
Systém a kalendár zberu odpadov v obci Krásna Ves na rok 2022 

Január 12.; 26. 24. 14. 20.

Február 9.; 23. 21. 2. 22.

Marec 9.; 23. 14. 15. 22.      

Apríl 6.; 20. 25. 7. 17.      8. ‐ 13. 

Máj 4.; 18. 30. 3. 20.

Jún 1.; 15.; 29.  27. 7. 14.

Júl 13; 27. 25. 19. 7.      8. ‐ 12. 

August 10.; 24. 15. 9. 23.

September 7.; 21. 19. 20. 14.

Október 5.; 19. 24. 25. 27.      21. ‐ 27. 

November 2.; 16.; 30. 21. 22. 29.

December 14.; 28. 19. 22. 13.

rok 2022

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

SKLO 1100 

l 

kontajner  

 

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. 
 

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

 
Elektro odpad  a nebezpečný odpad podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase. 


