
    OBEC RUDINA  

ZBER   VYTRIEDENÝCH   ZLOŽIEK   KOMUNÁLNEHO   ODPADU  /2021 

/Elektroodpad, žiarivky a svietidlá, použité batérie a akumulátory, prepálené jedlé oleje 

a tuky, veci pre charitatívne účely , drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad 

6.3. 2021 /sobota V čase 10.30-12.00 hod. 
Vážení občania,  do tzv. ZBERNÉHO DVORA  (za materskou školou) môžete v uvedenom termíne   

odovzdať  vytriedené odpady z domácnosti v nasledovnom rozsahu :  

*Vyradené elektrické a elektronické zariadenia  /ELEKTROODPAD   

 práčky,  sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, vysávače , rozhlasové a televízne prijímače, 

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

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

servery, kopírovacie zariadenia, faxy, elektronické diáre, elektrické písacie stroje, holiace 

strojčeky, žehličky, šijacie  stroje, vŕtačky, el. hračky,  kosačky, rôzne káble, chladničky, mrazničky / 

nefunkčné, nepotrebné, vyradené malé a veľké elektrické a elektronické   zariadenia . 

ELEKTROSPOTREBIČE  NEROZOBERAJTE !!! Elektro odpad musí byť kompletný a v žiadnom prípade 

sa nevhadzuje do smetných nádob. Chladničky, mrazničky, fritézy atď. je potrebné pred 

odovzdaním vyprázdniť – zbaviť potravín !!! 

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

kompaktná žiarivka, svietidlá/ lampy a lustre  

*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 uzatvorenej PET fľaši . 

*Na ďalšie použitie veci -textil a šatstvo (čisté a suché) ako sú  : letné a zimné oblečenie, hračky,  

čiapky, šále, rukavice, posteľnú bielizeň , uteráky, záclony, závesy, deky, prikrývky, prípadne iné druhy šatstva a textilu 

... Textil sa odovzdáva čistý a zabalený . *Obuv / čistá a nepoškodená iba v pároch. *Hračky. *Domáce potreby / poháre, 

taniere, hrnce, veci z porcelánu a keramiky. 

Hrubo znečistené textílie (od farieb, oleja, blata ...), znehodnotenú obuv , kabelky   - vhadzujte do 

zmesového komunálneho odpadu / popolnice !!!  



Tvrdené plasty : plastový stôl, plastová stolička, plastová polička, prípadne plastová debnička, plastový kôš na 

šatstvo, plastový sud,  plastové kvetináče .    

Tvrdené plasty je možné po rozložení a stlačení  vložiť do 1100 l žltého kontajnera uloženého na verejnom 

priestranstve v obci.  

Vytriedené zložky odpadu sú priebežne  odvážané na ďalšiu recykláciu a zhodnotenie.  

Dôrazne upozorňujeme, že   do zberného dvora    !!!  N E B U D E M E   !!!    

odoberať    ojazdené pneumatiky, staré lieky a  nebezpečný odpad  z domácností 

s obsahom škodlivých látok .   

* ojazdené pneumatiky odovzdávajte v PNEUSERVISOCH,  * staré lieky odovzdávajte do zberných košov v lekárňach.                                                                                                       

 

 Zber   NEBEZPEČNÉHO ODPADU (NO)  z domácností s obsahom škodlivých látok  

(napr.  odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá,  staré farby, lepidlá,  

riedidlá,  staré náterové hmoty, umelé hnojivá...)  uskutočníme v spolupráci 

s  Fa. T+T Žilina  do krytého kontajnera ABROLL.  Harmonogram zberu 

NEBEZPEČNÉHO ODPADU  bude včas oznámený.  Do doby zberu je potrebné NO  

skladovať  v pevných nepretekajúcich obaloch v domácnosti .  

Všeobecne platí :  ODPAD NEUKLADÁME K DVERÁM ZBERNÉHO DVORA  „ LEN TAK  BEZ DOZORU!“  

 ODPAD TRIEDIME na jednotlivé zložky (sklo, papier, plasty, plechovky, TETRAPAK, BIOODPAD...). 

  Vytriedený odpad :           2019 .....21,95 %                         2020.....25,05 %        

 2021 začíname :            25,05 %                                       cieľ  =   vytriediť  30  % a viac    

Viac vytriedeného odpadu = menší poplatok za vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu.  

Ďakujem. 

Rudina, 10.02.2021/  Tatiana Tolnajová/pracovník obce      

 

 


