Harmonogram zberu separovaného odpadu
od rodinných a bytových domov
v roku 2019
Zber triedeného odpadu v plastových vreciach v obci uskutoční v nasledovných
termínoch:
Január
Február
Marec
Apríl

9. 1.
6. 2.
6. 3.
3. 4.
2. 5.
29. 5.
12. 6.

Máj
Jún

23. 1.
20. 2.
20. 3.
17. 4.
15. 5.
26. 6.

Júl
August
September
Október
November
December

10. 7.
7. 8.
4. 9.
2. 10.
30. 10.
13. 11.
11. 12.

24. 7.
21. 8.
18. 9.
16. 10.
27. 11.
30. 12.

Zaviazané vrecia je potrebné vyložiť v uvedený deň pred dom (bránu) do
7.30 hodiny.
1. Papier a lepenka
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci
papier, papierový obal a pod. Označenie: PAP – 20, 21, 22
Nezbiera sa: plastové obaly, VKM (tetrapaky), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne
znečistený a mastný papier, kopírovací papier, obaly z mrazených výrobkov, použité plienky

2. Plastové obaly
Zbiera sa: fľaše z minerálnych vôd a nápojov (ich objem je potrebné znížiť, napr. zošliapnutím),
obaly z čistiacich a kozmetických prostriedkov (tzv. kúpeľňové plasty), fólia, kelímky z masla,
jogurtov (čisté, vypláchnuté), fľaše z rastlinných olejov, mikroténové sáčky Označenie: PET-1,
HDPE-2, PP-5
Nezbiera sa: plastové obaly znečistené a z nebezpečných látok, guma, podlahové krytiny, molitan,
polystyrén, PVC.
Označenie: LDPE-4, PS-6, PVC -3

3. Tetrapaky (kompozitné obaly)
Zbiera sa: nápojové obaly z mliečnych výrobkov, džúsov a pod.
Označenie:

C/PP – 81, 84.

4. Kovové obaly
Zbiera sa: konzervy, oceľové a hliníkové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš, kovové
tuby, hliníkové viečka, napr. z jogurtov, alobal. Označenie: Alu, Fe – 40,41
Nezbiera sa: kovové obaly silno znečistené, napr. farbami

5. Sklo
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo,
fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo
(zeminou, farbami, potravinami) a pod..

6. Textil
Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné aj zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony,
závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice
Nezbiera sa: hračky, obuv, domáce potreby, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

7. Elektroodpad
Zbiera sa: ručné remeselné náradie, elektrické vláčiky, chladničky, práčky, sporáky, vysávače,
rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlné rúry, elektrické ventilátory, kávovary, fritézy, fény,
mlynčeky, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počítače, holiace strojčeky, žehličky,
elektrické. ODPAD MUSÍ OBSAHOVAŤ VŠETKY SÚČIASTKY A KÁBLE.

8. Nebezpečný odpad
Zbiera sa:
kovové, plastové alebo sklenené obaly so zvyškami, alebo znehodnotenými
rozpúšťadlami, kyselinami, lúhmi, vývojkami, ustaľovačmi, olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi
prostriedkami, liečivami, ortuťové žiarovky a výbojky, opotrebované oleje z áut, batérie
a akumulátory
Nezbiera sa: biologicky rozložiteľný odpad

9. Veľkoobjemový odpad a stavebný odpad, pneumatiky
Zbiera sa: nábytok, veľké obaly, koberce, plastové podlahové materiály, polystyrén
Nezbiera sa: biologicky rozložiteľný odpad a vytriediteľné zložky odpadov
10. Použitý kuchynský olej
Použitý kuchynský olej, zbavený hrubých nečistôt, je potrebné zbierať do čistých PET fliaš, fľašu je
potrebné pevne uzavrieť. Nezbiera sa: živočísne tuky a motorový olej

Tieto pravidlá platia pre účastníkov individuálneho separovaného zberu
od rodinných a bytových domov formou zberu vriec a zberových nádob
rozmiestnených v obci a v areáli ČOV.
Okrem týchto termínov bude možné odovzdať separovaný odpad každú
stredu v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod v areáli ČOV v zaviazaných
vreciach, prípadne v igelitových taškách.

