
PAPIER

Patrí sem:
noviny, časopisy, zošity, plagáty, baliaci 
papier, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, 
škatule, knihy bez väzby, kancelársky 
papier, bločky z obchodov, lístky z kina, 
z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky 
(bez plastových okienok), malé kúsky po 
strihaní papiera, papierové vrecká od 
múky, cukru, papier od potravín...
Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú 
alebo plastovú súčasť. Škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali 
menej miesta.

Nepatrí sem:
nápojové kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, 
obaly od polotovarov v prášku (halušiek, pudingov, polievok, kore-
nín, semien), jednorazové plienky a hygienické potreby, pláty od 
vajíčok, kopírovací papier (indigo), asfaltový, dechtový, brúsny, 
mastný, voskovaný, krepový papier, papier na pečenie, stieracie 
žreby a znečistený papier od potravín...  

Spôsob zberu:
ź do plastových tkaných vriec, ktoré sú po vyprázdnení vrátené 

späť na opätovné naplnenie
ź naplnené vrecia sa zbierajú priamo spred domov 1x do mesiaca 

(podľa kalendára triedeného zberu odpadov). 
V deň zberu je potrebné ich vyložiť ráno do 8:00 hod. pred svoj 
dom.  

ź do modrých zvonových kontajnerov umiestnených pri bytových 
domoch a v zberných hniezdach rozmiestnených v obci a na 
Zabudišovej 

ź je možné ho priniesť i na Zberný dvor v Bošáci v čase otváracích 
hodín

ź je možné ho odovzdať do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je 
umiestnený v areáli Základnej školy s materskou školou v Bošáci 

PLASTY 

Patria sem:
PE a PET fľaše od minerálok, malino-
viek, nápojov, mlieka, sirupov, octu, 
oleja, vína, piva, plastové obaly s ozna-
čením PP, HDPE, LDPE od šampónov, 
krémov, tekutých mydiel, aviváží, pra-
cích gélov, čistiacich prostriedkov, 
plastové vrecia, tašky a vrecká, obalové 
fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel 
a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od slad-
kostí a slaností... 
Zbierajú sa vypláchnuté a zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo 
najmenší.

Nepatria sem:
plastové obaly so zvyškami obsahu, nápojové kartónové obaly 
(tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, jednorazové plienky 
a hygienické potreby, zeminou silne znečistené záhradné fólie, 
alobal, hliníkové viečka od jogurtov a smotany, viacvrstvové 
kombinované obaly od kávy, kakaa, slaností a sladkostí a vrec-
kových polievok, celofán, guma, molitan, podlahové krytiny, 
obaly z nebezpečných látok napr.: motorových olejov, farieb, 
lepidla, plastové okná...

Spôsob zberu:
ź do plastových vriec 
ź naplnené vrecia, ktoré musia byť pevne zviazané, sa zbierajú 

priamo spred domov 1x do mesiaca (podľa kalendára triede-
ného zberu odpadov). V deň zberu je potrebné ich vyložiť 
ráno do 8:00 hod. pred svoj dom.  

ź do žltých zvonových kontajnerov umiestnených pri bytových 
domoch a v zberných hniezdach rozmiestnených v obci a na 
Zabudišovej 

ź je možné ich priniesť i na Zberný dvor v Bošáci v čase otvára-
cích hodín

SKLO

Patrí sem:
vypláchnuté sklo všetkých farieb, sklenené 
poháre od zaváranín, fľaše, fľaštičky od 
kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky 
skla, okenné/tabuľové sklo...
Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých 
nečistôt (odporúčame vypláchnuť). Etikety nevadia.

Nepatrí sem:
vyššie uvedené sklenené obaly so zvyškami obsahu, keramika, 
kamenivo, porcelán, žiarivky, žiarovky a výbojky, varné sklo, zrkadlá, 

KOVY a KOVOVÉ OBALY

Patria sem:
plechovky a kovové súdky od nápojov 
a piva, hliníkové a železné príbory, riad 
„ešus“, hrnce, misky a náradie, 
skrutkovacie uzávery od alko a nealko 
nápojov, kompótové viečka, kovové 
obaly z kozmetických výrobkov...; 
konzervy z potravín a zvieracích krmív, 
klince a skrutky, všetok drobný kovový 
odpad. Radiátory, kovové rebríky, kovové rámy z postelí... 
Kovové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí 
(odporúčame vypláchnuť). Duté obaly (napr. plechovky) je vhodné 
pre zmenšenie objemu stlačiť.

Nepatria sem:
kovové obaly veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 
chemickými látkami, nádobky od sprejov, tuby, elektroodpad...

Spôsob zberu:
ź drobné kovy a kovové obaly do plastových tkaných vriec, ktoré 

sú po vyprázdnení vrátené späť na opätovné naplnenie
ź naplnené vrecia sa zbierajú priamo spred domov 1x do 

mesiaca (podľa kalendára triedeného zberu odpadov). V deň 
zberu je potrebné ich vyložiť ráno do 8:00 hod. pred svoj dom.  

ź drobné kovy a kovové obaly do červených kontajnerov 
umiestnených pri bytových domoch a v zberných hniezdach 
rozmiestnených v obci a na Zabudišovej 

ź kovy väčších rozmerov alebo väčšie množstvá kovov a kovových 
obalov je možné priniesť na Zberný dvor v Bošáci v čase 
otváracích hodín. V prípade potreby a na požiadanie Vám ich 
Obecný úrad v Bošáci odvezie.

kovové uzávery, drôtované sklo, plexisklo, autosklo, teplomery, 
obrazovky, sklobetónové tvárnice...

Spôsob zberu:
ź do plastových tkaných vriec, ktoré sú po vyprázdnení vrátené 

späť na opätovné naplnenie
ź naplnené vrecia sa zbierajú priamo spred domov 1x do mesiaca 

(podľa kalendára triedeného zberu odpadov). V deň zberu je 
potrebné ich vyložiť ráno do 8:00 hod. pred svoj dom.  

ź do zelených zvonových kontajnerov umiestnených pri bytových 
domoch a v zberných hniezdach rozmiestnených v obci 
a na Zabudišovej 

ź je možné ich priniesť i na Zberný dvor v Bošáci v čase otváracích 
hodín

Triediť vedia už malé deti v materskej škole, len čo začnú 
rozoznávať farby. Ak to zvládnu deti, zvládneme to aj my. 
Dôležité je, aby každý začal sám od seba. Navyše každý 
z nás už v domácnosti triedi množstvo vecí. Triedime 
bielizeň podľa farby pred praním, oblečenie pri odkladaní 
do políc, umyté riady a príbor do skriniek a pod. Prestaňme 
byť ľahostajní a urobme tú najjednoduchšiu vec pre 
ochranu svojho životného prostredia. Začnime triediť 
odpad nielen doma, ale aj v zamestnaní, na verejných 
podujatiach a priestranstvách.

TRIEDIŤ ODPAD DOKÁŽE KAŽDÝ. PRIDAJTE SA!



Je to to najjednoduchšie, 
čo sa dá urobiť pre 

prírodu, seba a obec

ZBERNÝ DVOR 

sa nachádza na konci obce pri hlavnej ceste smerom na Dolné 
Srnie. Zbiera sa na ňom, okrem vyššie uvedených druhov 
odpadov, i textil, jedlé oleje a tuky, batérie a akumulátory 
vrátane autobatérií, elektroodpad z domácností, objemný odpad 
a drobný stavebný odpad.
Otváracie hodiny: vždy v stredu od 14.00 do 18.00 hodiny 
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. 

Ak uvidíte, ako niekto spaľuje odpad alebo vozí odpad na čierne 
skládky (do lesa, k ceste, k potoku apod.), oznámte to na 
Obecnom úrade v Bošáci:

Bošáca 257
913 07 Bošáca
tel.: 032 / 77 81 129
e-mail: bosaca@bosaca.sk
www.bosaca.sk
www.facebook.com/bosaca
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zberu odpadov v Bošáci“, ktorý finančne podporil Recyklačný 
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Trieďme

odpad

Zavádzame 
nový systém 

triedenia 
odpadov už od 

júla 2016

BIOLOGICKÝ 
ODPAD

Patria sem: 
lístie, tráva, vypletá burina, 
pozberové zvyšky z pestovania 
rastlín (korene, listy, kvety...), kúsky 
konárov, piliny, hobliny a štiepka 
z dreva, opadané a zhnité ovocie, 
zvyšky zeleniny a ovocia (z čistenia, 
konzumácie a úpravy)...

Nepatria sem: 
tekuté zvyšky varených jedál, kuchynské oleje, kosti, mäso, ryby, 
uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady (plasty, kovy, 
sklo...)

Čo s ním?  
ź kompostuje sa svojpomocne vo vlastných domácich kompos-

toviskách. Informácie ako kompostovať nájdete na interneto-
vej stránke www.kompost.sk.

ź odvezieme ho od Vás vo vopred vyhlásenom termíne
ź je možné ho priniesť i na Zberný dvor v Bošáci v čase 

otváracích hodín
ź ak potrebujete konáre a drevný odpad poštiepkovať, oslovte 

Obecný úrad v Bošáci
Biologický odpad sa nesmie vhadzovať do nádob na zmesový 
odpad a do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na 
cintorínoch !!!

NÁPOJOVÉ 
KARTÓNOVÉ 
OBALY 
(tetrapaky)

Patria sem:
nápojové kartónové obaly (tetrapaky) 
s označením C/PAP od mlieka, smotany, 
mliečnych výrobkov, džúsov, vína...
Tetrapaky je vhodné zbaviť hrubých nečistôt (odporúčame 
vypláchnuť). Dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etik-
ety. Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

Nepatria sem: 
tetrapakové obaly so zvyškami obsahu, jednorazové plienky 
a hygienické potreby; viacvrstvové kombinované obaly od kore-
nia, chipsov, pudingov, kávy, kakaa, slaností a sladkostí a vrecko-
vých polievok;  guma, celofán...

Spôsob zberu:
ź do plastových tkaných vriec, ktoré sú po vyprázdnení vrátené 

späť na opätovné naplnenie
ź naplnené vrecia sa zbierajú priamo spred domov 1x do mesia-

ca (podľa kalendára triedeného zberu odpadov). V deň zberu 
je potrebné ich vyložiť ráno do 8:00 hod. pred svoj dom.  

ź do oranžových kontajnerov umiestnených pri bytových 
domoch a v zbernom hniezde na Zabudišovej

ź je možné ich priniesť i na Zberný dvor v Bošáci v čase otvára-
cích hodín


