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Manuál ako nakladať s odpadom v roku 2016 
Informácie o pravidlách a spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci Choňkovce: 

 Kalendár vývozu komunálneho odpadu a separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 
2016. 

 Ako nakladať s odpadom v obci Choňkovce pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Choňkovce číslo 4/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom,preprave a zneškodňovaní 
a zbere separovaného odpadu,  ktoré je dostupné          v sekcii Dokumenty. 

  
Zmesový komunálny domový odpad 
Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v roku 2016 v kuka nádobách sa 
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu, ktorý dostala každá domácnosť, je dostupný na 
obecnom úrade.  Kuka nádobu s odpadom treba vyložiť deň vývozu áno do 6:30, na viditeľné miesto 
pred domom v blízkosti verejnej komunikácie. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo 
večerných hodinách. 
 
Zber papiera  
Odvoz papierového separovaného odpadu spred rodinných domov je plánovaný dva krát v roku 
podľa harmonogramu. Predpokladaný harmonogram odvozu papiera: 

 
11.3.2016 
25.8.2016 

 
Zber skla  
Odvoz skla v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný trikrát v roku podľa 
harmonogramu. Predpokladaný harmonogram odvozu skla:  

 
25.3.2016 
29.6.2016 
14.11.2016 

 
Zber pet fliaš   
Odvoz pet fliaš v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný raz za dva mesiace 
podľa harmonogramu. Predpokladaný harmonogram odvozu pet fliaš:  

 
24.2.2016 
20.4.2016 
17.6.2016 
12.8.2016 
19.10.2016 
19.12.2016 

 
 

Zber zmiešaných plastov   
Odvoz zmiešaných plastov v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný raz za dva 
mesiace podľa harmonogramu. Predpokladaný harmonogram odvozu zmiešaných plastov:  

 
18.1.2016 
14.3.2016 
13.5.2016 
18.7.2016 
19.9.2016 
15.11.2016 

 

http://www.trnavahora.sk/download_file_f.php?id=092307
http://www.trnavahora.sk/download_file_f.php?id=092307
http://www.trnavahora.sk/obecne-dokumenty-vseobecne-zavazne-nariadenia.html
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Zber elektroodpadu  a kovových obalov 
Odvoz elektroodpadu a kovových obalov v plastových vreciach spred rodinných domov je plánovaný 
dva krát v roku podľa harmonogramu. Predpokladaný harmonogram odvozu elektroodpadu                       
a kovových obalov: 

23.5.2016 
27.10.2016 

 
Zber nebezpečného odpadu 
Odvoz nebezpečného odpadu v plastových vreciach bude sústredený pred vývozom pred Obecným 
úradom. Vývoz  je plánovaný jeden krát v roku podľa harmonogramu. Predpokladaný harmonogram 
odvozu nebezpečného odpadu:  

december. deň bude vyhlásený obecným rozhlasom  2016 
 
 

Zber bioodpadu 
Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne požiadať 
o zabezpečenia vývozu na obecnom úrade obecným traktorom. Zbiera sa tráva a lístie zbalené v 
plastových vreciach  a konáre, orezy skrátené na 0,5 metra a zviazané. Presný termín bude včas 
vyhlásený v obecnom rozhlase. 

Ako separovať odpad 

Druh odpadu Ako nakladať s odpadom Čo patrí do odpadu 
PAPIER 
 

zber do vriec, zber aj 
prostredníctvom základnej 
školy 
 

noviny, časopisy, obrázkové, 
knihy, škatule, obalový 
materiál, spisy, zošity, 
katalógy 
 

SKLO zber do vriec na sklo odvoz 
podľa vopred zverejneného 
harmonogramu priamo               
z domácností 
 

zelené a hnedé sklo 
(neznečistené), bezfarebné 
sklo, poháre od kompótov                
a zeleniny, fľaše od nápojov, 
z detskej výživy, olejov, 
okenné sklo, rozbité poháre 

PET FĽAŠE zber do vriec na pet fľaše 
odvoz podľa vopred 
zverejneného harmonogramu 
priamo  z domácností  
 

plastové fľaše od 
nealkoholických nápojov 

ZMIEŠANÉ 
PLASTY 

zber do vriec, odvoz podľa 
vopred zverejneného 
harmonogramu  
priamo z domácností 

všetky druhy plastov, umyté 
obaly z potravín, kozmetiky, 
čistiacich prostriedkov, 
plastové tašky, rôznofarebné, 
fólie 

ELEKTROODPAD 
A KOVOVE OBALY 

zber do vriec, odvoz podľa 
vopred zverejneného 

biela a čierna technika, 
spínače, počítače, televízory, 
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 harmonogramu  
priamo z domácností 
 

hi-fi technika. Elektronický 
odpad musí byť v celku 
s elektrickými časťami. 
Plechovky od alko a nealko 
nápojov 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 

zber do vriec, odvoz podľa 
vopred zverejneného 
harmonogramu  
priamo z domácností 
 

batérie a akumulátory, 
žiarovky, rozpúšťadla, 
absorbenty, filtračné 
materiály, olejové filtre, 
prevodové a mazacie oleje, 
farby, obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných látok 
 

BIO - ODPAD kompostovaním na vlastnom 
pozemku a zberom do 
veľkoobjemového 
kontajnera,  požiadať 
o zabezpečenia kontajnera na 
obecnom úrade 

zvyšky z ovocia, zeleniny, 
jedál, škrupiny z vajec, 
očistené kosti, konáre, lístie, 
tráva 

STAVEBNÝ ODPAD zber do kontajnera vo dvore 
obecnej obecného úradu  

stavebný interný odpad 
(neznečistený), tehla, 
murivo, omietka, škridla a 
pod. 

KAL ZO SEPTIKOV zneškodňujú majitelia na 
vlastné náklady  
prostredníctvom 
oprávnených organizácií 
VVaK Michalovce 

 

PNEUMATIKY zber priamo z domácností, 
odvoz podľa vopred 
zverejneného 
harmonogramu  

 

ZÁSADY ZBERU: 
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na 
to určených, nebude vyvezený. 
2. Vrecia na komunálny odpad, je možné si zakúpiť na obecnom úrade. 
3. Druhotné suroviny môžu byt umiestnené aj v iných ako plastových vreciach. 
4. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte. 
5. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.  
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