
Systém a kalendár zberu odpadov v obci Krásna Ves na rok 2020 

Január 15.; 29. 14. 13.

Február 12.; 26. 3. 10.

Marec 11.; 25. 2. 24.      

Apríl 8.; 22. 6. 28.     2. ‐ 6. v pieskovni

Máj 6.; 20. 4. 26.

Jún 3.; 17;  1. 16.

Júl 1.; 15; 29. 2. 24.      9. ‐ 13. v pieskovni

August 12.; 26. 6. 14.

September 9.; 23. 3. 25.

Október 7.; 21. 5. 16.      22. ‐ 26. v pieskovni

November 4.; 18. 2. 13.

December 2.; 16.;30. 1. 15.

rok 2020
TKO z domácnosti      

(110, 120, 240 l nádoby )  

Plasty a tetrapaky   

(plastové vrecia) 

Drobný kovový 

odpad         

(plastové vrecia) 

Veľkoobjemový                   

a drobný stavebný odpad  

(veľkoobjemové kontajnery)

 PAPIER 

1100 l 

kontajner 

oproti OcÚ

 

TKO (zmesový komunálny odpad) nesmie obsahovať nižšie uvedené separované (triedené) zložky. 

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, 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  
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, 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.   
 

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 

Elektro odpad  a nebezpečný odpad podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase. 



 

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. 

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA 
použitých batérií a akumulátorov 

 
Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a 
zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo 
pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, 
ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť 
katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne 
environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na 
pracovisku. 
 

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. 
 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a 

akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. 

 
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú 
rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska.  
 
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s 
tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov 
spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. 
 
Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom 
trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká 
technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a 

akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. 

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody 

a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.  

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. 

                      


