
OBJEMNÝ ODPAD        
21.   február
18. apríl
20.  jún
22.  august
17. október
19. december

TRIEDENÝ ZBER              

2023

• 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 m 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

HARMONOGRAM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU V MESTE SENICA
HORNÉ A DOLNÉ SUROVINY

KOMUNÁLNY ODPAD
RODINNÉ DOMY v nepárnom týždni
BYTOVÉ DOMY v každom týždni
PONDELOK doobeda
Horné Suroviny
ŠTVRTOK doobeda
Dolné Suroviny

OBJEMNÝ ODPAD
Občan môže v určený deň, vyložiť takýto odpad pred svoj rodinný dom max. objem 2 m3, 
odkiaľ bude odvezený. Odpad 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 verejných 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 pokuta mestom do výšky 1500 Eur.
Do objemného odpadu patrí: starý nábytok, koberce a podlahoviny, matrace, dvere, biela 
technika  – elektroodpady.
Do objemného odpadu nepatrí: stavebný odpad, stavebný odpad z búrania domu, vrecia 
s komunálnym odpadom.

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou oso-
bou alebo pre fyzickú osobu (nie z búrania domu). Medzi drobné stavebné odpady patrí: 
vybúraná omietka, vybúrané obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, zariaďovacie 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 od-
pad odvážený, zaevidovaný a na základe toho mu mesto vyrubí poplatok v súlade s platným 
VZN č. 78. Pri vzniku väčšieho množstva drobného stavebného odpadu 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.  stavebná suť, tehly, betón, murivo, bytové jadrá, polystyrén. 
Prevzatie stavebného odpadu bude v ZD za úhradu,  podľa platného cenníka TS Senica, 
so splatnosťou pri dovoze odpadu. V ZD môže občan odovzdať bezplatne: vyradené dvere, 
stavebné drevo, okná. Okná musí občan v ZD rozobrať na sklo a rámy.
Kontajner na odpad a prepravu si môžete objednať na TS Senica a.s. 
tel.: 034/6513101-2.

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, opo-
trebované akumulátory a batérie, elektronický odpad (televízor, video, chladnička, pračka, 
žehlička, mikrovlnka, mixér...), opotrebované motorové a mazacie oleje, žiarivky a iné odpa-
dy s obsahom ortuti, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, lepidlá, rozpúšťadlá, farby, 
obaly od nebezpečných látok, pesticídy, kyseliny, zásady, objemné odpady, jedlé oleje a tuky 
z domácností. 

TRIEDENÝ ZBER
PAPIER: list, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, telefónny zoznam, 
plagát, pohľadnica, zakladač, baliaci a krepový papier, papierový obal a vrecko, krabička, 
kartón, lepenka, počítačový papier.
ZMENA: Zmena pri zbere plastov a kovových obalov. Plasty a kovové obaly sa zbierajú 
spolu do žltých vriec.
PLASTY A TETRAPAKY / KOVOVÉ OBALY: 
PLASTY: Obaly z  kozmetických a  čistiacich prípravkov, fľaše od  nealko nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, rôzne plastové nádobky, igelity, kelímky, fólie, plastové obaly od potravín, 
sáčiky a igelitové tašky, hračky... 
TETRAPAKY: obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína...  
KOVOVÉ OBALY: prázdne železné kovové obaly, kovové veká, viečka, obaly od sprejov, nápo-
jová plechovka, konzerva, vrchnáčik od fľaše...
Do plastov nepatria: polystyrén, objemné veci z plastov (nárazníky, 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 a podrtené sklo z bezpečnostných dôvodov zberané nebude. Toto do-
vzdajte zdarma v zbernom dvore.
Vrecia s  vytriedenými odpadmi treba vyložiť pred dom NA  VIDITEĽNÉ MIES-
TO v  deň zberu do  7.00 h alebo deň predtým. Vrecia (papier a sklo) budú vy-
sypané a  vrátené. Vrecia na plasty budú zobraté. Vrecia, ktoré sú určené  
a označené na triedenie používajte len na určené odpady, inak Vám nebudú vyvezené 
a ani nemáte nárok na ich výmenu. 
Výmena vriec: Vrecia pre triedenie skla a papiera Vám budú vymieňané pri zistení ich 
poškodenia alebo opotrebenia. V prípade ak vrecia nepostačujú, občan môže vytriedené 
odpady vyložiť i v iných vreciach, ktoré budú taktiež  vyvezené. Náhradné vrecia je mož-
nosť si vyzdvihnúť v TS alebo na informáciach MÚ Senica.

TEXTIL (použité odevy) 
do rozmiestnených kontajnerov na stojiskách. Kontajnery obsluhuje spoločnosť, ktorá ich 
do mesta dodala. Čo tam patrí je uvedené na samotných kontajneroch.

KUCHYNSKÝ ODPAD              
PONDELOK  11. 4. UTOROK od 6.00 h

27. 12. STREDA od 6.00 h



2023

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 uzavretých nádobách, žiarivky a iné 
odpady s obsahom ortuti, lepidlá, farby, živice, obaly od nebezpečných látok, batérie a akumu-
látory, 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. Použitý olej musí byť bez zvyškov jedál. 
Fľašu dobre uzatvorte a vyložte pri rodinných domoch pred Váš 
dom na dostupné miesto v deň zberu triedených odpadov a pri 
bytových domoch v deň zberu objemných odpadov na stojisko 
kontajnerov.

BIO ODPAD 
Zabezpečenie  zberu: 
A) 120 l nádobami na bioodpad  zo  záhrad (zelený odpad).  
Do nádoby na bioodpad zo záhrad patrí:  tráva, lístie, kvety, vypletá burina, pozberové zvy-
šky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, posekané zvyšky 
krovín, vetvičky.         
Do nádoby na bioodpad zo záhrad nepatrí: surové a varené mäso, starý chlieb, jedlý olej, 
zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe, trus malých zvierat, hnoj, uličné smeti, plienky, 
popol z  uhlia, cigaretové ohorky, vrecká z  vysávača, viacvrstvový papier, časopisy, sklo, 
kovy, plasty, textil, plechovky, lieky, farby, guma.   
Ak občanovi vznikne viac bioodpadu ako je objem nádoby, má možnosť vyložiť k nádobe 
bioodpad vo vreciach, ktoré si zabezpečí na svoje náklady alebo bioodpad môže bezplatne 
odovzdať v kompostárni. VRECIA NIE SÚ VRATNÉ!   
B) traktorovou vlečkou – zber drevnatého odpadu zo záhrad zviazaného do viazaníc    
(spolu max. 1,5 m3, dĺžka viazaníc max 1,5 m) a vriec so záhradným bioodpadom. 
Do zberu patria: drevo, odpad z orezu drevín, konáre.   

Vrecia, ktoré sa nedajú vysypať (s obsahom konárov, dre-
va, iného ostrého materiálu) nebudú vyvezené. Hmotnosť 
vyloženého vreca nesmie presiahnuť 20 kg a počet vriec 5 
ks. Vrecia musia byť pevné, aby sa pri vysýpaní netrhali. Big 
Bag a vrecia s bio odpadom s váhou viac ako 20 kg nebudú 
vyvezené. Tieto môžete odovzdať v kompostárni zdarma. 
Do bioodpadu nepatrí: hlina, kamene a korene stromov.

Upravený a zviazaný odpad do viazaníc 
vyložte v deň zberu do 7.00 hod, resp. pred dňom zberu, 
na dostupné miesto pred Váš dom. Ak je z RD presiahnuté uvádzané množstvo tak si občan 
odvoz do kompostárne zabezpečí na vlastné náklady alebo si odvoz objedná za úhradu v TS 
Senica.
Nádobu v uvedený deň vyložte pred Váš dom na dostupné bezbariérové miesto (ako pri 
vývoze zmesového komunálneho odpadu).  
Čas zberu od 7.00 h. 

VRECIA NA TRIEDENÝ ZBER SA NESMÚ POUŽÍVAŤ NA BIO ODPAD A KOMUNÁLNY ODPAD!

HARMONOGRAM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU V MESTE SENICA
HORNÉ A DOLNÉ SUROVINY

BIO ODPAD              PIATOK

20. január

17.   február

17. 31.  marec

8. 14. 21. 28. apríl

5. 12. 19. 26.  máj

2. 9. 16. 23. 30.  jún

7. 14. 21. 28.    júl

4. 11. 18. 25.  august

1. 8. 15. 22. 29. september

6. 13. 20. 27. október

3. 10. 17. 24.   november

8. december

8. 4. 
SOBOTA 

od 6.00 h

1. 9.
a 15. 9.  

od 6.00 h

17. 11.  
od 

6.00 h

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 pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota 8.00 – 14.00 h 
 streda 8.00 – 16.00 h
Úprava otváracích hodín nie je vylúčená podľa potreby.


