
SKLO 

Typ vreca: jutové vrece biele s označením SKLO 

Do vreca zbierame - neznečistené: biele i farebné sklo, čisté fľaše od alko a nealko nápojov, potravín, 

kozmetiky, tabuľové sklo rozbité na malé kúsky a pod., 

Do vreca nezbierame: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, TV obrazovky, sklá s kovovou výplňou 

a pod.. 

 

PLASTY 

Typ vreca: igelitové vrece  

Do vreca zbierame - neznečistené: stlačené, pokrčené alebo inak deformované (deformované 

preto, aby sa ich do vreca vošlo čo najviac): - PET fľaše ( fľaše od nealko nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-

HD fľaše ( fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky 

neznečistené olejom a pod.), PP fľaše ( fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), 

Do vreca nezbierame: znečistené plasty a fólie, viacvrstvové obaly kov – plast (Tetrapak), linoleum, guma, 

kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami a pod.. 

 

SPÔSOB ZBERU SKLA A PLASTOV 

Vytriedený odpad (sklo, plasty) vhodiť do správneho vreca a v deň zberu danej komodity odpadové vrece s 

obsahom umiestniť pred svoje obydlie, plot alebo k odpadovej nádobe, jednoducho na bezprekážkové, verejne a 

viditeľné miesto, odkiaľ môžu zberoví pracovníci bez obmedzení naplnené vrece prevziať. Po jeho vyprázdnení 

Vám bude vrece vrátené alebo vymenené. 

 

ELEKTROODPAD 

Zbiera sa: chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické 

sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlné rúry, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, 

elektrické ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, čističe kobercov, spotrebiče na šitie, tkanie a iné 

spracovanie textilu, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie 

vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, hodiny, hodinky, váhy, servery, minipočítače, tlačiarne, 

osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane procesora, myši, 

obrazovky a klávesnice), notebooky, elektrické diáre, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a 

elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky, faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne 

automaty, záznamníky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, videorekordéry, Hi – fi 

zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach, 

lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, nízkotlakové sodíkové výbojky, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia 

na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, skladanie, ohýbanie 

alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo 

skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov skrutiek, nástroje na zváranie a spájkovanie, zariadenia na 

striekanie, nanášanie a rozprašovanie, nástroje na kosenie a iné záhradkárske činnosti, súpravy elektrických 

vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie, 

športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami, hracie automaty, zariadenia na rádioterapiu, 

kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie prístroje, prístroje na nukleárnu medicínu, laboratórne 

zariadenia na diagnostiku, analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, hlásič elektrickej požiarnej 

signalizácie, tepelné regulátory, termostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, 

predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné 

automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí, 

 

SPÔSOB ZBERU ELEKTROODPADOV 

Spomínané veci zhromaždite v deň zberu pri vašich bráničkách, plotoch či odpadových nádobách na verejne 

viditeľnom a prístupnom mieste. Pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, a. s. budú so svojim vozidlom 

označeným tabuľou „Zber elektroodpadov“ prechádzať obcou a spomínané odpady odoberú bezplatne. 

 


