
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM 
ODVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU NA 

ROK 2019 
 

Dňa plast papier sklo kov 
18.1.2019 x x   
15.2.2019 x  5.2.2019  
29.3.2019 x x   
12.4.2019 x  8.4.2019  
24.5.2019 x x   
21.6.2019 x  4.6.2019  
19.7.2019 x x   
16.8.2019 x  13.8.2019  
13.9.2019 x x   

11.10.2019 x  8.10.2019  
22.11.2019 x x   
20.12.2019 x  17.12.2019  

VYSVETLIVKY: x- vývoz vyseparovaných komodít 
 

 
Zber 

ELEKTROSPOTREBIČOV, BATÉRIÍ, TEXTILOV, KOVOV, PNEUMATÍK 
nahláste na Obecnom úrade. 

 
VYZÝVAME OBČANOV NA DÔSLEDNÉ TRIEDENIE 

KOMUNÁLNEHO ODPADU! 
 

Piliny, burina zo záhrad, popol, a ostatný biologicky 
rozložiteľný odpad patrí na kompostovisko a nie do 

kontajnera! 
 
 
Polichno 15.12.2018 



 

ČO ZNAMENAJÚ RECYKLAČNÉ SYMBOLY NA OBALOCH? 
 

Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou 
značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie 
materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skrat-
ka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov. 

Číselné označenie Písomný znak – skratka Materiál 
 

Plasty 

1 PET polyetylén tereftalát 

2 HDPE polyetylén veľkej hustoty 

3 PVC polyvinylchlorid 

4 LDPE polyetylén malej hustoty 

5 PP polypropylén 

6 PS polystyrén 

Papier a lepenka 

20 PAP vlnitá lepenka 

21 PAP hladká lepenka 

22 PAP papier 

Kovy 

40 FE oceľ 

41 ALU hliník 

Drevo 

50 FOR drevo 

51 FOR korok 

Textil 

60 TEX bavlna 

61 TEX vrecovina, juta 

Sklo 

70 GL bezfarebné sklo 

71 GL zelené sklo 

72 GL hnedé sklo 

Kompozity C / * 

* označenie prevažujúceho materiálu, napr. škatuľa na džús Tetrapak: hlavná zložka papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a 
vrstva hliníka (ALU), označenie bude: C / PAP 

80  papier a lepenka / rôzne kovy 

81  papier a lepenka / plasty 

82  papier a lepenka / hliník 

83  papier a lepenka / cínový plech 

84  papier a lepenka / plast / hliník 

86  papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech 

90  plasty / hliník 

91  plasty / cínový plech 

92  plasty / rôzne kovy 

95  sklo / plasty 

96  sklo / hliník 

97  sklo / cínový plech 

98  sklo / rôzne kovy 



 

SPÔSOB TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU V POLICHNE 
 

PAPIER 
RECYKLOVATEĽNÉ NERECYKLOVATEĽNÉ 

 noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, 
prospekty, zošity, knihy 

indigo 

 baliaci papier, sáčky, kartóny, škatule etikety, nálepky, preložky od vajec 
 lepenka hladká a vlnitá použité pampers, hygienické vložky 
triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom 

 

PLASTY 
RECYKLOVATEĽNÉ NERECYKLOVATEĽNÉ 

PE vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky 
od zeleniny) 

tvrdené plasty (hračky, vedrá od farieb a stavebných 
hmôt) 

PET fľaše od nealko nápojov (coca-cola, pepsi-cola, 
minerálne vody a pod.) musia byť v stlačenom 
stave 

autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.) 

VKM nápojové obaly (mlieko, džúsy,...)-tetra pak záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.) 
PP zátky umelohmotné, fólie z cestovín plasty kombinované s inými materiálmi 
HDPE drogistické obaly, sudy (môžu obsahovať zvyšky 

saponátov) 
mikrotenové sáčky a tašky 

LDPE mäkké fólie, vrecia plastové obaly od masla, nátierok, mlieka, jogurtov a 
horčice 

ALU plechovky od piva, nealko nápojov,...  
FE plechovky od konzerv,...  

triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom 
 

SKLO 
RECYKLOVATEĽNÉ NERECYKLOVATEĽNÉ 

 obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy) lepené sklo 
 obaly z alkoholických nápojov ploché sklo sdrôtenou vložkou 
 obaly z kompótov (zaváraniny) varné sklo 
 ploché tabuľové sklo (okenné sklo) televízne obrazovky, porcelán, keramika 
  tabuľové zrkadlá, autozrkadlá 
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