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• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
•  Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom 

žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 
< Napovie Vám aj označenie na obale 

• Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
•  Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia 

výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
• Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Majte na pamäti 
nasledovné pravidlá:

Riaďte sa pravidlami 
triedenia vašej obce:

C/PAPALUPETPAPGL

OBJEMNÝ ODPAD     

23.   február

19.  apríl

21.  jún

23.   august

18.  október

20.  december

OBJEMNÝ ODPAD 
Občan môže v určený deň, vyložiť takýto odpad na stojisko kontaj-
nerov pri bytovke max. objem 2 m3, odkiaľ bude odvezený. Od-
pad musí byť pripravený tak, aby nebol prekážkou pre cestnú pre-
mávku a podľa možností upravený tak, aby zaberal čo najmenší 
objem (skriňa rozobraná...). Aby sa zamedzilo znečisťovaniu ve-
rejných priestranstiev a stojísk kontajnerov, je možné tento odpad 
vyložiť v deň zberu do 7,00 h alebo deň pred termínom zberu.
Pri vzniku odpadu mimo vývozných dní má občan možnosť 
tento odpad BEZPLATNE odovzdať v Zbernom dvore. Ak odpad 
bude vyložený mimo určené vývozné dni, občan porušuje VZN 
č. 64, čím sa dopúšťa priestupku a môže mu byť uložená po-
kuta mestom do výšky 1500 Eur.
Do objemného odpadu patrí: starý nábytok, koberce a pod-
lahoviny, matrace, dvere, biela technika – elektroodpady. 
Do objemného odpadu nepatrí: stavebný odpad, vrecia s ko-
munálnym odpadom.

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu (nie 
z búrania domu). Medzi drobné stavebné odpady patrí: vybúraná 
omietka, vybúrané obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, zari-
aďovacie predmety (umývadlá, vane, sprchové kúty, WC misy) 
a strešná krytina okrem azbestovej krytiny.
Ak občanovi vznikne drobný stavebný odpad, privezie ho  do 
Zberného dvora, kde bude odpad odvážený, zaevidovaný a na 
základe toho mu mesto vyrubí poplatok v súlade s platným VZN 
č. 78. Pri vzniku väčšieho množstva drobného stavebného od-
padu je možné kontajner a prepravu odpadu si objednať na TS 
Senica a.s. tel 034/6513101 - 2.

STAVEBNÉ ODPADY 
Stavebné odpady vznikajú  pri rekonštrukciách, realizáciou 
stavebných úprav, drobných stavieb a novostavieb, napr.  sta-
vebná suť, tehly, betón, murivo, bytové jadrá, polystyrén. Pre-
vzatie stavebného odpadu bude v ZD za úhradu, podľa plat-
ného cenníka TS Senica, so splatnosťou pri dovoze odpadu.
V ZD môže občan odovzdať bezplatne: vyradené dvere, staveb-
né drevo, okná. Okná musí občan v ZD rozobrať na sklo a rámy. 
Kontajner na odpad a prepravu si môžete objednať 
v TS Senica a.s. tel.: 034/6513101-2.

KOMUNÁLNY ODPAD
PONDELOK

STREDA
PIATOK

KUCHYNSKÝ ODPAD
UTOROK
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TRIEDENÝ ZBER

PAPIER
List, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, 
telefónny zoznam, plagát, pohľadnica, zakladač, baliaci a kre-
pový papier, papierový obal a vrecko, krabička, kartón, lepenka, 
počítačový papier.

ZMENA: Zmena pri zbere plastov a kovových obalov. 
Plasty a kovové obaly je možné vhodiť do žltých aj do čer-
vených kontajnerov.
PLASTY A TETRAPAKY / KOVOVÉ OBALY
PLASTY: obaly z  kozmetických a  čistiacich prípravkov, fľaše 
od  nealko nápojov, sirupov, rastlinných olejov, rôzne plastové 
nádobky, igelity, fólie, kelímky, fólie, plastové obaly od potravín, 
sáčiky a igelitové tašky, hračky... 
TETRAPAKY: obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džú-
sov, vína...  
KOVOVÉ OBALY: prázdne železné kovové obaly, kovové veká, 
viečka, obaly od sprejov, nápojová plechovka, konzerva, vrch-
náčik od fľaše...
Do plastov nepatria: polystyrén, objemné veci z plastov (ná-
razníky, rolety, okenné rámy, stoličky, stoly, hračky) tieto je 
možnosť doniesť do ZD.

SKLO
Obaly zo skla. 
Do skla nepatria: zrkadlá, drôtené sklo, keramika (taniere...). 
Sklo z okien, vitrín z bezpečnostných dôvodov zberané nebude. 
Toto odovzdajte zdarma v zbernom dvore.

ZBER TEXTILU  
(použitých odevov) do rozmiestnených kontajnerov na stojis-
kách. Kontajnery obsluhuje spoločnosť, ktorá ich do  mesta 
dodala. Čo tam patrí je uvedené na samotných kontajneroch. 

KOMPOSTÁREŇ ČÁČOV  
Ak občanovi vznikne bioodpad mimo uvedených termínov, 
má možnosť odpad bezplatne odovzdať v kompostárni.
1. december – 28. február streda, sobota 9.00 – 12.00 h 
1. marec – 30. november po, ut, štv, pia, so 8.00 – 14.00 h
 streda 8.00 – 16.00 h
Úprava otváracích hodín nie je vylúčená podľa potreby.     

ZBERNÝ DVOR  
Železničná ul., Senica (bývalé kasárne)
Info: 034/651 3101, www.tssenica.sk
Pondelok – Piatok: 8 – 16 h, Sobota: 8 – 14 h
 BEZPLATNE môže občan odovzdať v ZD aj tieto odpady: textil, 
plasty väčších rozmerov, opotrebované akumulátory a batérie, 
elektronický odpad (televízor, video, chladnička, pračka, žeh-
lička, mikrovlnka, mixér...), opotrebované motorové a mazacie 
oleje, žiarivky a  iné odpady s  obsahom ortuti, detergenty ob-
sahujúce nebezpečné látky, lepidlá, rozpúšťadlá, farby, obaly 
od  nebezpečných látok, pesticídy, kyseliny, zásady, objemné 
odpady, jedlé oleje a tuky z domácností.  

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU S OBSAHOM 
NEBEZPEČNÝCH LÁTOK   
Odpad vyložte v deň zberu pri RD pred Váš dom na dostupné 
miesto a pri bytových domoch na stojisko kontajnerov.
Termín zberu: 11. 5. a 12. 10. 2023  
Do zberu patria: odpadové motorové a mazacie oleje v uzavre-
tých nádobách, žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti, lepidlá, 
farby, živice, rozpúšťadlá, pesticídy, detergenty obsahujúce ne-
bezpečné látky, obaly od nebezpečných látok, kyseliny, zásady, 
batérie a akumulátory, elektroodpady
Do zberu nepatria: objemné a stavebné odpady

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV  
Použitý jedlý olej z vašej domácnosti 
nalejte do PET fliaš alebo plastových 
bandasiek max 5 l. Použitý olej musí 
byť bez zvyškov jedál. Fľašu dobre 
uzatvorte, tieto obaly s obsahom jed-
lého oleja môžete uložiť do plastových 
nádob šedej farby s nápisom: ZBER 
POUŽITÝCH KUCHYNSKÝCH OLEJOV, 
ktoré sú rozmiestnené na stojiskách 
kontajnerov (nie na všetkých) alebo ich vyložte v deň zberu 
objemných odpadov na stojisko kontajnerov.


