
„V prírode nie sú odmeny ani tresty, sú len dôsledky“  
Robert G. Ingersoll

Zber triedených odpadov prebieha podľa kalen-
dára zvozu, ktorý štvrťročne rozposielame do obcí 
združenia, obce oznámia občanom termíny zberu zau-
žívaným spôsobom v obcí v dostatočnom predstihu
(kalendár alebo vyhlásenie v miestnom rozhlase).

V deň zberu triedeného odpadu je potrebné  
do 7.30 hod. ráno vyložiť  vrecia s vytriedeným 
odpadom na viditeľné miesto. Vytriedený odpad 
Vám nebude odobraný, pokiaľ bude obsahovať 
iné zložky odpadu.  

UPOZORNENIE!
Vytváranie „čiernych“ skládok odpadov, či už ide o pohode-
nie zopár fliaš alebo o vyvezenie niekoľkých nákladných áut
odpadu, a tiež spaľovanie odpadu, konárov, lístia, buriny na 
záhrade, na poli, v lese, v peci alebo v kotle  je zakázané

Ak uvidíte, ako niekto spaľuje odpad alebo zakladá „čierne 
skládky“, ohláste to na Vašom Obecnom úrade. I na Vaše 
zdravie, záhradu a chov môžu negatívne vplývať dôsledky 
takéhoto nezodpovedného konania.   

Ďalšie informácie o zbere tiedených odpadov, Vaše požia-
davky a prípadné sťažnosti môžete adresovať písomne, 
mailom, telefonicky i osobne na:

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“
prevádzka: Čierne blato 38 
(areál firmy Hammerbacher SK a.s.)
935 05 Pukanec
tel.: 036/ 63 93 226
         0902 703 322
e-mail: tatiar@mail.t-com.sk

Elektroodpad z domácností
Patria sem: nefunkčné televízory (nesmie 
byť na nich prasknutá, rozbitá obrazovka), 
rádiá, magnetofóny, videohry, videá, monito-
ry, počítače, bezdrôtové a mobilné telefóny, 
elektronické hudobné nástroje, kalkulačky, 
práčky, chladničky, sušiče na vlasy, žehličky, 
toustovače, variče, sporáky, umývačky riadu, 
klimatizačné zariadenia, vysávače, mlynčeky, mixéry, hriankovače, 
varné konvice, hodiny, lap-topy, kopírovacie zariadenia, faxy, kamery, 
svietidlá, žiarivky, žiarovky, výbojky, vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia 
na frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, skrutkovanie, ...
Odovzdajte v predajni pri kúpe nového elektrospotrebiča.
Odovzdajte na určené miesto v rámci vopred vyhláseného zberu 
elektroodpadu miestnym rozhlasom, ktorý sa koná dva krát 
ročne. 
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do nádob na zmesový 
komunálny odpad!

Akumulátory a batérie
Odovzdajte do špeciálneho kontajnera, 
ktorý má Vaša obec k dispozícii.  
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať 
do nádob na zmesový komunálny odpad!

Batérie a monočlánky 
Odovzdajte do predajní, ktoré ich predáva-
jú. Tam sú k dispozícii špeciálne nádoby. 
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať 
do nádob na zmesový komunálny odpad!

Staré a nespotrebované lieky 
Odovzdajte v najbližšej lekárni!  
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do 
nádob na zmesový komunálny odpad!

V obciach 
Združenia obcí pre separovaný zber 

TATIAR

SVOJ ODPAD 

Drobný stavebný odpad
Patria sem: stavebné odpady (tehly, drevo, kusy betónu, kameňa, 
výkopová zemina, strešná krytina, škridla ...) z drobných udržiavacích 
prác, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie, vykonávaných 
svojpomocne (nie firmou) v rozsahu 1m3 za rok.
Nahláste zamestnancom obce a následne podľa pokynov uložte 
na priestor určený obcou.  
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do nádob na zmesový 
komunálny odpad!

Vytlačené s finančnou podporou Recyklačného fondu

TRIEDIA

www.recfond.sk

PAPIER
LEPENKA

PLASTY
TETRAPACKY

SKLO KOVY

Opotrebované pneumatiky  
od občanov
Odovzdajte v predajni  pri kúpe nových 
pneumatík alebo v pneuservise. 



AKO TRIEDIŤ ODPAD? 
Papier a lepenka
Patrí sem: čisté časopisy, knihy, noviny, listy, 
obálky, pohľadnice, letáky, papierové vrecká 
od múky, cukru, písací papier, výkresy, zoši-
ty, katalógy, kalendáre, telefónne zoznamy, 
kartón-lepenka, kartónové a papierové kra-
bice a obaly, plagáty, obalový papier, kartó-
nové pláty od vajíčok...
Odstráňte sponky na spisy, kovové časti,  lepiacu textilnú 
alebo plastovú súčasť! 
Škatule poskladajte alebo stlačte! 
Ak máte veľké množstvo novín a časopisov, zviažte ich! 

Nepatrí sem: papier potiahnutý fóliou (obaly od kávy, kakaa, 
vreckových polievok, korenín, šumienky...)  mastný papier, kopí-
rovací a faxový papier, vata a výrobky z vaty, papier znečistený 
olejmi a zvyškami potravín, použité tapety, použité papierové 
vreckovky a utierky, plienky, papier oblepený lepiacou páskou, 
plasty, sklo, kovy...

Plasty a tetrapaky
Patrí sem: stlačené, čisté a bez obsahu  
• PET fľaše od minerálnych a stolových vôd, 

malinoviek, sirupov, octu, rastlinných ole-
jov;  

• fľaše/obaly od destilovanej vody, od koz-
metických, čistiacich a hygienických prí-
pravkov a potrieb (saponáty, aviváž, šampóny), od prípravkov 
na ošetrenie a ochranu rastlín,.... 

• číre a farebné polyetylénové fólie, plastové tašky „igelit-
ky“,...

• plastové tácky, plastové obaly od jogurtu, masla, nátierok, 
kečupu... 

• plastové stoly a stoličky, prepravky, debničky, koše, ban-
dasky... 

• tetrapaky od ovocných štiav, džúsov, trvanlivého mlieka, smo-
tany, vína... 

Fľaše a obaly stláčajte!                                      
Plasty nevkladajte do ďalších obalov, tašiek a neviažte ich! 

Nepatrí sem: veľmi znečistené plasty (zeminou, farbami...), pa-
pier, sklo, kovy a kovové uzávery z fliaš,  fľaše od náterových
hmôt, alobal, obaly kombinované so sklom, kovom, textilom 
(obrusy), guma, molitan, podlahové krytiny napr. gumolit, lino-
leum, obaly od motorového oleja a ropných produktov,  obuv 
a ošatenie, obaly od liekov, obaly od jedov a jedovatých postre-
kov, výbušnín…

Sklo
Patrí sem: čisté a bez obsahu sklo všetkých 
farieb, nevratné sklenené fľaše od nápojov, 
sklenené črepy, fľašky od kozmetických prí-
pravkov, dekoratívne sklo, tabuľové sklo, po-
háre od konzervovaných potravín - zeleniny, 
kompótov, horčíc, detskej výživy, pochutín, 
kávy, poháre na pitie, sklenené nádoby...
Sklo sa zbiera bez kovových a plastových uzáverov! 
Nerozbíjajte!  

Nepatrí sem: porcelán, keramika, žiarovky a žiarivky, neónky, 
ploché sklo s drôtenou vložkou, ploché sklo lepené fóliou, dy-
mové sklo, olovnaté sklo, varné sklo, plexisklo, zrkadlá, autosklo, 
teplomer, viečka z pohárov, kovové vrchnáky a plastové uzávery, 
sklo s prímesami kovov, uhlie, uhoľný prach, zemina, štrk, kamene, 
kovy, TV obrazovky, plasty, drevo, textil, papier, železná ruda a 
iné nečistoty...

Kovové obaly a kovový šrot
Patrí sem: čisté  plechovky - konzervy od 
pomazánok, konzervy z polotovarov, od 
hotových jedál, zaváranej zeleniny a ovo-
cia,  konzervy pre zvieratá, plechovky od 
nápojov (coca-coly, piva, energetických 
nápojov), kovové súdky od piva, príbory, 
riad „ešus“, hrnce a náradie, riady, skrutkovacie uzávery od alko 
a nealko nápojov, kompótové viečka,  kovové uzávery, kovové 
mlynčeky, hrnce, celokovové kávovary, kovové súčiastky, vane, 
kúpeľňové batérie, ploty, fúriky, hrable, lopaty, motyky, rýle, rúry, 
sudy a všetok drobný kovový odpad...

Biologický odpad
Patrí sem: lístie, tráva, pozberové zvyšky 
rastlín (korene, listy, kvety...), kúsky konárov 
z kríkov a stromov (narezané, posekané - 
nie veľké!), odpadové ovocie (prekladané 
suchším materiálom ako je lístie), zvyšky 
zeleniny a ovocia (z čistenia zemiakov, mrk-
vy, ohryzky...)

Nepatrí sem: tekuté zvyšky varených jedál, oleje, kosti, mäso, 
ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady (plasty, 
kovy sklo...).    

Čo s ním?
· Prednostne sa kompostuje svojpomocne vo vlastných domácich 
kompostoviskách.
· Informácie ako kompostovať nájdete na internetovej stránke 
www.priateliazeme.sk/spz .

V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do nádob na zme-
sový komunálny odpad!

Objemný odpad  
Patria sem: odpad, ktorý sa nezmestí do 
používaných nádob na komunálny odpad, 
napr. starý nábytok, koberce, skrine, postele, 
stoličky, kočiare, umývadlá ...
Odovzdajte na určené miesto v rámci 
vopred vyhláseného zberu miestnym 
rozhlasom, ktorý sa koná dva krát ročne. 
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do nádob na zme-
sový komunálny odpad! 

Čo s ďalším odpadom?

Nepatrí sem: kovy veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami, 
rôznymi chemickými látkami, jedmi a výbušninami, obaly z po-
chutín a liekov, elektronický odpad, sklo, plasty, papier, ostatné 
druhotné suroviny...


