
 

Termíny vývozov separovaného 
odpadu v obci Dvorec v roku 2022: 
 

1. Plasty: priehľadné vrecia /dodané do domácnosti pri 
zbere/, ţlté 1100 l kontajnery   
Patrí sem: umyté plastové obaly od saponátov, 
šampónov, tekutých mydiel, rastlinných olejov, potravín  
/obaly musia byť stlačené/, PET fľaše označené „Z 
– zálohované“ vrátiť nepoškodené, nestlačené do 
obchodu – 0,15 €/ks vám vrátia.  
Nepatrí sem: výrobky a obaly znečistené olejmi, 

chemikáliami, potravinami, plasty s obsahom iných látok /kov, sklo, keramika, papier, tkanina 
a iné/, plasty z automobilov, iný komunálny odpad 
 
2. Tetrapaky /obaly z nápojov/: priehľadné vrecia, ţlté 1100 l kontajnery – spolu s plastmi 
Patrí sem: viacvrstvové obaly z mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav 
a dţúsov, vína a pod. /obaly umyté od zvyškov potravín a stlačené/ 
Nepatrí sem: obaly znečistené zvyškami potravín, iný komunálny odpad 
 
Termíny zvozu plastov: 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 

Plasty 26.1. 17.2. 17.3. 20.4. 19.5. 16.6. 

Mesiac 7 8 9 10 11 12 

Plasty 21.7. 18.8. 21.9. 20.10. 21.11. 15.12. 
 

      Zber vriec bude zabezpečený v určených    

           termínoch firmou EKO Hunka!      

 
3. Sklo: zelené 1100 l kontajnery    
Patrí sem: nevratné obaly zo skla biele aj farebné, sklenené nádoby, tabuľové sklo 
Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, ţiarivky, sklobetón, sklo s obsahom 
kovov a drôtené sklo, sklo znečistené olejmi a chemikáliami, iný komunálny odpad 
 
4. Papier: modrý 1100 l kontajner 
Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, obalový papier, kartón 
Nepatrí sem: mastný a silne znečistený papier, tetrapaky, alobal, iný komunálny odpad 
Výkup papiera robí aj firma PaP Import /2 krát ročne/ výmenou za hygienické potreby.  
 
5. Kovy: - obec zabezpečí červené kontajnery, ktoré budú k dispozícii od februára tohto 
roku 
Patrí sem: kovové obaly, konzervy, plechovky, hliníkové obaly z čaj. sviečok /obaly musia 
byť čisté a stlačené/, plechovky od nápojov označené „Z – zálohované“ vrátiť 
nepoškodené, nestlačené do obchodu – 0,15 €/ks vám vrátia.  
Nepatrí sem: kovové obaly znečistené potravinami, voskom a chemikáliami, alobal, obaly 
kombinované s iným materiálom, iný komunálny odpad 
 
6. Elektroodpad: 2 krát ročne – oznam na výveske a vyhlásenie v miestnom rozhlase 



Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, 
biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné 
elektrické náradie, elektronické hračky a pod. 
Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných 
dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.) 
Tuškové batérie sa zbierajú do nádoby umiestnenej v budove obecného úradu.  
 
7. Textil: zberová nádoba vedľa budovy obecného úradu 
Patrí sem: šatstvo, textil, obuv, kabelky, tašky 
Nepatrí sem: znečistené šatstvo, textil a obuv, iný komunálny odpad 
 
8. Jedlý olej a tuky: 240 l kontajner v budove obecného úradu, lieviky si môţete vyzdvihnúť na 
obecnom úrade 
Patrí sem: opotrebovaný jedlý olej a tuky v PET fľašiach (napr. od minerálnych vôd) 
Nepatrí sem: motorové oleje, chemikálie a iný komunálny odpad 
 
9. Biologický a kuchynský odpad: kompostér, hnojisko 
Patrí sem: kuchynský a záhradný odpad 

     

!!! Pri rekonštrukcii, stavbe a „veľkom upratovaní“ rodinných domov je občan 
povinný zabezpečiť si veľkoobjemový kontajner a odpady zneškodniť na 

vlastné náklady !!! 
 

Opätovne žiadame občanov, aby okolie kontajnerov na separovaný zber udržavali 
v čistote, neukladali odpad vedľa nádob, ak sú už plné a počkali na ich 
vyprázdnenie!!!   

AKO NETVORIŤ ODPAD: 

1. NAKUPUJTE LEN TO, ČO POTREBUJETE 
Ešte pred vstupom do supermarketu popremýšľajte, čo doma chýba. Napíšte si zoznam. Ten je 
zárukou, ţe nenakúpite potraviny, ktoré moţno vôbec nebudete potrebovať. Uprednostnite nákupy v 
menších mnoţstvách. Ani chladnička či špajza nezaručia, ţe po čase čosi znehodnotené nevyhodíte. 
 
2. UPREDNOSTNITE MÁLO OBALOV 
Iba nízke percento ľudí nakupuje na trhoch alebo v online obchodoch, ktoré predávajú ovocie, 
zeleninu, obilniny, strukoviny a podobne prakticky bez odpadov. Väčšina uprednostňuje supermarkety 
či menšie predajne, v ktorých je zelenina napr. na plastovej miske v celofáne. Aj jablká, pomaranče a 
pod. si moţno zabaliť do ekologického vrecka /moţnosť zakúpiť v supermarketoch/ . Pri výbere 
potravín, keksov aj pracích prostriedkov moţno voliť malé či veľké balenia. 
 
3. DO OBCHODU S TAŠKOU ALEBO KOŠÍKOM 
Spomeňte si na zvyk starých materí, ktoré chodili do obchodov s plátennými taškami, sieťkami alebo 
košíkmi. Ak to myslíte s minimalizáciou odpadov váţne, nasledujte ich. 
 
4. AK NAPRIEK DODRŢANIU TÝCHTO PRAVIDIEL ODPAD VYTVORÍTE, TRIEĎTE HO! 
 

     Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a zapájajú sa do 
separovaného zberu odpadov, nevytvárajú čierne skládky a neznečisťujú 
životné prostredie. Starostka obce zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí 
odpratávajú sneh, kosia, udržiavajú čistotu a poriadok aj pred hranicou 
/plotom/ svojho pozemku, prispievajú tak ku krajšiemu vzhľadu našej obce 
a vidieť, že im na poriadku a vzhľade našej obce naozaj záleží.    

 

Poznámka: na odber aktuálnych oznamov hlásených miestnym rozhlasom sa 
prihláste na stránke obce www.dvorec.sk zadaním svojej e-mailovej adresy.  

http://www.dvorec.sk/

