
 
 

Informácia občanom na podporu realizácie triedeného zberu 
komunálnych odpadov 

 

Predchádzaním vzniku odpadov chránime naše životné prostredie nielen pre seba, 

ale aj pre naše budúce generácie. Preto zvažujte potrebu kúpy produktov balených 

v obaloch alebo potrebu kúpy neobalových výrobkov. Nielenže prispejete k ochrane 

životného prostredia ale zároveň aj ušetríte.  

 

Vznik odpadu vie každý z nás eliminovať aj znížením používania plastových tašiek  

ich náhradou za textilne tašky alebo košíky, ktoré sa dajú používať dlhšiu dobu ako 

nákupné plastové tašky. Množstvo odpadu vie každý znížiť aj nakupovaním tovaru vo 

viac-obehových obaloch ako sú sklenené a nie jednorazové plastové fľaše. 

 

Triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, ktorými sú 

odpady z papiera, plastov, kovov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov 

na báze lepenky v našej obci zabezpečuje spoločnosť  a znáša 

náklady s tým spojené, v mene výrobcov vyhradených výrobkov.   

 

Náklady na triedený zber týchto odpadov nie sú súčasťou miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem nákladov spôsobených 

nedôsledným triedením týchto odpadov.  

 

Odpady z obalov a neobalových výrobkov je možné najmä: 

 

 uložiť do zberných nádob alebo vriec na to určených, a to podľa ich farebnosti: 

 

  

 
 



 odovzdať na zbernom dvore; 

 

 odovzdať oprávnenej osobe v rámci mobilného zberu, s ktorou má obec 

zmluvu na zber alebo výkup týchto odpadov na území našej obce;  

 

 v prípade zálohovaných obalov na nápoje odovzdať ich distribútorovi, ktorým 

je najmä obchod. 

 

Z akého materiálu je obal vyrobený sa dozviete najmä z materiálového označenia, 

ktoré sa na obale nachádza. Je to napríklad znak PET, ktorý znamená polyetylén 

tereftalát, PVC znamená polyvinylchlorid, PP je polypropylén, a mnohé iné. Na obale 

sa často nachádza aj značka, ktorá označuje, že obal po použití patrí do zbernej 

nádoby. Tieto informácie môžete získať aj na webovom sídle výrobcu obalu 

a výrobcu neobalového výrobku. 

 

Svojim aktívnym a zodpovedným prístupom k dôslednému triedeniu odpadov z 

papiera, plastov, kovov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze 

lepenky a ich správnemu ukladaniu do nádob nato určených ušetríte na miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Takýmto prístupom 

súčasne prispievate k správnemu zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov, čím 

prispievate k ochrane životného prostredia.  

 

Ak sa v určenej nádobe bude nachádzať viac ako 45% znečistenia obsahu nádoby 

iným odpadom, ktorý nepatrí do nádoby, potom za nakladanie s  obsahom takejto 

zbernej nádoby (vreca) zodpovedáme my všetci, občania obce.  

 

Dodržiavanie čistoty  zberu jednotlivých triedene zbieraných zložiek odpadov znižuje 

náklady na ich ďalšie triedenie, zvyšuje mieru recyklácie a tým znižuje objem 

komunálneho odpadu končiaceho na skládke.  

 

Odpad vyzbieraný prostredníctvom určených zberných nádob na  triedene zbierané 

uvedené zložky komunálnych odpadov sa ďalej prepravuje do oprávneného 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kde sa s nimi zákonným spôsobom nakladá.  

Výsledkom zhodnocovania a recyklácie je materiál, látka alebo výrobok určený pre 

nové použitie.  

 

 

VYTRIEĎME SI ČISTEJŠIE SLOVENSKO ! 
 

 


