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Sklo

Papier

Druh nádoby: veľkokapacitné kontajnery
Zbiera sa: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla,
sklenené poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo.
Nezbiera sa: silno znečistené fľaše a sklenené obaly,
porcelán a keramika, maľované sklo, obrazovky
televízorov (obsahujú nebezpečné chemické prímesi),
žiarovky a žiarivky (obsahujú ortuť a ďalšie
nebezpečné chemické látky), sklobetónové tvárnice,
oceľou vystužené sklo, zrkadlá, varné sklo, krištáľové
sklo (obsahujú olovo a iné chemické látky), kovové
vrchnáky (plastové vrchnáky a papierové etikety v
menšej miere nie sú škodlivé).

Interval vývozu: zber vykonávaný 1x
mesačne do vriec určených na zber papiera.
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy,
listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky,
letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice,
baliaci papier ... .
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály (napr. tzv.
tetrapakové obaly), voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený,
či mastný papier, kopírovací papier,
zneistené plasty, podlahové krytiny, guma,
molitan a pod ... .

Textil

Plasty a obaly z plastov

Interval vývozu: podľa potreby – priebežne.
Druh nádoby: kontajnery určené na zber šatstva,
zviazané do balíka...

Interval vývozu: 1 x mesačne
Druh nádoby: vrecia na to určené
Zbiera sa: PET fľaše, fólie, tašky, vedrá,
fľaše od nápojov, kozmetických a čistiacich
prípravkov, prepravky fliaš, tégliky od
jogurtov, hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové
nádobky ... .
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami
a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty,
podlahové krytiny, guma, molitan
a pod ... .

Objemný odpad
Zber a preprava objemného odpadu sa
uskutočňuje 2x počas roka na vopred určených
miestach v obci do pristavených
veľkoobjemových kontajnerov.
Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä
ukladanie do zberných nádob určených pre
systém zberu zmesového komunálneho odpadu,
umiestnenie vedľa zberných nádob alebo
v priestoroch stanoviska zberných nádob sa
zakazuje.
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou
veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby
na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere,
nádoby, koberce, okná a pod.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený
zber odpadov, BIO odpady ....

Elektroodpad z domácností vrátane
žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať
počas kalendárového zberu na určené miesto.
Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať
prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.
Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, batérie,
akumulátory
televízory,
rádiá,
počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily,
videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
mobilné klimatizačné zariadenia ... .
Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady
s obsahom škodlivých látok ako sú samotné
elektroodpady, odpady, ktoré nie sú
elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...

