
  Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2013  

v obci  PLAVEČ 

  Január Február Marec Apríl Máj Jún 
Komunálny 

odpad 10., 24.  7., 21. 7., 21. 4., 18. 2, 16.,30. 13., 27. 

Papier   19.  10.   7.   

Plasty 25. 15.  7. 5. 17. 7. 

Sklo 30.   13. 30. 235   

 

  Júl August September Október November December 
Komunálny 

odpad   11., 25. 8., 22. 5., 19. 3.,17.,31. 14.,28,. 12., 27. 

Papier  16. 28.   23.     

Plasty 12.  28. 27. 25.  22.  10. 

Sklo 24.   18.    6.   

Čo a ako triediť ??? 

Papier (modré vrece) PET fľaše (žlté vrece) Sklo (zelené vrece) 

ÁNO 

Noviny, časopisy, zošity, 

katalógy, knihy bez tvrdých 
obalov, poskladané krabice 

vyrobené z tvrdého kartónu, 

alebo z vlnitej lepenky. 

 

ÁNO 

Plastové fľaše od rôznych 
minerálnych vôd a iných nápojov. 

Pred uložením do žltého 

plastového vreca upravíme PET 
fľaše jednoduchým zlisovaním 

(pristúpením nohou na zemi), aby 

sa nám do vreca zmestilo čo 
najviac fliaš. 

ÁNO 

 

Sklenené fľaše bez 
uzáverov, prázdne fľaše. 

NIE 

Obaly z trvanlivého mlieka, 

džúsov, papier špinavý a 

mastný, pauzáky, mapy, väzby 
kníh, papier s fóliou, celofán, 

obaly od kávy, vnútorný obal 

z cigaret, čokolády, žuvavačiek. 

NIE 

Umelé hmoty, plastové fľaše od 
olejov, fólie, celofán a rôzne iné 

obaly. Tieto a ostatné obaly 

naďalej ukladače do klasických 
smetných nádob. 

NIE 

Porcelán, zrkadlá, kameninu, 
autosklo, drôtené sklo, 

žiarovky, sklo kombinované 

s iným materiálom, alebo iný 
odpad. 

 

Akým spôsobom sa zber realizuje ??? 
 
   Separáciu odpadu z rodinných domov (papier, PET fľaše,  sklo), sa prevádza priebežným triedením do vyznačených 
kontajnerov , ktoré sú umiestnené na jednotlivých uliciach. Po naplnení vyznačených kontajnerov na separovaný zber 
je možné použiť vrecia na jednotlivé zložky odpadu, ktoré občan  podľa harmonogramu separovaného zberu vyloží 
vrecia s vyseparovanými zložkami, pred bránu svojho rodinného domu v deň vývozu, ktorý bude vyhlásený obecným 
rozhlasom. Obsluha, ktorá vykoná zber, tieto vrecia vysype, vráti vrecia a v prípade nevhodného separovania upozorní 
na správne triedenie odpadov. 

 

KOMPOSTOVANIE 

 
     Obec Plaveč v zmysle zákona zriadila v roku 2008 kompostovisko, ktoré je určené na likvidáciu biologicky 
rozložiteľného  odpadu. Jedná sa o zber biologicky rozložiteľných surovín ako sú: 
      Pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie, zvädnuté rastlinné časti, odrezané vetvy zo stromov, 
opadané lístie, drevná hmota, seno, slama, piliny a hobliny z dreva. Netreba nimi zaplňovať kontajnery na 
komunálny odpad, alebo páliť , lepšie je ich využiť na kompostovanie. 
      Vytvárame tým možnosť pre občanov, ako sa zbaviť surovín a odpadu zo záhrad vhodných na 
kompostovanie a ktoré sa v konečnom dôsledku po spracovaní vrátia späť do pôdy. 
      Prevádzkovateľom kompostoviska  je obec. Je umiestnené  za obecnou čističkou odpadových vôd.    

 


