Obec Vlčkovce zabezpečuje triedený zber
odpadu – zber plastov, tetrapakov, skla,
kompozitných obalov, papiera, použitého
rastlinného oleja, žiariviek a zber použitého
šatstva, textílií a obuvi.
Zber plastov, tetrapakov a kompozitných obalov v prípade rodinných domov sa rieši vrecovým
spôsobom, v bytových domoch sú 1100 l kontajnery
na zber.
Zber papiera - prebieha so zberom tetrapakov, podľa harmonogramu. Papier je možné vyložiť
pred rodinné domy, v prípade bytových domov sú na papier určené označené kontajnery.

!!! Zmena v systéme zberu papiera v roku 2018 !!!
Upozorňujeme občanov, že v roku 2018 nastane zmena v systéme zberu papiera. Papier sa bude
zbierať oddelene IBA v kontajneroch. Do doby dodania kontajnerov do obce Vlčkovce, môžu
občania papier vyložiť spolu s plastmi. O dodaní kontajnerov a zmene systému zberu
papiera budú občania včas informovaní.
Zber rastlinných olejov - na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú
v domácnostiach po vyprážaní. Dôležité je, aby olej bol zbavený
hrubých nečistôt a v nádobách, ktoré sa dajú ľahko uzavrieť (napr. PET
fľaše v objeme 1,5l, 2l, max. 5l). Odpad dobre uzatvorte a vložte do
zbernej nádoby označenej logom, ktorá je umiestnená vo dvore
obecného úradu.

Zber žiariviek - na odovzdanie je vyhradené jedno miesto, vo vstupnej
chodbe Obecného úradu.
Zber skla – v obci sú vo viacerých lokalitách rozmiestnené zvony na zber
skla, do uvedených kontajnerov je možné ukladať biele aj farebné sklo.
Zber použitého textilu , šatstva a obuvi - v lokalite pri potoku Dudváh sú
umiestnené tri kontajnery.
Zber kovových odpadov – v obci v lokalite „Mačkavár“ sa nachádza
zberňa kovových odpadov, ktorý vykupuje spoločnosť HEPAL s.r.o.
Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota od 8:00 do 12:00, za zvýšené ceny.
Tel. č. 0905 236 639
Zber nadrozmerných odpadov – obec vykonáva zber 2x ročne. V prípade
BRO má obec preukázané (čestné prehlásenie), že min. 50% domácností
kompostuje na vlastnom pozemku.

