
Zoznam oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, ktoré je 

MOŽNÉ
odovzdať na zbernom dvore po preukázaní sa platným občianskym preukazom  

s trvalým pobytom v meste Senec

Na zber je určený veľkokapacitný 
5 m3 kontajner
Patrí sem: noviny, časopisy, zošity, 
knihy, listy, kancelársky papier, papie-
rové vrecká, lepenka, papierové kra-
bice, kartón, obálky, letáky, katalógy, 
telefónne zoznamy, plagáty, pohľad-
nice, baliaci papier, papierový obal  
a pod. (značky uvedené na výrob-
koch: PAP).
Poznámka: Jednou tonou vysepa-
rovaného papiera ušetríme cca 17 
stromov – to už stojí za tú námahu, 
nemyslíte?

20 01 01 - papier a lepenka

Na zber je určený veľkokapacitný 
7 m3 kontajner
Patrí sem: sklenené fľaše, nádoby, 
obaly a predmety zo skla, poháre, 
fľaštičky od kozmetiky bez kovových 
a plastových uzáverov, črepy, okenné 
sklo, sklo z okuliarov a pod. (znač-
ky uvedené na výrobkoch: GL), sklá 
väčších rozmerov, ktoré nie je možné 
umiestniť do zberných nádob umiest-
nených v rámci mesta.
Poznámka: Sklo je 100% recyklovateľ-
ná surovina a nepatrí na skládky od-
padov, kde sa NIKDY nerozloží.

20 01 02- sklo

Na zber je určená spoločná zberná 
nádoba organizácie HUMANA
Patrí sem: Do textilu a šatstva patria: 
čisté a suché šatstvo a textil (všet-
ky druhy odevov, prikrývky, deky, 
posteľná bielizeň), topánky, doplnky  
k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne 
iné druhy šatstva a textilu.
Poznámka: Použiteľnému šatstvu  
a textíliám dávate druhú šancu. Neza-
berajú Vám priestor ako v skrini, tak aj 
vo Vašej zbernej nádobe a aj takto sa 
dá nezištne pomôcť.

20 01 10 – šatstvo 
a 20 01 11 - textílie

Na zber je určená 1000 l IBC nádoba
Patrí sem: oleje a tuky z prípravy jedál, 
zvyšky nespotrebovaných olejov, pre-
pálené oleje, zvyšky margarínov, masla 
či tuku.
Poznámka: V prípade znehodnotenia 
jedlých olejov a tukov, napr. motoro-
vým olejom, je odber tohto druhu od-
padu oprávnenou organizáciou účto-
vaný mestu ako náklad a nie ako výnos. 
Náklad je hradený z Vašich poplatkov. 
Výnos vieme použiť na zlepšovanie slu-
žieb v odpadovom hospodárstve.

20 01 25 – jedlé oleje a tuky

Miesto určené na spätný zber
Patrí sem: elektroodpad kompletný, 
bez chýbajúcich komponentov (PC, 
rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné 
elektrické zariadenia pochádzajúce  
z domácností)
Poznámka: Obyvatelia majú možnosť 
aj využitia spätného odberu pri kúpe 
nového zariadenia.

20 01 36- vyradené elektric-
ké a elektronické zariadenia

Na zber je určený veľkokapacitný 
14 m3 kontajner
Patrí sem:
HDPE fľaše – drogéria, domácnosť
HDPE duté obaly – bandasky, sudy, 
poškodené smetné nádoby, prepravky
PP/EPDM – nárazníky z osobných au-
tomobilov
Poznámka: Plasty sú jedným z najhor-
šie recyklovateľných materiálov a naj-
viac zaťažujú naše životné prostredie.

20 01 39 - plasty

20 02 01 – biologicky rozlo-
žiteľný odpad

Na zber je určený veľkokapacitný  
7 m3 kontajner
Objemným odpadom sa rozume-
jú komunálne odpady, ktoré kvôli 
ich rozmerom nie je možné uložiť  
do bežných zberných nádob  
na zmesový komunálny odpad.
Poznámka: Pokiaľ je možné nábytok 
je potrebné odovzdať v demontova-
nom stave bez kľučiek, sklenených 
výplní a plastových súčastí.

20 03 07- objemný odpad

Na zber je určená osobitná plocha 
zberného dvora
Patrí sem: 
orezy konárov, stromčeky, drevo, ná-

bytok, dvere, drevené okná a pod.
Na zber je určený veľkokapacitný 
7 m3 kontajner:
Patrí sem: kvety, tráva, lístie, koreňo-
vé baly rastlín so zvyškami zeminy, 
drevný odpad zo strihania a orezáva-
nia krovín a stromov, vypletá burina, 
pozberové zvyšky z pestovania, zhni-
té ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol, šupy  
z čistenia zeleniny a ovocia okrem šu-
piek z citrusových plodov.
Poznámka: Vhadzovaním komunál-
nych odpadov do BIOODPADOV nám 
bránite ich kompostovaniu, nakoľko 
kompostárne odmietajú takto zne-
hodnotené odpady prijímať.

20 03 08 - Drobný stavebný 
odpad

Na zber je určený veľkokapacitný 
7m3 kontajner 
Patrí sem: betón, ktorý vzniká pri 
údržbách a demoláciách betónových 
stavieb alebo betónových častí sta-
vieb, tehly, obkladačky, dlaždice, kera-
mika, tvárnice.
Drobný stavebný odpad vzniká pri 
prácach na nehnuteľnostiach ako sú 
domy, chaty, záhrady, rôzne prístav-
by, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to 
stavby, pri ktorých postačuje nahlá-
senie na stavebnom úrade príslušnej 
obci a nevyžaduje sa stavebné povole-
nie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon)).


