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   ZBERNÝ DVOR V NAŠEJ  OBCI 
 
         triedenie odpadov a prevencia ich vzniku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÓPSKA ÚNIA   
Európske štrukturálne  
a investičné fondy  



 
Vážení občania, 
 
vďaka dotácii z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia sa nám 
podarilo úspešne zrealizovať projekt 
zameraný na výstavbu zberného dvora v 
našej obci.  
V roku 2017 každý občan našej obce 
vyprodukoval v priemere takmer 300 kg 
odpadu a z tohto množstva sme vytriedili 
iba 31 kg odpadu. Celkovo sme na sklád-
ku vyviezli 596,19 ton zmesového 
komunálneho odpadu, čo obecný 
rozpočet stálo vyše 28 000 EUR, ktoré 
doslova a do písmena skončili na skládke 
a naša obec z nich nemala žiadny reálny 
prospech.  
Nedávne legislatívne zmeny a 
ekonomický vývoj v oblasti nakladania s 
odpadom a nariadenia Európskej komisie 
prinášajú ďalšie zvyšovanie nákladov na 
odpadové hospodárstvo a predovšetkým 
záväzok, že do roku 2020 vytriedime 
minimálne 50% odpadov. 
 

 
Projekt výstavby zberného dvora bol 
zrealizovaný vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. 
 
Názov projektu: Zberný dvor Korňa 
Cieľ projektu:  

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 
so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov.  
Kód projektu: NFP310011B510 
Zmluvná výška NFP: 353 435,20 EUR 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:  
Marec 2017  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 

        
September 

2018
  
   
         
          

PRÍHOVOR STAROSTU  OBCE 

KORŇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre nás to znamená, že každý z nás by 
mal vytriediť aspoň 130 kg odpadu. 
Triedenie odpadov je popri prevencii 
vzniku odpadov jediným spôsobom ako 
môžeme ušetriť výdavky na zabezpečenie 
odpadového hospodárstva v našej obci a 
zabrániť tak ďalšiemu a ďalšiemu zvyšo-
vaniu poplatkov za odpady. 
 
Verím, že spoločnými silami sa nám 
podarí zefektívniť triedený zber odpadov v 
našej obci. 
 

 
INFORMÁCIE O PROJEKTE  
ZBERNÉHO DVORA  
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je spolufinancovaný 
Európskou úniou. 
 
Odkaz na stránku OP KŽ: www.op-kzp.sk 
 
Viac informácií o projekte:  
www.korna.sk  
 

 
EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne  
a investičné fondy 



ZBERNÝ DVOR 
 
Zberný dvor sa nachádza za budovou OÚ Korňa. Občania obce Korňa tu 
môžu bezplatne uložiť viaceré druhy komunálnych odpadov z domácností.  
Otváracie hodiny Zberného dvora: 

 
piatok 7:00– 15:00 hod. 
Každá nepárna sobota 7:00– 12:00 hod 

 
 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 
Zberný dvor Korňa  
/za budovou OÚ Korňa/ 

 
Kontaktné osoby:  
Štefan Belko tel. - 
0908 929 405  
Mária Mikšíková tel. 
- 041 4356 213  
mail – oukorna@stonline.sk 

 
 

 

LEGISLATÍVA 
 
Aktuálne znenia nasledovných legislatívnych predpisov: 
 
- Zákon o odpadoch a súvisiace vyhlášky.  
- Nariadenia a smernice Európskej únie.  
- Všeobecne záväzné nariadenia Vyššieho 
územného celku a obce. 

- Prevádzkový poriadok zberného dvora. 

 

ZBIERANÉ ODPADY 
 
Na zbernom dvore môžete počas otváracích hodín odovzdať odpady, ktoré v domác-
nosti vyprodukujete. Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia 
zložiek komunálneho odpadu. Je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické 
osoby a podnikateľov), ktorí majú trvalý pobyt v obci. Títo  
sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej 
osoby doviesť a uložiť odpad v zbernom dvore v súlade s prevádz-
kovým poriadkom. 

 
OBYČAJNÉ ODPADY NEBEZPEČNÉ ODPADY 

 
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad - odpad s obsahom škodlivých  
- a parkov látok,  
- objemné odpady a drobný stavebný - batérie a akumulátory obsahujúce  
  odpad nebezpečné časti.  
- elektroodpad a elektronické zariadenia  
- opotrebované pneumatiky  
- iné recyklovateľné odpady (papier, plasty,  
  sklo, kovy, viacvrstvové kombinované  
  materiály  
- jedlé oleje a tuky  
- obnosené šatstvo a textil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZBIERANÉ 

ODPADY 



PREVENCIA VZNIKU ODPADOV  
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, preto by sme sa mali snažiť 
obmedziť jeho vznik hneď na začiatku. Prevencia, čiže znižovanie vzniku a 
škodlivosti odpadov nie je len vecou občanov, ale aj vecou rôznych inštitúcií  
a výrobcov. 

 
Tvoria ju dve oblasti: 
1. Predchádzanie vzniku odpadov a ich škodlivosti.  
2. Obmedzovanie množstva a toxicity produkovaného odpadu. 

 

 
PREVENCIA  

VZNIKU  
ODPADOV 

 

ZABRÁŇTE VZNIKU ODPADOV 
 
- Kupujte len tovar, ktorý skutočne potrebu 

jete a budete ho často používať. 
- Nekupujte tovary obsahujúce nebezpečné 
látky, alebo tovary o ktorých viete, že pri ich 
výrobe boli použité.  

- Pri kúpe domácich spotrebičov a náradia si dobre 

rozmyslite, či túto vec skutočne potrebujete a 
budete ju často používať, alebo či nie je pre Vás 
výhodnejšie si ju prenajať, alebo vypožičať. 

 
 

 
- Nekupujte nekvalitné tovary s nízkou 
životnosťou a tie ktoré sú zabalené, alebo 
vyrobené z nerecyklovateľných materiálov.  

- Uprednostňujte tovar vo vratných obaloch, alebo  
tovar, ktorý má minimálne množstvo obalov a jeho 
výrobca deklaruje pozitívny prístup k životnému 
prostrediu.  

 

TRIEDENIE ODPADOV 
 
Triedenie odpadov je oddelenie druhotných surovín od komunálneho odpadu, za účelom 
ich ďalšieho spracovania – recyklácie. Minimálne 80% komunálnych odpadov je možné 
recyklovať. Snažte sa vytriediť čo najviac odpadov, ktoré vyprodukujete. Ak je to možné, 
kompostujte biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne aj zo záhrady. Použité nevratné  
obaly roztrieďte na papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované obaly 
(tetrapaky) a vhoďte do príslušnej zbernej nádoby, resp. odovzdajte na 
zbernom dvore, podľa inštrukcií obecného úradu.  
 
PREČO TRIEDIŤ ODPADY 

 
Existujú tri hlavné dôvody:  
- Legislatíva: zákon o odpadoch ukladá 
okrem iného obciam povinnosť triediť 
papier, plasty, sklo, kovové obaly, 
biologicky rozložiteľný odpad.  
- Financie: menej odpadu na skládkach 
= menšie náklady, viac vytriedeného 
odpadu = vyšší príjem za odpredaj 
jednotlivých druhotných surovín; 
recyklácia = úspora energií.  
- Ekológia: menej skládok, menej 
toxických látok v pôde a ovzduší = krajšie 
životné prostredie a šetrenie zdrojov. 

 

 
Okrem týchto dôvodov je 
ešte jeden, ktorý sa bežne 
neuvádza: ste to Vy a 
Vaše deti. Je to Vaša 
voľba v akom prostredí 
budete. Je iba na Vás či si 
zvolíte cestu hlúpeho 
konzumu a plytvania, ktoré 
skôr či neskôr znečistia 
celú planétu, alebo sa 
vyberiete skromnejšou ale 
zároveň aj múdrejšou 
cestou, ktorá je šetrná voči 
Vám aj planéte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRIEDENIE  
ODPADOV 



ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 
 

Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý zostane po vytriedení 
všetkých odpadov, ktoré je možné recyklovať. Poplatky za skládkovanie 
tohto odpadu predstavujú najväčšiu časť nákladov obce na 
zabezpečenie odpadového hospodárstva. Od týchto nákladov je najviac 
závislá výška poplatkov pre občanov. Čim viac zmesového komunálneho 
odpadu budeme produkovať, tým viac budeme platiť. Preto je  
potrebné v maximálnej možnej miere obmedziť tvorbu 
tohto odpadu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZMESOVÝ 

KOMUNÁLNY 

ODPAD 

 
VHADZUJTE  
- znečistené obaly,  
- smeti, vrecká z vysávača, studený popol  
- použité hygienické potreby 

(vreckovky, vložky, plienky), 
- roztrhané, veľmi znečistené textílie a topánky,  
- hračky,  
- elektronické nosiče ako CD, 
DVD, kazety, diskety, 

- výrobky z PVC. 

 
NEVHADZUJTE  
- nebezpečný a stavebný odpad,  
- tráva, lístie, konáre,  
- staré lieky,  
- batérie a akumulátory,  
- elektrospotrebiče, žiarivky a výbojky,  
- recyklovateľný odpad ako papier a 
lepenka, sklo, plasty, obaly z viacvrst-
vových kombinovaných materiálov a z 
kovov.  

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 

Je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, oxidovateľnosť, 
horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť ). Odovzdať ho môžete na zbernom dvore v 
stanovených termínoch, ktoré sa dozviete z hlásení miestneho rozhlasu a z informačných 
letákov. Aktuálne informácie o zbieraných nebezpečných odpadoch  
sa dozviete z webovej stránky obce. Pri manipulácii s touto kategóriou 
odpadov buďte nanajvýš opatrní.   

      

VHADZUJTE NEVHADZUJTE    
   

- odpad s obsahom škodlivých látok, - odpad kategorizovaný ako    
- batérie a akumulátory obsahujúce obyčajný, teda nie škodlivý.    
nebezpečné časti, - neznečistené recyklovateľné    

- rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, obaly    
laky, - obaly z farieb riediteľných vodou, 

NEBEZPEčNÝ - motorové oleje, - obaly znečistené potravinami, 
- kyseliny, zásady, fotochemické látky, - liečivá,  ODPAD 

- pesticídy a chemické prípravky na - odpad zo zdravotníckych    
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé a veterinárnych zariadení,    
hnojivá a neznáme látky, - biologicky rozložiteľný odpad.    

- handry znečistené olejom, farbami.       



BIOLOGICKY ROZLO žITEĽNÝ ODPAD 
 

Viac ako 40% komunálnych odpadov tvoria bioodpady. Z bioodpadu je  
možné vyrobiť kvalitný kompost, či už v priemyselnej kompostárni alebo  
v malom množstve domácim kompostovaním. Na zbernom dvore  
môžete uložiť  bioodpad zo záhrad a parkov, medzi ktorý patria  
mäkké časti rastlín (lístie, tráva, burina) a drevnaté časti (konáre,  
korene). Bioodpad ukladajte do kontajnerov bez plastových  
vriec a iných nerozložiteľných komodít a spolupracujte pri BIOLOGICKY 

evidencii s poverenou osobou. Nasledujúce inštrukcie sú ROZLO žITEľNÝ 

pre domáce kompostovanie. ODPAD  
 

VHADZUJTE 
 

- rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál, 
zvyšky zeleniny a ovocia (šupy z citrusových 
plodov banánov, jaderníky a kôstky z ovocia, 
škrupiny z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva a 
obilnín, kávová usadenina, čajové vrecká,  

- odpady zo záhrady, tráva, listy, burina, 
podrvené alebo posekané konáre, 

- hnoj a trus z chovu domácich zvierat,  
- hobliny, piliny, kôra, popol z dreva.  

 

NEVHADZUJTE  
 
- zvyšky jedál živočíšnej povahy (kosti, 
mäso), 

- trus a podstielky mäsožravých zvierat 
(psy, mačky), 

- kmene stromov a hrubé konáre,  
- nebezpečný odpad,  
- papier a kartón. 

 

 

PAPIER 
 

Získavanie papiera z dreva je náročný proces, pri ktorom sa využívajú rôzne mechanické a 
chemické postupy. V prírode sa rozkladá pomerne rýchlo, obvykle niekoľko mesiacov, ale pri 
jeho rozklade vzniká metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám. Moderné spracovateľské 
postupy umožňujú vyrábať z rôznych druhov starého papiera veľmi kvalitné výrobky. Niektoré 
výrobky sú vyrobené zo 100% recyklovaného papiera, napríklad  
toaletný papier. Jedna tona vytriedeného papiera takto ušetrí až 13 stromov. 
Vytriedený papier vhadzujte do modrých kontajnerov s označením PAPIER, 
alebo ho odovzdajte na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.  

      

      

VHADZUJTE NEVHADZUJTE  
   
   
   

- neznečistené papierové obaly aj - mokrý, mastný, alebo inak     
obaly z lepenky, znečistený papier,     

- kancelársky papier, - asfaltový, dechtový, voskovaný, 
PAPIER - škatule, kartóny, kopírovací papier, celofán, 

- noviny, časopisy, letáky, zošity, - použité hygienické potreby,    
- knihy bez tvrdej väzby, - vrstvené obaly,    
- pohľadnice, listy. - papier s hliníkovou fóliou,    

 - obaly na mrazené potraviny,    
 - tapety.     



PLASTY 
 
Boli objavené v 1. polovici 19. storočia. Spôsobil prevrat v použití materiálov na  
celom svete, väčšina z nich bola využívaná pre armádu. Výrobky z plastov sa  
v prírode môžu rozkladať 100 až 500 rokov. Výrobky z PVC (linoleum,  
novodurové rúrky) do triedeného zberu nepatria, komplikujú totiž  
recykláciu plastov, pretože obsahujú chlór. Plasty zásadne nespaľujte,  
spaľovaním PVC vznikajú okrem iných aj karcinogénne produkty  
spaľovania – dioxíny, považované za najjedovatejšie chemikálie,  
ktoré kedy človek vyprodukoval. Na triedený zber plastov 

PLASTY používajte vrecia, ktoré zbierame každý mesiac, alebo plasty 
odovzdajte na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.  

 
VHADZUJTE 

 
- čisté a zošliapnuté (s etiketou aj 
uzáverom) PET fľaše, 

- obaly z kozmetických produktov 
(šampóny, tekuté mydlá pracie 
prostriedky,...),  
- nádoby čistiacich prostriedkov,  
-obaly z potravín (kelímky od jogurtov, 
smotany a pod.),  

- fólie (vrecká, tašky). 

 

NEVHADZUJTE 
 
- znečistené plastové obaly,  
- novodurové rúrky a iné materiály z PVC,  
- molitan a podlahové krytiny,  
- obaly od nebezpečných látok, ako napr. 

motorových olejov, chemikálie, farby,  
- plastové obaly v kombinácii so sklom, 
papierom, kovmi, textíliou.  

 
 

SKLO 
 
Je to jedna z najlepšie recyklovateľných surovín, ktorú je možné stále recyklovať. 
Triedením skla ušetríte mnoho surovín, predovšetkým sklárskych pieskov, ktorých ťažba 
výrazne narušuje vzhľad krajiny. Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš, ušetrí sa 
pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykuro-
vacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a veľa elektrickej energie. Vratné sklenené 
obaly spotrebujú menej prírodných zdrojov, produkujú menej emisií  
do ovzdušia a sú menej náročné na energiu ako PET obaly. Vytriedené 
sklo vhadzujte do kontajnerov s označením SKLO, alebo ho odovzdajte 
na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.  
 

VHADZUJTE NEVHADZUJTE  

- neznečistené biele i farebné - znečistené obaly,  
sklenené fľaše a črepy, - vrchnáky, korky, gumy,  

- nádoby, obaly a predmety zo skla - porcelán a keramiku,  
(poháre, sklo z okuliarov), - zrkadlá, drôtované sklo, 

SKLO - fľaštičky od kozmetiky a liekov - fľaše z umelej hmoty,  

zbavené plastových častí, - časti uzáverov fliaš,  
- okenné (tabuľové) sklo. - žiarovky a žiarivky,  

- automobilové sklá,  
- monitory. 



KOVOVÉ OBALY  
Kovové obaly sa používajú predovšetkým v potravinárskom priemysle. Sú 
to obaly na nápoje, fólie na varenie, viečka na mliečne výrobky, hliníkové 
misky na potraviny, konzervy a pod.  
Vo všeobecnosti ich rozdeľujeme na obaly z ocele (železa) - 
konzervy, plechovky, závery a obaly z hliníka a jeho zliatin – 
nápojové plechovky, fólie pre žuvačky, kávy, keksy, čokoládové 
tyčinky a pod. Recykláciou kovov sa značne šetria primárne suroviny 
(rudy), náklady na dopravu surovín, voda a najmä energia. 
Vytriedené kovové obaly vhadzujte do červených kontajnerov s 
označením KOVY, alebo ich odovzdajte na zbernom dvore  
počas prevádzkových hodín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOVOVÉ  

OBALY 

 
VHADZUJTE NEVHADZUJTE 
- neznečistené hliníkové a oceľové 

- znečistené obaly, kovové obaly, 
- plechovky od nápojov, prázdne a - obaly z nebezpečných látok (farby, 

vymyté konzervy a obaly zo sprejov, lepidlá, riedidlá), 
- kovové vrchnáky z fliaš, viečka, tuby, - kovové obaly kombinované s iným 
- malé kovové súčiastky, obalom, 
- drôty a káble (bez bužírky), - nádoby od farieb, 
- starý riad, - kovový šrot, 
- farebné kovy. - elektronický odpad. 

  
  

 

KOMBINOVANÉ OBALY 
 

Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov majú viac názvov. Najbežnejšie používané 
sú tetrapaky. Používajú sa aj označenia kompozitné, alebo len kombinované obaly.  
Sú vyrábané kombináciou viacerých vrstiev rôznych materiálov zvyčajne lisovaním 
za tepla. Najčastejšie je to papier (70%), plastová a hliníková fólia. Plastové uzávery 
nemusíte pri triedení odtrhávať. Pred vhodením do kontajneru na triedený zber  
obal úplne vyprázdnite a vypláchnite vodou, rozložte, stlačte, alebo 
zošliapnite. Vytriedený kombinované obaly vhadzujte do vriec určených na 
zber plastov, alebo ich odovzdajte na zbernom dvore počas prevádz-
kových hodín.  

 
VHADZUJTE NEVHADZUJTE 

 
Od zvyškov jedál očistené viacvrst-
vové obaly (kartóny): 

 
- od mlieka, smotany a iných 
mliečnych výrobkov, 
- od ovocných štiav a džúsov,  
- od vína,  
- od avivážnych prostriedkov. 

 
- znečistené obaly,  
- obaly od kávy,  
- obaly od pudingov,  
- obaly od práškov do pečiva,  
- obaly od korenín,  
- obaly od nanukov,  
- obaly od žuvačiek a podobne. 

 
 
 

 
KOMBINOVANÉ  

OBALY 



DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
 
K drobnému stavebnému odpadu patria zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Obvykle je to odpad zo 
stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povole-  
nie alebo ohlásenie stavby. Po úprave (najčastejšie 
drvením) ho je možné vo veľkej miere znova použiť na 
stavebné práce. Drobný stavebný odpad odovzdajte na 
zbernom dvore počas prevádzkových hodín. 

 
 
 
 
 
 

 
DROBNÝ  

STAVEBNÝ  
ODPAD 

 
VHADZUJTE 
 
- drobný stavebný odpad zo zmesi 
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 
keramiky, sadrokartónu, stavebných 
lepidiel a pod.  
-stavebný odpad v malom množstve, 
veľké množstvá stavebného odpadu 
musíte likvidovať podľa § 40c zákona o 
odpadoch. 

 
NEVHADZUJTE 
 
- stavebný odpad s obsahom nebez-
pečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a 
pod.,  
- odpad s obsahom azbestu likvidujte 
prostredníctvom organizácie oprávne-
nej pracovať s nebezpečnými látkami,  
- nevhadzujte veľké kusy odpadu ako 
betónové bloky.  

 

 

OBJEMNÝ ODPAD 
 
Je to odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej zbernej nádoby na 
odpad. Nesmie obsahovať nebezpečné látky. Tento druh odpadu môžete odovzdať 
na vyhradených zberných miestach, akým je aj miestny zberný dvor. Pokiaľ sú na 
tento odpad vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery, v žiadnom prípade do 
nich nevhadzujte iné druhy odpadov. Tato vytrie-  
dené odpady je možné rozobrať a ich časti recyklovať. Objemný 
odpad môžete odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových 
hodín do veľkoobjemových kontajnerov.  
 
 

VHADZUJTE NEVHADZUJTE  

- starý nábytok: kreslá, skrine, - odpad s obsahom  
sedačky, stoličky, kuchynské linky, nebezpečných látok,  

- sanitárna technika: umývadlá, wc, - bioodpad zo záhrad 
OBJEMNÝ drezy, tráva, lístie, konáre a kmene, 

- podlahové krytiny: koberce, - odpad z čistenia ulíc, papier, ODPAD 
linoleá, sklo a pod.  

- veľké domáce spotrebiče bez - elektronické zariadenia,  
elektronických častí (chladničky), - rozmerný, alebo ťažký odpad,  

- okná a dvere. ktorý sa dá jednoducho rozobrať  
- matrace. na menšie časti.  



ELEKTRO ODPAD 
 
Elektroodpad je odpad vo forme elektrospotrebičov a ich častí, 
elektrických a elektronických súčiastok. Elektronické zariadenia sú 
zmesou viacerých materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy 
(olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie. Ich 
konštrukčným materiálom sú často plasty na báze PVC. Tieto prístroje 
sa pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne 
recyklujú alebo znovu používajú. Obec organizuje zber elektroodpadu 
priamo z domácností dvakrát za rok. Okrem  
toho môžete elektroodpad odovzdať na zbernom 
dvore počas prevádzkových hodín. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELEKTRO  

ODPAD 

 
VHADZUJTE 
 
Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia ako: 
 
- televízory, rádiá a iné audio a 

video prehrávače,  
- počítačová, kancelárska a 

telekomunikačná technika,  
- meracie prístroje napr. hodinky,  
- akumulátory a batérie: baterky (vybité 

batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové. 

 
VHADZUJTE 
 
- herné konzoly,  
- tzv. bielu techniku: variče, ohrievače, 
kávovary, práčky, chladničky, 
elektromotory, ručné elektrické náradie,  

- žiarivky, LED diódy a iné nie nebezpečné 
svetlo emitujúce zariadenia, 

- elektronické hračky.  

 

OBNOSENÉ ODEVY A OBUV 
 
Textil je možné roztkávať resp. rozvlákňovať, je však recyklovateľný len v 
obmedzenej miere. Recykláciu textilu aj obuvi komplikuje predovšetkým rôznoro-
dosť materiálov, z ktorých sú tieto tovary vyrobené. Nachádzajú sa v nich mnohé 
kategórie odpadov ako: bioodpady – látky z ľanu a bavlny, koža; spojovacie a 
ozdobné časti sú často zo skla a kovu (gombíky, zipsy,  
spony); impregnovaný papier je častou výplňou obuvi; plasty; kombi-
nované materiály. Obnosené odevy a obuv vhadzujte do kontajnerov s 
označením TEXTIL, alebo ich odovzdajte na zbernom dvore počas 
prevádzkových hodín.  

 

VHADZUJTE NEVHADZUJTE 
 
- suché a nie príliš znečistené 
alebo poškodené textílie a obuv: 

- obnosené odevy,  
- bielizeň,  
- textílie,  
- obrusy,  
- utierky, handry,  
- priadze,  
- textilné vlákna. 

 
-hrubo znečistený, alebo  
veľmi poškodený textil a obuv,  

- vlhké odpady,  
- odpady napadnuté plesňou,  
- odpady znečistené neznámou 

látkou, 
- koberce,  
- kože. 

 
 
 
 

OBNOSENĚ 

ODEVY A 
OBUV 



JEDLÉ OLEJE A TUKY 
 
Použitý kuchynský olej predstavuje hrozbu pre každú kanalizáciu a 
čističku odpadových vôd. Ak ho vylejete do kanalizácie, môže 
spôsobovať zanášanie kanalizačnej sústavy a komplikuje proces 
čistenia odpadových vôd. A navyše plytváte užitočnou surovi-  
nou, ktorú je možné jednoducho recyklovať a využiť napríklad 
v doprave, logistike, či energetike. Starý olej môže byť použitý 
aj na pohon vášho auta. Po úprave sa totiž primiešava aj do 
biozložky, ktorú rafinérie pridávajú do motorovej nafty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JEDLÉ 
OLEJE A 

TUKY 

 
AKO TRIEDIŤ OLEJE A TUKY 
 
Stačí zbierať použitý rastlinný olej do 
PET fľaše, ktorú po naplnení odovzdáte 
na zbernom dvore. Dôležité je však 
odovzdať čistý olej bez zvyškov 
potravín, ktoré inak celú vašu snahu 
znehodnotia. Najlepšie je ho zliať do 
čistej a suchej PET fľaše cez sitko. Olej 
totiž nesmie obsahovať ani vodu, ani 

 
TRIEĎTE 
 
Vhodné sú všetky typy rastlinných 
olejov – slnečnicový, repkový, ľanový a 
pod., ktoré ostanú po vysmážaní, alebo 
pečení.  
Vhodný je aj olej, ktorý slúži ako nálev 
potravín, napríklad sušených paradajok, 
syra, či rýb v konzerve.  

 

 

VYBITÉ BATÉRIE 
 
Energetické články obsahujú mnoho nebezpečných látok, ktoré môžu kontaminovať 
životné prostredie veľmi závažným spôsobom. Zahodiť vybitú batériu do koša na 
zmesový komunálny odpad nie je dobrým riešením, nakoľko skončí na skládke 
tuhého komunálneho odpadu a vzniká riziko kontaminácie pôdy aj vody. Najlepšie, 
čo môžete urobiť, je použité batérie triediť. Zbierajte ich do nepriepustnej nádoby, 
napríklad do plechovky (pretože z niektorých  
starých článkov môže začať unikať tekutina). Po naplnení nádoby 
ich odovzdajte na zbernom dvore. 
 
 
VHADZUJTE NEVHADZUJTE  

- suché články (zinkovo - burelové), - lítium – iónové články,  
- alkalické články, - články obsahujúce olovo:  
- nikel – kadmiové články: NiCd, autobatérie, batérie  
- nikel – metalhydridové články: z notebookov, telefónov. VYBITÉ 

NiMH.  BATÉRIE 
 Tieto  články  a  články,  ktorých 
Batérie nerozoberajte a nesnažte sa zloženie  nie  ste  schopní  určiť 
poškodiť ich obal. odovzdajte  na  zbernom dvore 
 počas zberu nebezpečných odpa- 
 dov.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBEC KORŇA 
 

 
Táto príručka vznikla v roku 2018  
v rámci projektu Zberný dvor Korňa, ktorého realizácia bola 
podporená nenávratným finančným príspevkom z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
Tu sa dozviete všetky potrebné informácie týkajúce sa prevádzky 
zberného dvora, triedenia odpadov a aktuálny zberový kalendár:  
 
www.korna.sk 
 
Telefón: tel. - 041 4356 213  

E-mail – oukorna@stonline.sk 
 

 

Otváracie hodiny Zberného dvora: 
piatok   7:00 – 15:00 hod. 
každá nepárna sobota          7:00 – 12:00 hod.  

 
 

 
EURÓPSKA ÚNIA   
Európske štrukturálne  
a investičné fondy  


