
 

  

Deň zberu :       31.1.2015 /sobota 

Zberné miesto :  tzv. Zberný 

dvor za materskou školou 
Čas zberu : 

od 10.30 – 12. 00 hod. 
Odovzdať môžete : 

ELEKTROODPAD :  vyradené elektrické a elektronické zariadenia – 

elektrospotrebiče/ pračky,  sušičky, umývačky riadu, sporáky, vysávače , rozhlasové a televízne 

prijímače, el. radiátory, mikrovlnné rúry, el. ventilátory, kávovary, fritézy, fény, mlynčeky, MP3 

prehrávače, videorekordéry, hriankovače, mobily, telefóny, počítače, klávesnice, tlačiarne, servery, 

kopírovacie zariadenia, elektronické diáre, elektrické písacie stroje, holiace strojčeky, žehličky, 

vŕtačky, el. vláčiky, kosačky , rôzne káble, chladničky, mrazničky a pod. 

Žiarivky a svietidlá :  
a) Lineárna žiarivka - klasická žiarivka v tvare dlhej trubice  (neónová trubica, neónka), 

b) Kompaktná žiarivka / má menšie rozmery než má klasická žiarivková trubica. Ide   

    o úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky. 

c) Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno, alebo sú zabudované do stien, dlážok  

    alebo stropov budov. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných 

    zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje. 
Použité batérie a akumulátory :  autobatérie,  batérie tužkové, gombíkové - 

používané v hračkách, a prístrojoch v domácnostiach, mobilných telefónoch, holiacich 

strojčekoch, prenosných počítačoch, bezdrôtových elektrických nástrojoch.  

Prepálené jedlé oleje a tuky   z vysmážania na panvici a použitý rastlinný olej 

z fritézy.  Odovzdávajte v dobre zatvorenej plastovej fľaši.  

Viacvrstvové kombinované materiály /EKOPAKY : obaly od 

mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína , 

avivážnych prostriedkov a pod (pre deti MŠ).  

Na ďalšie použitie veci : *Letné a zimné oblečenie / čisté aj mierne znečistené suché 

obnosené a nepotrebné  šatstvo  dámske,  pánske,  detské . *Posteľnú bielizeň , uteráky, záclony, 

závesy, deky,  prestieradlá,  metrový textil, periny, vankúše, spacie  vaky, tkané 

koberce... *Doplnkové oblečenie/ čiapky, šále, opasky, kabelky ...*Obuv /akúkoľvek nepoškodenú 

iba v pároch.  *Hračky.  *Domáce potreby / poháre, taniere, hrnce, veci z porcelánu,  keramiky ... * 

Pre niekoho vec nepotrebná môže byť pre druhého ešte zaujímavá a užitočná. Opätovné použitie 

vecí je sociálne a environmentálne priaznivejšie ako ich vyhadzovanie do koša... Za 

darované veci ďakujeme. 
Za uvedené vytriedené zložky, ktoré prinesiete do  zberného dvora v rámci zberových aktivít neplatíte ani 

cent. Čím viac vytriedeného odpadu, tým menšie poplatky za zmesový komunálny odpad. !!!  



 

Ďalšie zásady triedeného zberu určených obcou .  
Na stojiskách kontajnerov sú umiestnené 1100 l kontajnery pre : 

SKLO, KOVY,  PLASTY. 

SKLO (zelený kontajner)  

Patria sem : biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, poháre, 

sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla bez kovových a plastových 

uzáverov, črepy, sklo z okuliarov, úlomky tabuľového skla bez drôtovej 

vložky a pod. 

KOVY /plechovky (červený kontajner)  

Patria sem : kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové viečko, oceľové 

plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy 

z hotových jedál, paštét a kompótov, alebo plechovky od nápojov ako pivo, 

džúsy a energetické nápoje, vrchnáčiky z jogurtov, starý riad, kľúče a pod. 

PLASTY (žltý kontajner), alebo vrecový zber v domácnosti 

Patria sem :  číre a farebné fólie, tašky, vrecká, obalové sáčky pre potraviny ako sú sáčky z cestovín 

, plastový obal z čaju, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 

smotany, *PET fľaše  od nápojov, sirupov jogurtového mlieka, rastlinných olejov, vína, piva, octu, 

fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, škrobu, obaly z kečupu a omáčok, destilovanej 

vody, tekutých mydiel, čisté tégliky od jogurtov, rastlinného masla a rôzne iné plastové nádobky napr. 

z liekov a vitamínov, plastové poháre , rôzne plastové obaly od zeleniny, ovocia, obaly kozmetických 

výrobkov,* podnosy z polystyrénu napr. od cukroviniek, polystyrénové misky z jedál, polystyrénové 

tácky z jedál, obaly pre jogurty a iné, ale aj čistý obalový materiál z polystyrénu od výrobkov 

z televízora, nábytku a pod. a úlomky plastov.  

Odpadom z plastu zmenšujeme objem STLAČENÍM !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


