
SEPAROVANIE 

Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce a mestá povinne separovať zelený 

odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu 

ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly. 

Separovaný odpad je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Separácia 

zahŕňa: 

- Triedenie ( rozdeľovanie) komunálnych odpadov 

- Lisovanie 

- Odovzdávanie na recykláciu 

Separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce, ale 

prispieva aj zlepšeniu klímy na Zemi.  

Len správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať a vrátiť do 

obehu v podobe nového výrobku. 

Je dôležité správne a dôsledné triedenie odpadu, pretože od množstva a kvality 

vytriedených odpadov sa odvíja poplatok za komunálne odpady. 

Čím viac objemu dáme do komunálneho odpadu, tým viac budeme o rok 

platiť. Preto sa naučme dôsledne separovať a šetrime si vlastné finančné 

prostriedky, ktoré môžeme využiť na niečo iné. 

Separovanie je veľmi jednoduché: 

PLASTY:  

Patrí sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre fólie, tašky, vrecká, vedrá 

a plastové fľaštičky od čistiacich prostriedkov, vrecká od mlieka, prepravky, fľaše 

od nápojov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, penový 

polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádoby, vodoinštalačné 

a elektroinštalačné rúrky, plastový nábytok a pod.  

Nepatrí sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo 

znečistené plasty ( farbami ), podlahové krytriny, guma, molitan a pod. 

Zber plastového odpadu v obci je podľa harmonogramu zberu. 

KOVY: 

Patrí sem: plechovky od nápojov, obaly zo sprejov, hliníkové obaly, konzervy, 

oceľové plechovky a pod. 

Nepatrí sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 

chemickými látkami. 

Pre kovy je určený 1100 l kontajner pri zvoničke. 

 

 



PAPIER: 

Patrí sem: kancelársky papier, noviny, časopisy, zošity, knihy, kartón 

Nepatrí sem: znečistený a mokrý papier (napr. znečistený od potravín, olejov 

a pod.),  hygienické vložky, papierové plienky ( to patrí do komunálneho odpadu) 

Pre papier je určený 1100 l kontajner pri zvoničke. 

SKLO: 

Patrí sem: fľaše vyprázdnené, vyčistené, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od 

zaváranín  

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, iné prímesy. 

Pre sklo sú určené 4 kusy 1100 l kontajnerov v obci- na hornom konci, pri 

obchode Coop Jednota a dva kusy sú pri zvoničke. 

 

ELEKTROODPAD: 

Do elekroodpadu z domácností patrí: 

 

 veľké domáce spotrebiče: chladničky, práčky, mrazničky, umývačky a pod. 

  malé domáce spotrebiče: mixéry, šľahače, grily, žehličky, vysávače a pod. 

 spotrebná elektronika: televízory, rádioprijímače, audio prehrávače, 

tlačiarne, kopírky,                                                 videokamery a pod. 

 svetelné zdroje: žiarovky, žiarivky, výbojky a pod. 

 elektr. a elektronické nástroje: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na 

opravy a pod. 

 zdravotnícke prístroje: tlakomery, váhy, tukomery, zvlhčovače vzduchu 

a pod. 

 prístroje na monitorovanie: termostaty, tepelné regulátory, hlásiče elektr. 

a požiarnej signalizácie a pod. 

Zber elektroodpadu je  vyhlasovaný miestnym rozhlasom, minimálne 2  krát do roka. 

TEXTIL: 

Čo tam patrí: textil, rôzne ošatenie, topánky- musia byť zviazané, aby sa páry 

nestratili, plyšové a textilné  hračky, podušky a pod. 

Čo tam nepatrí: mokré a znečistené ošatenie a textil, iný odpad. 

Pre textil je určený kontajner pri obecnom úrade. 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ 

- môžu  občania odovzdať  na obecnom úrade. 



Jedlé oleje a tuky môžu odovzdať  v priesvitných plastových fľašiach. Olej musí byť 

precedený cez sitko, aby neobsahoval zvyšky jedál. 

 

LIEKY 

- nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky – môžu občania 

odovzdať  v lekárni. 

 

 

ODPAD Z CINTORÍNA: 
 

- na cintoríne je umiestnený 1 kontajner na odpad z cintorína. 
DO TOHTO KONTAJNERA PATRIA LEN ODPADY Z HROBOV 
A CINTORíNA !!!! 
 

Náhrobné kamene a náhrobné dosky a iný odpad si musí každý zlikvidovať na 

vlastné náklady 

 

OBJEMNÝ ODPAD: 

 
- Objemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer umiestniť 

do zberných nádob. Zbiera   sa minimálne 2 x do roka a zber sa 

ohlasuje   miestnym rozhlasom. 

 

Harmonogram zberu komunálneho odpadu pre prvý polrok 2019  

  JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN 

domový odpad 2.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 

plasty 02.01. 31.1 28.02.     03.04. 02.05.  05.06. 

sklo 25.1. 22.2. 22.3. 26.4. 24.5. 28.6. 

 


