
 

 

 

 

 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi  v obci 

Paňovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Rozália Juhászová  

Schválil:         Ing. Rozália Juhászová  

 

 

 



Zmesový komunálny odpad   

 

Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne pre  bytové 

domy  do 5 členov jedna nádoba 

Druh nádoby: kovové 110 litrové nádoby  

fyzické osoby a 1 100 litrová nádoba pre 

právnické osoby 

Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, 

ktoré sa nedajú ďalej triediť.   

Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané 

ukladať akékoľvek stavebné odpady a 

podobné odpady (zemina, kamene, drevo, 

popol a pod.), zložky triedeného systému 

zberu, nebezpečné odpady, biologicky 

rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.  

 

Drobný stavebný odpad 

Interval vývozu: množstvový zber drobných 

stavebných odpadov – priebežne. Zber je 

samostatne spoplatnený   

Miesto zberu: veľkokapacitný kontajner podľa 

dohodnutých zmluvných podmienok   

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné 

odpady : zmes betónu a tehál, zmes 

obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, 

odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s 

obsahom zmesového komunálneho odpadu, či 

zložiek triedeného zberu odpadov   

 

Papier 

   

 

 

 

 

Interval vývozu:  zber vývozu je v 26 dňových 

intervaloch , kontajnery sú rozmiestnené  na 

štyroch miestach v obci   

Druh nádoby: modré plastové  1100 litrové 

kontajnery   

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 

kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

papierové krabice, kartón, obálky, letáky, 

katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, 

telefónne zoznamy, pohľadnice ... .   

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové 

kombinované materiály (napr. tzv. 

tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s 

hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný 

papier, kopírovací papier škatuľky od cigariet .   

Plasty 

 

 

 

Interval vývozu: 1 krát za  dva týždne  

kontajnery sú rozmiestnené  na štyroch 

miestach v obci     

Druh nádoby: žlté plastové 1100 litrové 

kontajnery   

Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov, 

kozmetických a čistiacich prípravkov, 

prepravky fliaš, tégliky od jogurtov hračky, 

penový polystyrén, poháriky z automatov   

Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a 

olejmi, viacvrstvové kombinované materiály,  

podlahové krytiny, guma, molitan.  



Odpady z kovu vrátane kovových  

obalov 

 

Interval vývozu: 1 krát za  dva týždne  

kontajnery sú rozmiestnené  na štyroch 

miestach v obci     

Druh nádoby: žlté plastové 1100 litrové 

kontajnery  odpad dáva sa spolu s plastami 

Zbiera sa:  kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, 

kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty 

a káble, starý riad, obaly so sprejov, hliníkové 

viečka, konzervy, plechovky z nápojov: piva. ... 

Nezbiera sa: hrubo znečistené kovy zvyškami 

jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami   

 

Sklo 

 
 

Interval vývozu: v 28 dňových intervaloch  

kontajnery sú rozmiestnené  na štyroch 

miestach v obci     

Druh nádoby: zelené plastové 1100 litrové 

kontajnery   

Zbiera sa:  sklenené fľaše, nádoby, obaly 

a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky, črepy, okenné sklo. ... 

Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, 

keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše 

z umelej hmoty, žiarovky, obrazovky. ....   

 

 

 

Elektroodpad 

 

Interval vývozu: zber organizuje obec alebo 

osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, 

podľa potreby občanov ale najmenej dvakrát 

do roka     

Druh nádoby: odpad si občania vyložia pred 

svoju bránku   

Zbiera sa: televízory, rádia, kancelárska 

a telekomunikačná technika, mobily, videá, 

diskmany, digitálne hodiny, variče, ohrievače, 

kávovary, práčky, elektromotory, ručné 

elektrické náradie. ... 

 

Pneu  matiky 

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou 

komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje obec. 

Konečný používateľ pneumatiky je povinný 

pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi 

pneumatík(pneuservis, autoservis) okrem 

odpadových pneumatík umiestnených na kolesách 

starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej 

na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi 

starých vozidiel. Distribútor pneumatík je povinný 

zabezpečiť na svojich predajných miestach 

bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez 

ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia 

pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.       



 

 

        Texil 

 
Interval vývozu: jedenkrát za mesiac      

Druh nádoby: zberný kontajner krémovej 

farby    

Zbiera sa: čisté a suché šatstvo ( všetky druhy 

odevov, prikrývky,  deky, posteľná bielizeň), 

doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále, rukavice),..  

Nezbiera sa : špinavé a mokré šatstvo. ... 

 

Veterinárne a humánne lieky 

 
Interval vývozu: zber organizuje obec raz za 6 

mesiacov sa lieky odnesú do lekárne       

Druh nádoby: označená plastová nádoba, 

ktorá bude umiestnená vo vestibule obecného 

úradu        

Zbiera sa:  veterinárne lieky, humánne lieky, 

zdravotnícke pomôcky,  

 Nezbiera sa : poškodené obaly na mastičkách, 

rozbité fľaštičky,  

 

 

 

 

 

 

Kuchynský odpad  

 
Interval vývozu: jeden krát za týždeň z výdaje 

jedál  ZŠ       

Druh nádoby: zberné nádoby sú umiestnené 

vo výdajni jedál   v chladničke    

Zbiera sa:  nezjedené zvyšky z desiaty, 

olovrantu  a  z obedov  ,  

 Nezbiera sa : odpad z domácností,  

 

 

Biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad odpad 

 
Interval vývozu:  na jar sa vyvážajú orezané 

konáre z ovocných stromov a krov, na jeseň sa 

bude zbierať orechové lístie,  domácností 

majú vlastné kompostoviská,        

Druh nádoby:   veľkokapacitné kontajnery na 

lístie, prípadne vrecia,   

Zbiera sa:  orechové lístie zo záhrad, parkov, 

vrátane odpadu z cintorínov, medzi zelený 

odpad patria: kvety, tráva,  lístie, drevený 

odpad zo strihania, vypletá burina, hobliny, 

popol, ....   

  



Veľkokapacitné kontajnery 

 
 

Interval vývozu:  na jar a na jeseň 12 ks 

kontajnerov        

Druh nádoby:   veľkokapacitné kontajnery na 

veľký domový odpad,   

Zbiera sa: objemové predmety všetkého 

druhu,  

 Nezbiera sa:  kyseliny, zásady, kvapalné látky, 

batérie, škodlivý odpad. ...  

 

Jedlé oleje a tuky s domácností  

 
Interval vývozu:   4 krát do roka       

Druh nádoby:   100 l žltá   plastová nádoba  

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, 

zvyšky nespotrebovaných olejov, 

prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. 

Nezbierajú  sa:  motorové, hydraulické, či iné 

oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na 

konzumáciu, či na prípravu jedla. 

  

Septik 

 

Interval vývozu:  podľa vlastnej potreby         

Druh nádoby:   septik vyváža VVS Košice   

Zbiera sa:   

 Nezbiera sa:    

 

Batérie a akumulátory 

 
Interval vývozu: zber organizuje obec alebo 
osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, 

podľa potreby občanov ale najmenej dvakrát 
do roka     

Druh nádoby: odpad si občania vyložia pred 
svoju bránku   
Zbiera sa: :  : prenosné (gombíkové, tužkové, 
...) a automobilové batérie a akumulátory. 

Nezbiera sa: priemyselné batérie a 

akumulátory, zmesový komunálny odpad, či 

iné odpady. 

  


