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    ************************************* 
Cyklus č. 1 -každý štvrtý týždeň – červené nálepky 
týždeň: 
1, 5,  9, 13, 17,  21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 51; 
Cyklus č. 2 – každý druhý týždeň – žlté nálepky 
týždeň: 
1, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15,17, 19, 21,23, 25, 27,29, 31, 33,35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51; 
Vývoz plastov – žlté vrecia: 
16.02.2021;  19.04.2021;  04.06.2021;  06.08.2021; 20.09.2021;  
19.10.2021;  16.12.2021; 
Vývoz skla – zelené vrecia: 
03.02.2021;  29.04.2021;   03.08.2021;25.11.2021;  
Vývoz papier – modré vrecia: 
01.10.2021; 
Vývoz kovové obaly- červené vrecia: 
26.02.2021, 26.10.2021; 
Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu: 
25.03.2021 ;  14.10.2021; 
 
Zber TETRAPAKOV sú časne s komoditou PLASTY v žltých 
vreciach a žltých nádobách. 
Prosíme obaly z tetrapakov PREPLACHNÚŤ !!! 
Obaly a fľaše plastové je potrebné stláčať, aby nedochádzalo 
k extrémne rýchlemu zapĺňaniu kontajnera a vriec na 
triedený odpad. Plasty a sklo rozhodené v okolí odberného 
miesta nebudú osádkou odobrané! 

Upozornenie: 
V zimnom období je potrebné, aby ku KUKA-nádobe bol zabezpečený prístup 
t.j. aby bol odprataný sneh.   
 

Zmeny v triedení odpadov od roku 2021-nová povinnosť!!! 



a/Biologický rozložiteľný komunálny odpad /ďalej len BRKO/ 
1. Spaľovanie BRKO na území obce nie je povolené 
2. Občania kompostujú BRKO vo vlastných zariadeniach na vlastných pozemkoch.   
 
b/ Biologický rozložiteľný kuchynský odpad 

1. V obci nie je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu, nakoľko obyvatelia obce kompostujú vlastný odpad. 

2. Zvyšky varených jedál, ktoré nie sú vhodné na kompostovanie občania 
likvidujúc kŕmením domácich zvierat.  

Obec bude vyžadovať od občanov Čestné vyhlásenie o vykonávaní 
kompostovania podľa bodu a/ a bodu b/! 
 
c/ Jedlé oleje a tuky z domácnosti 

1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať do špeciálneho kontajnera označeného na 
zber tohto odpadu alebo na miestne určenom obcou. 

2. Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých 
plastových fliaš pochádzajúcich z balených potravín, vôd. 

3. Nakladať s použitými jedlými olejmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý 
má s Obcou zmluvu a povolenia na takúto činnosť. 

 
Dôrazne upozorňujeme na skutočnosť, že odpady je potrebne triediť, biologicky 
rozložiteľné odpady zbierať samostatne a zabezpečiť ich zhodnotenie. 
 
Ako si založiť kompostovisko a ako správne kompostovať Vám pomôžu 
priložené letáky.  
 
 
Čestné prehlásenie – tlačivo vyplniť a odovzdať na obecný úrad do 31.01.2021 
vhodením do poštovej schránky obecného úradu! 
 
 

 
  

 
 
 

 


