
HARMONOGRAM  

Zber zmesového komunálneho odpadu na rok 2022 

 

Január 

 

07.01.2022 (piatok) Júl 

 

07.07.2022 (štvrtok) 

20.01.2022 (štvrtok) 21.07.2022 (štvrtok) 

Február 

 

03.02.2022 (štvrtok) August 

 

04.08.2022 (štvrtok) 

17.02.2022 (štvrtok) 18.08.2022 (štvrtok) 

Marec 

 

03.03.2022 (štvrtok) 

September 

 

02.09.2022 (piatok) 

17.03.2022 (štvrtok) 16.09.2022 (piatok) 

31.03.2022 (štvrtok) 29.09.2022 (štvrtok) 

Apríl 

 

14.04.2022 (štvrtok) Október 

 

13.10.2022 (štvrtok) 

28.04.2022 (štvrtok) 27.10.2022 (štvrtok) 

Máj 

 

12.05.2022 (štvrtok) November 

 

10.11.2022 (štvrtok) 

26.05.2022 (štvrtok) 24.11.2022 (štvrtok) 

Jún 

 

09.06.2022 (štvrtok) December 

 

08.12.2022 (štvrtok) 

23.06.2022 (štvrtok) 22.12.2022 (štvrtok) 

    

HARMONOGRAM 

Zber polystyrénu a drobného stavebného odpadu na rok 2022 

 

Január 29.01.2022 (sobota) Júl 30.07.2022 (sobota) 

Február 26.02.2022 (sobota August 27.08.2022 (sobota) 

Marec 26.03.2022 (sobota) September 24.09.2022 (sobota) 

Apríl 30.04.2022 (sobota) Október 29.10.2022 (sobota) 

Máj 28.05.2022 (sobota) November 26.11.2022 (sobota 

Jún 25.06.2022 (sobota) December 17.12.2022 (sobota) 

Čas zberu: od 14:00-16:00 h  

 

HARMONOGRAM 

Zber plastov, obalov z kovu a VKM na rok 2022 

 

Január 25.01.2022 (utorok) Júl 26.07.2022 (utorok) 

Február 22.02.2022 (utorok) August 23.08.2022 (utorok) 

Marec 29.03.2022 (utorok) September 27.09.2022 (utorok) 

Apríl 26.04.2022 (utorok) Október 25.10.2022 (utorok) 

Máj 24.05.2022 (utorok) November 22.11.2022 (utorok) 

Jún 28.06.2022 (utorok) December 27.12.2022 (utorok) 

Čas zberu: 6:00 h 

 



INFORMÁCIA O ZBERE 

 

Zber plastov, obalov z kovu a VKM na rok 2022 

 

ČO ZBIERAME 

- PET fľaše od nápojov rôznych farieb (minerálka, kola...) 

- tégliky – napr. jogurt, šaláty, maslo (čisté), krabice ovocia (kiwi, 

paradajky..), obaly z pracích prostriedkov, krabice/nádoby z mäsa a salám 

vrátane obalov vákuovo balených potravín nezbierame 

- PE/PP fľaše domácej drogérie (čistiace prostriedky, aviváž, kozmetika..) 

- obalová fólia (od nápojov, reklamné tašky, strečová fólia, mikroténové 

sáčky) 

- plechovky nápojov, konzervy a plechovky/konzervy farieb (bez farby, čiže 

prázdne!) 

- tetrapacky (obaly mlieka, džúsov....) 

- fólie zo stavebných materiálov (tehla, škrídľa) - čisté 

- prepravky, záhradný nábytok, kanistre (napr. z destilovanej vody, tekutého 

mydla..) – položiť vedľa vriec 

 

ČO NEZBIERAME 

- prepravky na jedlá, jednorázové taniere, príbory, tácky na mäso, kvetináče 

- vrecúška sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška 

- hračky, zašpinené vedrá, spálené od UV 

- okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady 

- kanistre a fľaše motorových olejov  

- kanistre a fľaše postrekov a tvrdej chemikálie 

- agrofólie 

- bazény, polievacie hadice, topánky (napr. kroksy, šľapky), vnútorné 

čalúnenie, plasty automobilov,  

- umelohmotné časti elektrospotrebičov (tieto patria medzi elektroodpad) 

- polystyrén  

 

Dôležité informácie: 

- zbierame len priesvitné vrecia 

- žiadame PET fľaše pošliapať na plocho, a tak uložiť do zberových vriec 

- vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber 

- väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec 


