
Popis nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Soblahov. Triedený zber odpadu v obci prebieha celoročne na stojiskách triedeného zberu do 
1100-litrových farebne odlišných veľkokapacitných kontajnerov (papier, plasty, sklo, kovový 
odpad), v zbernom dvore v čase prevádzkovej doby do veľkoobjemových kontajnerov (papier, 
plasty, sklo, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, objemný odpad). 
 
PLASTY – žltá nádoba 
Plasty sa zbierajú do žltých 1100 l kontajnerov. Vytriedené plasty je možné odovzdať aj osobne na 
zbernom dvore v čase otváracích hodín. 
Frekvencia vývozu: 1x za 7 dní        
 
Patrí sem: PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu, 
oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie (šampónov, krémov, tekutých mydiel, 
aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov), plastové vrecia, igelitky, tašky a 
vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a 
smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a slaností, plastové 
vedrá, prepravky, hračky, bandasky a sudy, kvetináče, polystyrén, plastový nábytok, 
obaly z CD, ...  
 
Nepatrí sem: Znečistené plasty zeminou, zvyškami potravín, nebezpečnými látkami (motorový, 
mazací olej, ropné látky, farby, riedidlá a pod.), tetrapaky, linoleum, guma, podlahové krytiny, 
kabelky, molitan,  plastikové nádoby.   
 

Dobrá rada: Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je 
ponechať na obaloch uzávery a etikety. Obaly stláčame, pretože nestlačené zaberajú 

miesto pre ďalší odpad. Stlačenie je otázkou pár sekúnd, zvládneme ho všetci. 
 
Vedeli ste že: Z 30-tich PET fliaš sa môže vyrobiť fleecová bunda? 
 
 
PAPIER – modrá nádoba 
Papier sa zbiera do modrých 1100 l kontajnerov. Papier je možné odovzdať tiež firme, ktorá ho 
počas vopred vyhlásenej akcie v obci vymení za hygienické výrobky (neodovzdávajú sa tetrapaky, 
kartón). Papier je možné odovzdať aj na zbernom dvore v čase otváracích hodín. 
Frekvencia vývozu: 2x mesačne 
 
Patrí sem: Papier, noviny,  časopisy, zošity, letáky, kancelársky papier, staré 
knihy, lepenky vrátane vlnitých, papierové vrecká, iné papierové obaly 
a akékoľvek útržky neznečisteného papiera. 
 
Nepatrí sem: Znečistený, zamastený papier, kopírovací  papier, povoskovaný 
papier, papier kombinovaný s inými materiálmi (s plastom, kovom, napr. šanóny 
– je potrebné jednotlivé súčasti  oddeliť), tetrapaky, celofán, jednorazové plienky 
a použité hygienické potreby. 

 
Dobrá rada: Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú alebo 
plastovú časť, škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta. Ak nechcete 



dostávať reklamné letáky, nalepte si na schránku žiadosť o nevhadzovanie letákov - ušetríte si 
starosti s triedením. 
 
Vedeli ste že: Z papierového odpadu možno vyrobiť aj obaly na vajcia, kuchynské utierky, baliaci 
papier, toaletný papier, kartóny a iné papierové výrobky? 10 časopisov zo separovaného zberu sa 
zase môže zmeniť na krabicu na televízor. 
 
 
SKLO – zelená nádoba 
V obci sa zbiera do zelených 1100 l kontajnerov. Sklo je možné odovzdať aj osobne na zbernom  
 dvore v čase otváracích hodín. 
Frekvencia vývozu: 1x za mesiac 
 
Patrí sem: Biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklené črepy, 
sklo očistené od zvyškov pôvodného obsahu, fľaše, fľaštičky od kozmetiky, 
dymové a mliečne sklo, okenné/tabuľové sklo - tabuľové sklo z okien a dverí v 
malom množstve, väčšie množstvo patrí na zberný dvor. 
 
Nepatrí sem: Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán (taniere, šálky), autosklo, 
TV obrazovky, umývadlá, drôtené sklo, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, 
žiarovky, žiarivky, sklá s kovovou výplňou, zaváracie poháre s pôvodným obsahom, s kovovými 
a plastovými viečkami. 

 
Dobrá rada: Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, etikety 
nevadia. Nevhadzujte sem ani plné zaváraninové poháre, znečistia celý separovaný zber. 

Vratné fľaše vracajte späť do obchodu. 
 
Vedeli ste že: Už z 5-tich zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety? 
 
 
KOVY – červená nádoba 
Kovy sa zbierajú do červených 1100 l kontajnerov.  
Frekvencia vývozu: 1x za mesiac 
 
Patrí sem: Vyprázdnené, opláchnuté a stlačené kovové a hliníkové plechovky od 
alko a nealko nápojov, konzervy, železné a hliníkové spreje od deodorantov – 
prázdne a bez obsahu tlaku, kovové nádoby a obaly neznečistené ropnými 
látkami, farbami, farebné kovy, kúsky drôtu, plech, nepotrebné kovové náradie, 
spojovací materiál, kovový riad menších rozmerov – hrnce, príbory, kovové časti 
nábytku, iné kovy menších rozmerov.   
 
Nepatrí sem: Iné zložky ako sklo, plasty, drevo a iné, plechovky znečistené od farieb, náterov, 
lakov, riedidiel, tmelov, zvyškami potravín, železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky; 
nádoby od sprejov, ktoré sú pod tlakom, kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – 
oleje, pohonné hmoty, kartuše montážnej peny, olejové filtre, akumulátory, monočlánky, 
elektrozariadenia ani ich časti, hasiace prístroje, plastové tašky a vrecia naplnené kovovým 
odpadom. 



 
Dobrá rada: Duté obaly - plechovky je vhodné pre zmenšenie objemu stlačiť a vysypať 

do nádoby bez plastového obalu (tašky), v ktorej ste ich doniesli. Kovové obaly je 
vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí, prípadne vypláchnuť. Nadrozmerný 

kovový odpad je možné odniesť do zberní kovov. 
 
Vedeli ste že: Zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel? 
 
 
TETRAPAKY 
Tetrapaky sa zbierajú do oranžových 1100 l kontajnerov. 
Frekvencia vývozu: 1x za mesiac 
 
Patria sem: čisté nápojové kartónové obaly od mlieka, smotany, vína, džúsov, ... 
 
Nepatria sem: obaly znečistené od nebezpečných látok, polystyrén, nápojové kartóny so zvyškami 
potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.  
  

Dobrá rada: Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, 
dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol 

ich objem čo najmenší. 
   
Vedeli ste že: Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je 
to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach. A pritom sa dá už z dvoch 
nápojových kartónov vyrobiť 1m2 kuchynských utierok! 
 
 
JEDLÉ OLEJE A TUKY 
Je možné priniesť v priehľadných plastových, dobre uzavretých PET fľašiach na dvor pri č. d. 270. 
 
Patria sem: použitý kuchynský jedlý olej, tuk. 
  

Dobrá rada: Na uskladnenie oleja použite len jednolitrové, jeden a pol litrové alebo 
dvojlitrové priehľadné PET fľaše. Použitý olej zbierajú aj niektoré čerpacie stanice, treba sa 

pýtať. 
   
Vedeli ste že: Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojím 
zápachom pritiahne hlodavcov? Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť ako biopalivová zložka, 
ktorú niektoré firmy primiešavajú do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského 
oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov. 
 
 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD RASTLINNÉHO PÔVODU 
Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a z parkov do zberných nádob na 
komunálny odpad, na iné miesta než na to určené, alebo tento odpad 
spaľovať. 



Obec Soblahov nevykonáva zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, 
nakoľko občania sú povinní tento odpad kompostovať vo vlastnom kompostovacom 
zásobníku. V prípade vzniku väčšieho množstva tohto odpadu môže občan tento odpad bezplatne 
priviesť na zberný dvor. Triedený zber tohto odpadu je pre obec finančne veľmi náročný a preto 
pracujeme na projekte na získanie kompostérov. 
 
Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové a banánové, 
citrusové treba nasekať nadrobno, kávové a čajové zvyšky, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinky z 
orecha, kvety, tráva, lístie, seno, slama, hlina, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, 
drevný popol (vychladnutý), vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, 
džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá 
lepenka, novinový papier a pod. 
 
Nepatria sem: trus domácich zvierat (hospodárskych áno, ale to si musí zvážiť záhradkár, ktorý 
kompost zakladá, a napríklad aj chová bylinožravé zvieratá), vaječné škrupiny, starý chlieb, mäsité 
zvyšky jedla, mliečne výrobky, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky, piliny z drevotriesky, 
uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, ... 
  

Dobrá rada: V našom okolí je veľa ľudí, ktorí chovajú domáce zvieratá, alebo pestujú 
vlastné ovocie či zeleninu. Skúste napríklad zvyšky jedál nosiť susedovým prasiatkam, 

alebo sa dohodnúť na používaní spoločného kompostéru so susedom. Zaveďte si v 
kuchyni misku alebo nádobku (ideálne s vekom) na bioodpad, ktorú budete mať po ruke. 

Zber tohto odpadu sa stane po čase pre vás samozrejmosťou. 
  
Vedeli ste že: Kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zvyškami. 
Bioodpad tvorí až 45% hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu! Kompostovanie šetrí 
priestor v smetnej nádobe a šetrí aj prírodu. Navyše - správne kompostovanie prináša kvalitné 
hnojivo pre vašu záhradu. 
 
ELEKTROODPAD 
Zber elektroodpadu sa uskutočňuje prostredníctvom mobilného Eko-skladu 2x ročne. 
Dátumy sú zverejnené v obecných novinách, na webovej stránke obce 
a vyhlásené miestnym rozhlasom. 
 
Patria sem: chladničky, televízory, počítače, monitory, tlačiarne, skenery, 
mikrovlnné rúry, vysávače, elektronika, ventilátory, variče,  ohrievače, elektrické sporáky a  rúry, 
atď. rýchlovarné kanvice, žehličky, hriankovače, mobilné telefóny, adaptéry, depilátory,  tablety, 
telefónne aparáty, myšky, klávesnice,  USB kľúče, drobné počítačové príslušenstvo, MP3 
prehrávače, vysielačky, kalkulačky, atď.   
 
Nepatria sem: Tlačiarenské tonery, CD a DVD nosiče, diskety, žiarivky, žiarovky, akumulátorové 
batérie, videokazety 

 
Dobrá rada: Elektroodpad je vhodné odovzdať v celistvosti - nechýba mu napr. kábel a 

pod. 
 



Vedeli ste, že: Podľa ustanovení zákona o odpadoch sú v rámci spätného odberu elektroodpadu 
povinní bez poplatku prevziať elektroodpad aj distribútori - predajne elektrozariadení na 
výmennom základe kus za kus, t.z. ak si zákazník kupuje nový elektrospotrebič a starého 
elektrospotrebiča rovnakej kategórie a funkcie sa chce zbaviť. Ak ide o veľmi malý elektroodpad zo 
svetelných zdrojov, sú elektropredajne povinné bezplatne a bez povinnosti zákazníka zakúpiť si 
nové elektrozariadenie, tento EO prijať. 
 
 
POUŽITÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY 
Zber použitých batérii – monočlánkov sa uskutočňuje prostredníctvom 
mobilného Eko-skladu najmenej 2x ročne. Dátumy konania sú vopred 
zverejnené v obecných novinách, na webovej stránke obce a 
vyhlásené miestnym rozhlasom. 
 
Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich. 
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory napr. pouličným zberačom a pod., pokiaľ 
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

  
Dobrá rada: Drobné batérie zbierajte doma do malej nádoby a prineste ich v čase zberu 

na zberné miesto. 
  

 Vedeli ste že: Batérie obsahujú ťažké kovy, a keď ich vyhodíme do prírody alebo na nesprávne 
miesto, nebezpečné látky sa uvoľňujú do pôdy a vody? Lenivosťou si tak ničíme vlastné zdravie. 
Doba rozložiteľnosti použitej batérie môže byť až 100 rokov! 
 
 
NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Zber zabezpečuje obec podľa potreby najmenej 2x ročne 
prostredníctvom zmluvného vývozcu do mobilného Eko-skladu. 
Dátum konania sú vopred zverejnené v obecných novinách, na 
webovej stránke obce a vyhlásené miestnym rozhlasom. 
 
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické 
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami, obaly 
znečistené nebezpečnými látkami a pod. 
 

Dobrá rada: Odpad s obsahom škodlivín je občan povinný vytriediť z komunálneho 
odpadu (nehádzať ho tam). Odovzdať ho môže na zberné miesto počas vykonávania 

mobilného zberu, treba ho však bezpečne uskladniť a previesť. 
  
 Vedeli ste že: Veľa ľudí si myslí, že nebezpečný odpad doma nemajú? Nebezpečný odpad je 
všetok odpad, na ktorom je vyznačený symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Taký odpad nepatrí do 
žiadneho kontajnera, ani do smetnej nádoby na zmiešaný odpad. Nebezpečným odpadom sú aj 
lieky, elektroodpad, zvyšky či obaly zo všetkých syntetických farieb, riedidiel, lakov alebo 
moridiel. Ak tento odpad vhodíte do koša alebo spláchnete do záchodu, môžete kontaminovať vodu 
či pôdu. 
 



 
PNEUMATIKY 
Obec nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky. 

  
Dobrá rada: Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať priamo 
distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu 

novej pneumatiky. 
   
Vedeli ste že: Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž na približne 265 rokov. Zrátajte si 
doma, koľko máte áut, koľko sád pneumatík a uvedomte si, že príroda takéto množstvo odpadu 
nezvládne sama.  
 
 
TEXTIL 
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov.  
2 kontajnery sú umiestnené pri pošte a 1 kontajner je umiestnený pri Hostinci u Hrocha. 
Zozbierané veci sú určené na humanitárne účely na opätovné použitie. 
 
Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.), detské 
oblečenie. 
  

Dobrá rada: Vhodný textil na separovanie je suchý a čistý - len tak sa môže ďalej využiť 
(napríklad v charite). Sledujte akcie vo vašom okolí, často je možné nepoškodený textil a 
obuv darovať sociálne slabším občanom. 

  
 Vedeli ste že: Z textilu vytriedeného na recykláciu sa môžu vyrobiť napríklad vlákna pre 
automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov. 
 
LIEKY 
Veterinárne a humánne lieky je zakázané vhadzovať do akýchkoľvek zberných nádob. Lieky sa 
odovzdávajú v lekárňach. 
Vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako aj príbalová informácia pre pacienta, patria do 
separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, obal po 
vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo. Je to najekologickejší postup, aký 
môžete zvoliť. 
Ostatné lieky v špeciálnych alebo v netypických obaloch treba tiež odovzdať v lekárni (jednoduchá 
rada: ak neviete, kde liek vyhodiť, doneste ho aj s obalom do lekárne). Jedná sa o inhalačné, 
prípadne injekčné systémy, použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery. 
  

Dobrá rada: Lieky po exspirácii alebo nepoužité lieky skladujte doma bezpečne v nádobe 
a pri návšteve lekárne ich vezmite so sebou a odovzdajte. Lekáreň máme aj v Soblahove, 

ďalšie najbližšie sú v Trenčíne. 
 
 Vedeli ste že: Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá viac ako 100 ton starých liekov?! 
Ak by ich ľudia vyhodili do koša alebo ešte horšie – spláchli do toalety – všetky chemické látky by 



skončili v pôde, prípadne vo vode. Myslime na to, že chránime životné prostredie, v ktorom žijeme 
aj my! 
 

 
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
Drobný stavebný odpad (DSO) sa odovzdáva na zbernom dvore počas prevádzkových hodín 
zberného dvora za poplatok 0,066 €/kg. 
Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním vytriediť na jednotlivé 
zložky: sklo, kovy, plasty, papier, lepenku. DSO nepatrí do nádoby na komunálny odpad, ani mimo 
nej! 
 
Patria sem: drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukujú občania, ako napr. zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

  
Dobrá rada: Pozor - pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a 

kovových prvkov! 
  

 Vedeli ste že: Azbest, ako nebezpečný materiál, sa ešte stále vyskytuje na niektorých budovách či 
domoch. Veľa ľudí si materiály obsahujúce azbest (strechy, potrubia, obklady, bojlery…) kvôli 
finančnej náročnosti odstraňuje vlastnými silami. Práve manipuláciou azbestu sa jeho nebezpečné 
vlákna uvoľňujú a môžeme ich vdýchnuť. Príznaky ochorenia, ktoré vznikajú následkom 
pravidelného vdychovania azbestových vlákien, sa prejavujú až o 20 – 30 rokov po prvom 
vystavení sa účinkom azbestu, preto sa tohto materiálu treba zbaviť čo najrýchlejšie - ale 
špecializovanou firmou, ktorá azbest zlikviduje a odvezie! 

 
OBJEMNÝ ODPAD 
Je to odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo 
príslušnej nádoby na triedený zber. Nesmie sa ani odkladať k týmto nádobám. 
 
Patria sem: rôzne časti nábytku, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry - ak sú súčasťou 
komunálneho odpadu, ... 

  
Dobrá rada: Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad priviesť 
na zberný dvor počas prevádzkových hodín. 

 
 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 
Zmesový komunálny odpad sa zbiera do zberných nádob plechových 110 l 
alebo plastových 120 l, 240 l, 1100 l označených nálepkou s číslom 
smetnej nádoby a logom „MARIUS PEDERSEN“. 
Frekvencia vývozu: 1x za 14 dní. Vývozy nádob sa realizujú vždy 
v párny týždeň.  
 
Za komunálne odpady sa na území obce platí poplatok v zmysle VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, a to paušálne. Množstvový zber sa na 
území obce povinne zavádza pre všetky právnické osoby, fyzické osoby 
podnikateľov. Pôvodcovia zmesového KO sú povinní vzniknutý odpad ukladať len do pre nich 
obcou určených zberných nádob. Ukladať zmesový KO vedľa nádob je zakázané. 



Patria sem: zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. 
Nepatria sem: 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. 
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