
Prílohy všeobecne záväzného nariadenia (ŽP) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom 

PRÍLOHA 1 – Hrubý harmonogram zberu a nakladania s TRIEDENÝMI ZLOŽKAMI komunálneho odpadu 
1. Štvrťrok

Január Február Marec

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite, zberné miesta
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite, zberné miesta 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber 
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ 

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite, zberné miesta 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín
na zbernom dvore
- Lieky: 1 streda v mesiaci, zberný dvor

2. Štvrťrok 

Apríl Máj Jún

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové  obaly:
nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá streda v mesiaci,  potrebné umiestniť
vrecia  k  najbližším  zberným  nádobám  na  triedený
zber 
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín na
zbernom dvore
-  Elektroodpad/svetelné  zdroje,  batérie  a
akumulátory: 1 streda v mesiaci na zbernom dvore 
- Nebezpečný odpad: 1 streda v mesiaci, zberný dvor

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín
na zbernom dvore

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín
na zbernom dvore



Prílohy všeobecne záväzného nariadenia (ŽP) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom 
3. Štvrťrok 

JÚL AUGUST SEPTEMBER 

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín
na zbernom dvore

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber 
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín
na zbernom dvore

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín na
zbernom dvore
-  Elektroodpad/svetelné  zdroje,  batérie  a
akumulátory: 1streda v mesiaci na zbernom dvore 
- Lieky: 1 streda v mesiaci, zberný dvor

4. Štvrťrok 

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové  obaly:
nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá streda v mesiaci,  potrebné umiestniť
vrecia  k  najbližším  zberným  nádobám  na  triedený
zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín na
zbernom dvore
- Nebezpečný odpad: 1 streda v mesiaci, zberný dvor

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ 
-  Drobný  stavebný  odpad,  objemný  odpad:  na
zbernom dvore počas prevádzkových hodín
- Jedlé oleje a tuky: počas prevádzkových hodín
na zbernom dvore

-  Papier,  sklo,  kovy,  viacvrstvové  nápojové
obaly: nepretržite na zberných miestach 
-  Plasty:  prvá  streda  v  mesiaci,  potrebné
umiestniť vrecia k najbližším zberným nádobám
na triedený zber
- Šatstvo, odevy, obuv: nepretržite, OcÚ 


