
Systém a kalendár zberu odpadov v obci Krásna Ves na rok 2023 

rok 2023 

TKO z domácnosti (110, 

120, 240 l nádoby ) 

Plasty a tetrapaky 

(plastové vrecia) Drobný 

kovový odpad (plastové 

vrecia) 

SKLO 1100 l 

kontajner 

PAPIER 1100 l 

kontajner 

oproti OcÚ 

Veľkoobjemový a drobný 

stavebný odpad 

(veľkoobjemové kontajnery) 

Január 11.; 25. 30. 16. 5. 
 

Február 8.; 22. 20. 23. 8.  

Marec 8.; 22. 20. 22. 8.  

Apríl 5.; 19. 17. 27. 24. 6. - 12. 

Máj 3.; 17.; 31. 15. 17. 23.  

Jún 14.; 28. 12. 27. 19.  

Júl 12; 26. 10.; 31. 25. 17.  

August 9.; 23.  21. 22.  

September 6.; 20. 4. 19. 18.  

Október 4.; 18. 16. 30. 23. 26. - 31. 

November 1.; 15.; 29. 6. 21. 13.  

December 13.; 27. 4. 14. 18.  

TKO (zmesový komunálny odpad) a Veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad - nesmie obsahovať nižšie uvedené 

separované (triedené) zložky. 

Separovaný (triedený) zber odpadu 
 

Plasty – zber uložením do plastových vriec a vyložením podľa zberového harmonogramu pred brány domov. 
zbiera sa:  PET fľaše nepodliehajúce zálohovaniu, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od 

citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, tégliky z jogurtov a pod.  
nesmie obsahovať: znečistené plasty, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami. 
TETRAPAKY - viacvrstvové obaly z mlieka a nápojov (neznečistené), do plastových vriec.  
 

Sklo priebežne počas celého roka do označených 1100 l kontajnerov pri COOP Jednota, dolnej zastávke 
a oproti obecnému úradu. V harmonograme sú uvedené dátumy vyprázdňovania kontajnerov zberovou 
spol. zbiera sa:  biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre 

nesmie obsahovať: porcelán, keramiku,  zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu... 

 

Kovový odpad objemnejší a ťažší   - do priestorov dvora bývalej ZŠ po dohode s p. Puterkom.  
Drobný kovový odpad - ako plechovky z jedál, plechovky z piva a nápojov nepodliehajúce zálohovaniu, 
hliníkové tégliky, vrchnáky z jogurtov   a podobne v samostatných plastových vreciach vyložiť pred brány 
domov v čase zberu plastov a tetrapakov. 
 

Papier  - podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase výmenou za výrobky z papiera.  
zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy bez obalov, telefónne zoznamy, baliaci papier; 

nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu 
pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov 
Kartóny a lepenka odovzdaním do označených 1100 l kontajnerov oproti obecnému úradu počas celého roka. Harmonogram uvádza 
vývoz kontajnera zberovou spoločnosťou. Väčšie množstvo kartónov je teda v prípade naplnenia kontajnera možné umiestniť aj pri 
kontajner najneskôr deň pred vyznačeným dátumom vývozu v harmonograme.  
 

Biologický odpad 
 - odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny a pod.), zelený odpad zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, 

vetvy a iné). Kompostovaním v domácich kompostoviskách. 

 - použitý kuchynský olej môžete odovzdať v uzavretých PET fľašiach na obecný úrad, alebo pracovníkovi Obce p. Puterkovi, 

poprípade pri zbere plastových vriec.  
Do zberu patria len vyložene kuchynské oleje. 
 

Elektro odpad  a nebezpečný odpad podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase. 
  



Recyklácia a triedenie PLASTOV 

Do vriec na plasty PATRIA: 

Neznečistené, stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov(ktoré nie sú zálohované „Z“), tégliky z 

jogurtov a nápojov, prázdne plastové obaly z liekov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, 

polystyrén v menšom množstve (obal z mobilu, fotoaparátu a pod., veľké kusy ako výplne škatúľ na 

televízor, práčky a pod. patria do komunálneho, prípadne veľkoobjemového odpadu), obaly z CD, 

obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky ... 

Do plastov patria materiály označené recyklačnými značkami 1 až 19. Vysvetlivky skratiek, ktoré sa môžu 

vyskytnúť pod značkou: 

PET - Polyetylénteraftalát; PE-HD - Polyetylén vysokej hustoty 

PVC - Polyvinylchlorid; PE-LD - Polyetylén nízkej hustoty; PP - Polystyrén; 

Do separovaného zberu plastov NEPATRIA: 
Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, linoleum, molitan, novodurové rúrky, obaly z 

nebezpečných látok, ako napríklad motorových olejov, farieb, riedidiel, lepidiel a pod. Nebezpečné 

látky a obaly z nich sa zberajú osobitne v čase vyhláseného zberu veľkoobjemového odpadu na 

školskom dvore. 

Do vriec na plasty v obci Krásna Ves tiež zbierame: 
Neznečistené stlačené nápojové kartóny (ľudovo TetraPak) do ktorých PATRIA krabice na mlieko, 

smotanu, džús, šťavu, víno a podobné nápoje. Nevyhadzujte obaly so zvyškami potravín. Obaly 

nemusíte umývať, ale vylejte z nich zvyšky, prípadne ich opláchnite. Nikdy nevyhadzujte nápojové 

kartóny do nádob na 

 

Do nápojových kartónov patria materiály označené pri recyklačnej značke písmenom 

C a skratkou materiálu, ktorý v kompozite prevažuje a číslicami v rozmedzí od 80 do 90. 

V obci Krásna Ves zberáme všetky uvedené plasty a nápojové kartóny do plastových 

vriec, ktoré podľa zverejneného harmonogramu vykladajú občania pred brány domov.  

C/PAP 

papierový..odpad. 



Recyklácia a triedenie SKLA 

Do kontajnera na sklo PATRIA: 

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, pivové fľašky, fľaše z 

minerálok, sirupov, olejov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy. 

 

Pred vyhodením sklenených fliaš je potrebné z fliaš odstrániť všetky nesklenené časti. V ideálnom 

prípade by ste mali do zberných nádob na sklo vyhadzovať naozaj len sklo, teda fľaše zbavené 

vrchnákov, fólií, plastových súčastí. 

Samozrejme, ak sa nesklenené časti z fľaše nedajú jednoducho odstrániť a pri snahe o ich oddelenie 

by ste riskovali zranenie, tak ho pred vyhodením manuálne odstraňovať netreba. 

 
V obci Krásna Ves zbieráme všetky druhy skla spoločne do jedného kontajnera. Kontajnery na sklo 

sú umistnené za dolnou zastávkou SAD, pri predajni COOP Jednota a oproti Obecnému úradu. 

Kovové viečka zo zaváraninových pohárov a fliaš, ktoré sú z vnútornej strany potiahnuté plastovou 

fóliou, triedime ako kov. 

Do kontajnera na sklo NEPATRIA: 
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické 

druhy skla, plexisklo, lepené sklo, varné sklo, žiarovky, borosilikátové sklo (z borosilikátového skla sa 

vyrábajú „eko“ fľaše, ktoré sú odolnejšie proti poškodeniu a rozbitiu). Tieto druhy skla patria do komunálneho 

odpadu, prípadne do veľkoobjemového odpadu. V prípade elektroodpadu ako obrazovky a žiarovky odneste 

odpad na školský dvor v čase vyhláseného zberu elektroodpadu. 

 

Do skla patria materiály označené recyklačnými značkami a číslami: 

Čire sklo Zelené sklo Hnedé sklo Ostatné sklo 



Recyklácia a triedenie KOVOV 

  

V obci Krásna Ves je zavedený zber kovov podľa ich veľkosti. 

Do vriec na kovy PATRIA: 

Kovové obaly, železné konzervy a plechovky, hliníkové plechovky od nápojov (okrem zálohovaných 

„Z“), alobal, blistre z liekov bez obsahu plastov, hliníkové vrchnáky z jogurtov, drobné kovové 

výrobky, železné súčiastky a neželezné kovové súčiastky. 

Pred vyhodením plechoviek do zbernej nádoby plechovky stlačte, aby sa ich objem zmenšil na čo 

najmenšiu možnú mieru. 

 

Vrecia s kovovým odpadom vyložte pred brány domov podľa harmonogramu. 

Do školského (zberného) dvora PATRÍ: 

Veľký kovový odpad, kde ho môžu priviezť občania, alebo tento po dohode prevezme a odvezie 

pracovník obce (p. Puterka). 

Do kontajnera na kovy NEPATRIA: 
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. 

z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Do zberu kovov nie je vhodné 

vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znečistené farbami, chemikáliami, lepidlami a podobne. 

Kov - recyklačné symboly/značky 

  
železo hliník 42-49 ostatné kovy 



Recyklácia a triedenie PAPIERA 

 

V obci Krásna Ves sú zavedené dva spôsoby zberu papiera. 

1. Odovzdanie zviazaných novín, časopisov, 

reklamných letákov, kníh bez tvrdých obalov, 

kancelárskeho papiera, výmenou za hygienické 

výrobky z papiera priamo 

 

gs
g 

odberateľovi na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase.  

2. Do kontajnera na papier oproti obecnému 
úradu: 

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice a 

kartóny, papierové obaly, papierové tašky a v malom množstve aj 

skartovaný papier. 

Papier - recyklačné symboly/značky 

 

Vlnitá lepenka Hladká lepenka Papier 

Do kontajnera na papier NEPATRIA: 

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, papier z 

termotlačiarne, použité plienky a hygienické potreby (vložky, vreckovky, odličovacie tampóny, 

vlhčené obrúsky, vatové tyčinky), alobal, celofán a pod.

23-39 Ostatný papier 



Recyklácia a triedenie bioodpadu 

 

V obci Krásna Ves je zavedené kompostovanie bioodpadu v domácich 

kompostéroch. 

Obec rozdala do každej domácnosti kompostér 

(celkovo 200 ks) s návodmi na kompostovanie. 

Do kompostu PATRIA 

Netoxické organické materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a 

v záhrade. 

Odpad z domácnosti: šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, 

čaj a kávový výluh, potravinami znečistený papier. 

Odpad zo záhrady: kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, ihličie, zhnité 

ovocie, burina, zemina. 

Iný organický odpad: popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj a trus, perie, 

papierové obrúsky a servítky, kartónové obaly na vajíčka a rolky z 

toaletného papiera. 

Do kompostu NEPATRIA: 
Čerstvo chemicky ošetrené potraviny a potraviny živočíšneho pôvodu, 

Toxické a problematické látky: farby, lieky, oleje, batérie, akékoľvek chemické prostriedky. 

Ďalšie: chorobami napadnuté časti rastlín, kosti, mäso, mliečne výrobky. 

Konáre a drevo z orezávania a výrubu stromov a drevín zhromažďujeme na medziskládku v 

„Paušovej doline“. 

Použitý kuchynský olej vyložte v uzavretých PET (plastových) fľašiach pred brány domov v čase 

zberu plastov, alebo odovzdajte na školskom dvore pracovníkovi obce.



 

Recyklácia a triedenie elektroodpadu 

Drobný elektroodpad ako batérie, žiarovky, mobilné telefóny, 

odovzdajte v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú. Každý 

predajca, ktorý má v ponuke žiarovky a batérie je povinný tieto 

výrobky zároveň aj zbierať. 

V obci Krásna Ves na uloženie batérií a malých akumulátorov 

možno využiť 

Recyklobox, ktorý sa nachádza v predajni COOP Jednota a vo vstupnej chodbe na obecný úrad. 

Väčšie akumulátory z automobilov, žiarovky a žiarivky, môžu občania odovzdať v čase 

vyhláseného zberu veľkoobjemového, drobného stavebného a nebezpečného odpadu pracovníkovi 

obce na školskom (zbernom) dvore. 

Kam vyhodiť staré elektrospotrebiče 

V obci Krásna Ves sa zber veľkých 

elektrospotrebičov ako práčky, chladničky,

 mrazničky, 

sporáky, vysávače, kávovary, fritézy, 

ventilátory, televízory, sušičky, 

umývačky riadu, mlynčeky, telefóny, počítače, 

tlačiarne, mikrovlnné rúry, fény, hriankovače, 

holiace strojčeky, žehličky, vŕtačky, el. káble a 

drôty a podobne realizuje sezónnym zberom. 

Obec vyhlási v 

miestnom rozhlase a zverejní na webovej stránke a úradnej tabuli 

stanovený termín zberu, počas ktorého môžu občania priviezť 

vyradené elektrospotrebiče do školského (zberného) dvora. 

Elektrospotrebiče by mali obsahovať všetky súčiastky a káble. Elektro odpad z ktorého sú zjavne 

demontované pôvodné elektrosúčiastky pracovník obce do zberného dvora neprevezme. 

Ostatné 
• Veľ koobjemový a drobný stavebný odpad: zberá sa minimálne 2 x do roka do veľkoobjemového kontajnera 

• Drevo a drevene predmety: 



 

• drevo z nábytku a nábytok všeobecne -> Veľkoobjemový kontajner alebo tam, kde je to už možné - PREVÁDZKA PRÍPRAVY 

NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE (tzv. reuse centrum) 
• IKEA nábytok -> spätne vykupuje IKEA 

• Pneumatiky: 

• pneumatiky -> MIESTA SPÄTNÉHO ZBERU (pneuservisy, predajcovia pneumatík) bez ohľadu na to, či ste tam pneumatiku 

kúpili alebo menili 

• Guma a silikon: 

• guma, gumenné produkty -> Veľkoobjemový kontajner 
• silikón -> Veľkoobjemový kontajner 
• drobné gumenné a silikónové produkty -> ZMESOVÝ ODPAD 

• Lieky> 

nespotrebované lieky odovzdávame do lekárne v pôvodnom primárnom balení (napr. blistre), bez vonkajších obalov (krabičiek) 
a príbalových letákov 

• obaly od liekov podľa (prevažujúceho) materiálu -> TRIEDENÝ ZBER ODPADU 

• Kozmetické a čistiace prípravky, chemické latky: 

• kozmetiku a čistiace prípravky sa snažiť vždy dopoužívať, nepotrebné darovať, nekupovať zbytočne veľa, nevylievať do 
záchoda, po exspirácii -> ZMESOVY ODPAD (netyká sa čisto prírodných prípravkov) 
• chemické latky (laky, riedidla, maliarske farby, motorové oleje, ...) a ich zvyšky neumývať, ale odniesť v pôvodnom obale na 
zberné miesto počas zberu veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu 

Slovak ročne vyprodukuje v priemere 446 kg komunálneho 

odpadu, z ktorého sa recykluje približne 44 %.“ 

„Až ~ 40 % komunálneho odpadu tvorí odpad, ktorý mohol 

byť vytriedený a zhodnotený. Ďalších 45 % mohlo byť 

skompostovaných.“ 

Vytvorili sme pre Vás komplexný systém zberu odpadov ! 

Prosím nevenujte preto svoj drahocenný čas vozením odpadu na 

fúrikoch, kárach a traktoroch po zákutiach našej krásnej obce. 

Nespoliehajte sa na to, že Vás nikto nevidí. Všade dohliada na Vás 

budúcnosť, či už Vaša, alebo Vašich potomkov. Mysl íte na to, že 

každé miesto, aj to najskrytejšie niekomu patrí ! 


