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O Z N A M 

 

A)      BIO-ODPAD  rastlinného pôvodu   môžete doniesť na malú obecnú kompostáreň po 

celý  rok ! 

 
            Oznamujeme občanom obce Horovce, že konáre z ngovorezaných stromov a kukuričné steblá  

z domácnosti môžu priniesť  v čase po dohode s Obecným úradom z dôvodu pretrvávajúcej  Covid situácii   na 

malú obecnú kompostáreň, ktorá  je umiestnená v areáli bývalého Roľníckeho družstva. Občania, ktorí nemajú 

ako takýto druh odpadu doniesť na kompostáreň  majú možnosť využiť jednorazový  jarný zber konárov  

z domáceho orezu stromov.  
 

Poznámka:  ( po uvoľnení momentálne platných COVID opatrení bude malá obecná kompostáreň prevádzkovaná 

spoločne so Zberným dvorom  v predpísaných prevádzkových časoch, ktoré sú totožné s prevádzkovými časmi 

Zberného dvora - leták už bol rozdaný do domácností .) 

 

 

B)     JEDNORÁZOVÝ JARNÝ ZVOZ KONÁROV  realizovaný obecným  traktorom:  
 

 Zber konárov z pravidelného domáceho orezu stromov bude realizovaný bezplatne následnými dvoma 

spôsobmi:  

 

 

1.  spôsob určený pre  ( ulice Harangovská, Halaštovská, Cintorínska)  

 

    Počnúc dňom 22.03.2021  bude pristavený traktorový príves na  konci ulice Harangovskej. V priebehu tohto dňa  

do tohoto prívesu môžu občania bývajúci v blízkosti nanosiť konáre z domáceho  orezu stromov  s maximálnym 

priemerom do 10 cm. Ďalším dňom bude za týmto istým účelom príves vyvezený a premiestnený na ďalšie možné 

voľné miesto na tej istej ulici v smere  do obce. Takýmto spôsobom  sa bude postupne premiesťovať príves 

a realizovať tak zber konárov  aj z ulice Halaštovskej a Cintorínskej.    

 

 

2. spôsob určený pre  (ulice Malý pastovník, Orišok, Veľký pastovník)   

 

   V časovom súbehu spoločne so zberom 1. bude zároveň prebiehať zber konárov týmto druhým spôsobom z ulíc 

Malý pastovník, Orišok a Veľký pastovník, na ktorých nie je možné ponechať odstavený traktorový príves následným 

spôsobom:  

Občania bývajúci na týchto uliciach  si vynesú konáre z domáceho orezu stromov pred vstupy do dvorov minimálne 

hneď  za vstupnú ohradu vo dvore. Počnúc dňom 22.03.2021 a následne v ďalších dňoch   sa bude presúvať traktor 

s prívesom ulicou Malý pastovník,  Orišok a následne Veľký pastovník. Občania, ktorí budú mať takto nachystané 

konáre, naložia svojpomocne tieto konáre  na pozastavený príves pred ich domácnosťou. Traktor s prívesom pri týchto 

zberoch nebude vchádzať do dvorov. Vzhľadom k tomu, že bude potrebné zo strany občanov  naložiť predmetné 

konáre na príves bude sa tento spôsob zberu realizovať v poobedňajších hodinách, resp. v prípade potreby aj v sobotu. 

Osamelo žijúcim dôchodcom naložia prichystané konáre na príves pracovníci obce. 

 

Opakujeme, že zber konárov z orezu stromov z domácnosti bude realizovaný už uvedenými spôsobmi, a bezodplatne. 

Tento zber sa bude realizovať iba raz v roku  v mesiaci Marec.  Pri tomto zbere nebudú zberané konáre z veľkých 

objemných výrubov. V priebehu kalendárneho roka však bude môcť občan individuálnym spôsobom doniesť konáre  

a iný odpad rastlinného pôvodu na malú obecnú kompostáreň v jej prevádzkovom čase. Pri tomto jarnom zbere 

konárov, budú zberané konáre v priemere do 10 cm.                                                                                                          

 

Obec Horovce si vyhradzuje právo na prípadnú možnú zmenu spôsobu tohto jarného zberu ! 
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