
          Systém nakladania s komunálnymi odpadmi  
v obci  Chocholná-Velčice 

 
 

 

 

 

ZBERNÝ DVOR 
 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Chocholná-Velčice pri cintoríne Malá Chocholná, 

prevádzkovaný obcou Chocholná-Velčice.  

Pôvodca odpadu, ktorý uhradil v príslušnom roku miestny poplatok za komunálne odpady, môže 

odovzdať na zberný dvor bezplatne triedený odpad (spoplatnený je len drobný stavebný odpad). 

 

Zberný dvor prijíma:  

drobný stavebný odpad - spoplatnený sadzbou za 1 kg stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

ktorá je určená v samostatnom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

bezplatne: papier, plasty, sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

(tetrapaky), kovy, jedlé oleje a tuky, objemný odpad, textil, šatstvo, obuv, elektroodpad, batérie 

a akumulátory, zmesový komunálny odpad od občanov z časti Kykula, jednorazové detské plienky. 

 

Zberný dvor neprijíma:  
lieky - treba vrátiť do lekárne, 
pneumatiky  - je možné ich odovzdať distribútorovi pneumatík - predajcovi pneumatík.    
 
Prevádzkové hodiny zberného dvora:  

Streda: 15:00 - 19:00 hod.  (17:00 v zimnom čase), 

Sobota: 10:00 - 18:00 hod. (17:00 v zimnom čase), 

Zberný dvor slúži výhradne pre pôvodcov komunálnych odpadov obce Chocholná-Velčice.  

 

Pri zbere papiera, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) od rodinných domov, 

ktorý vykonáva obec, poskytne pracovník obecného úradu za plné vrecia v rovnakom počte prázdne 

vrecia pre nasledujúci zber. Pracovník zberného dvora taktiež odovzdá na výmenu prázdne vrece na: 

• papier - modré vrece, 

• kovy - červené vrece, 

• VKM (tetrapaky) - oranžové vrece. 

 

    

 



Zmesový komunálny odpad 

 
Interval vývozu:  

•  1 krát za 2 týždne spred domov. 

Druh nádoby: plastové alebo kovové 110 l, 

120 litrové nádoby. 

Zbiera sa: len zmesový komunálny odpad, 

ktorý sa nedá ďalej triediť. 

Nepatrí: akékoľvek stavebné odpady a 

podobné odpady (zemina, kamene, drevo a 

pod.), triedené zložky komunálnych odpadov, 

nebezpečné odpady, kuchynský bioodpad, 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad. 

Drobný stavebný odpad 

 
Spôsob zberu: 

•  zberný dvor, množstvový zber drobných 

stavebných odpadov je spoplatnený sadzbou   

za 1 kg ( 0,0382 € / 1 kg ). 

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné 

odpady:  drobné zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu. 

Nepatrí: nevytriedené stavebné odpady, odpady 

s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť),

zmesový komunálny odpad, či triedené zložky 

komunálnych odpadov. 

 

Papier 

 
Spôsob zberu: 
•  zberný dvor,  
•  odvoz spred domov 1. utorok v mesiaci  
    (vo vreci, alebo zviazaný v balíku), 
• vyhlásený  zber v ZŠ alebo MŠ  , 
• vyhlásená akcia výkupcu. 
Zbiera sa: noviny, časopisy, letáky, zošity 
prospekty, brožúry, adresáre, knihy, 
kancelársky papier, papierové sáčky a tašky, 
obálky, katalógy, plagáty, baliaci papier, 
krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky ... . 
Nepatrí: viacvrstvové kombinované mate-
riály (tetrapaky), mokrý a voskovaný papier, 
pergamentový a asfaltový papier, silne 
znečistený, či mastný papier, plienky, 
znečistený papier zvyškami potravín. 
Krabice musia byť rozobraté a zviazané,  nie   
v celku! 

 

Plasty 

 
Spôsob zberu:  

•  odvoz spred domov 1. pondelok v mesiaci 
          (v priehľadnom vreci), 

•  zberný dvor (v priehľadnom vreci). 
Zbiera sa: čisté fólie, igelitové sáčky a tašky, PET 

fľaše od nápojov,  plastové obaly od potravín, 

kozmetiky, aviváže, pracích a čistiacich pro-

striedkov, prepravky fliaš, tégliky od jogurtov,

plastové nádoby a pod. 

Nepatrí: obaly znečistené nebezpečnými látkami 
- (napr. so zvyškami farieb, olejov a chemikálií),
obaly od mastných potravín, guma, plexisklo, 
podlahoviny, plastové obrusy s textíliou, fólie si 
zvyškami stavebných látok, hadice, plastový 
nábytok a pod. 
Zmenšujte objem - otvorte fľašu, vytlačte 
vzduch a uzavrite! 



Sklo 

 

Spôsob zberu :  

• zelené kontajnery v obci,  

• zberný dvor. 

Zbiera sa: nevratné sklenené fľaše, sklenené 

poháre od zaváranín, od šampónov, 

kozmetiky a potravín, sklené poháre na pitie 

bez kovových a plastových uzáverov, sklené 

vázy, črepy, okenné a tabuľové sklo, sklo z 

okuliarov ... . 

Nepatrí: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, 

keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, 

fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, 

žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené 

sklo. 

Kovové obaly  

 

Spôsob zberu: 

•  odvoz spred domov 1. utorok v mesiaci  
    (v priehľadnom vreci), 
•  zberný dvor.   
Zbiera sa: vyčistené konzervy z kompótov 

a potravín, plechovky od piva a energ. nápojov, 

viečka a kovové uzávery, neznečistený alobal, 

hrnce, príbory, náradie, malé kovové výrobky 

a súčiastky zo železa, hliníka a pod. 

Nepatrí: kovové obaly znečistené zvyškami 
jedla, tetrapakové obaly od mlieka, džúsov 
a pod., veľké a ťažké kovové časti, kovové obaly 
od nebezpečných látok, farieb, sprejov, olejov... 
 Zmenšujete objem plechoviek - plechovka 
musí byť stlačená! 

 

Kovy 

 
Spôsob zberu: 

•  na zberný dvor, 

Zbiera sa: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, 

kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), 

kovový šrot, oceľ, farebné kovy,  

Nepatrí: kovy hrubo znečistené zvyškami 

jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, 

či olejmi.   

 

BIO kuchynské odpady 

 
        Spôsob zberu: 

• Kompostuje sa  v kompostéri   

        umiestnenom vo vlastnej záhrade. 

  Kompostuje sa: šupy z čistenia zeleniny a 
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, trus malých 
zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, 
ovocím, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, použité papierové vreckovky, 
nespracované zostatky surovín, neskonzumo- 
vané zostatky pokrmov a potravín rastlinného 
ale i živočíšneho pôvodu. 

   Nepatrí: kamene, cigaretový ohorok, uhynuté 
zvieratá, časti zvierat a pod. 



BIO odpad zo záhrad 

                        
Spôsob zberu:  

• Kompostuje sa  v kompostéri umiestnenom 

vo vlastnej záhrade, 

• vopred vyhlásená akcia v obci - zber 

orezaných haluzí zo stromov, viničov na 

zbernom mieste v obci.  

Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín a stromov, 

vypletá burina, pozberové zvyšky z 

pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, 

drevná štiepka, hobliny, drevný popol ... . 

Nepatrí: kamene, cigaretový ohorok, 

uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod... 

Jedlé oleje a tuky 

 
Spôsob zberu:  

•  na zberný dvor  (v dobre uzavretých plastových   

nádobách), 

•  na čerpacích staniciach. 

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky 

nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky

margarínov, masla, či tuku. 

Nepatrí: motorové, hydraulické, či iné oleje 

a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na 

konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

Objemný odpad 

 
Spôsob zberu:  
•  na zberný dvor. 
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa 

svojou veľkosťou nevojdú do bežne 

používanej nádoby na zmesový odpad, napr. 

nábytok, umývadlo, vaňa, radiátor, koberec, 

detský kočík,... . 

Nepatrí: zmesový komunálny odpad, 

triedené zložky komunálnych odpadov, 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad, 

nebezpečný odpad, elektroodpad, auto-

batérie, okná, strešné trámy. 

Pôvodca musí minimalizovať objem odpadu!  
Rozobrať a vyseparovať na jednotlivé zložky 
(papier, plasty, sklo). 

 

Textil a šatstvo 

 
  Spôsob zberu:  

•  do určených kontajnerov v obci, 

•  na zberný dvor. 

Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textil (všetky 

druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná 

bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, 

šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu ... . 

Nepatrí: znečistené a mokré šatstvo. 



Odpady s obsahom škodlivín 

 
Spôsob zberu:  

• 2 krát ročne vopred vyhlásenou akciou,   
priamo do zberového vozidla. 

Zbiera sa: odpadové oleje, chemikálie, 

rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, 

pesticídy a chemické prípravky na 

ošetrovanie rastlín a drevín, handry a 

rukavice znečistené olejom, farbami, obaly 

znečistené nebezpečnými látkami ... .  

Nepatrí: zmesový komunálny odpad, 

triedené zložky komunálnych odpadov, BIO 

odpady ... . 

Batérie a akumulátory 

 
 

Spôsob zberu:  

• na zberný dvor, 

• na zbernom mieste v obchodoch. 

Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) 

a automobilové batérie a akumulátory.  

Nepatrí: priemyselné batérie a akumulátory, iné 

odpady s obsahom škodlivých látok, ako sú 

samotné batérie a akumulátory, zložky 

triedeného systému zberu, zmesový komunálny 

odpad ... . 

 

Elektroodpad 

        
 

Spôsob zberu:  

•  na zberný dvor. 

Zbiera sa: chladničky, mrazničky, televízory, 

práčky, klávesnice, monitory, telefóny, 

tlačiarne, notebooky, vysávače, rádiá, 

počítače, prehrávače, ručné elektrické 

náradie, svietidlá. 

 

 

 

Viacvrstvové kombinované  
materiály - VKM (tetrapaky) 

 
    Spôsob zberu:  

•   odvoz spred domov 1. utorok v mesiaci 

 (stlačené v priehľadnom vreci, alebo zviazané, 

•   stlačené a zviazané na zberný dvor. 

    Zbiera sa: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany     

    a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav 

a džúsov, vína.. 

    Nepatrí: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových 

    polievok, pudingov, práškov do pečiva, práško- 

    vého cukru, korenín, nanukov a pod.    

 

 

 

 


