
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU 
V PUSTOM ČEMERNOM 

 2 0 2 3 

 

 
 
 
 
 

 
 

Upozorňujeme občanov, že je zakázané: 
 

Vypaľovať suchú trávu a spaľovať lístie, odpad zo záhrad, ako aj zmesový komunálny a triedený odpad.  
Vhadzovať odpad, ktorý v obci triedime, do kuka nádob. 

 
 

Podrobné informácie o tom, ako odpad triediť a harmonogram vývozu odpadu  
nájdete aj na internetovej stránke 

www.pustecemerne.sk 
 

Mesiac Zmesový komunálny odpad 
(kuka nádoby) 

Triedený zber  
(vrecia) 

Január 2. / Po 9. / Po 
Február 3. / Pi 13. / Po 

Marec 3. / Pi 13 / Po 
Apríl 4. / Ut 12. + elektro / St 
Máj 2. / Ut 10. / St 
Jún 5. / Po 12. / Po 
Júl  4. / Ut 10. / Po 

August 4. / Pi 14. / Po 
September 8. / Pi 11. + elektro / Po 

Október 6. / Pi 9. / Po 
November 6. / Po 13. / Po 
December 4. / Po 11. / Po 

Veľkoobjemový odpad ‒ termín vývozu bude vopred oznámený. 

Majte harmonogram vývozu odpadu stále po ruke,  
stiahnite si mobilnú aplikáciu ‒ Odvoz odpadu  
 

Aplikácia ponúka prehľadný harmonogram vývozu odpadu, upozorňuje na blížiaci sa 
vývoz, je bezplatná. Stačí si ju nainštalovať a vybrať obec Pusté Čemerné z ponuky.  
 

Nainštalovať si ju môžete cez QR kód alebo cez GooglePlay – aplikácia Odvoz odpadu.  



DAJME OPDADU DRUHÚ ŠANCU – TRIEĎME HO! 
 

 

 Ako správne triediť odpad? 

Druh odpadu Do zberu patrí Do zberu nepatrí Spôsob zberu 

PLASTY 

Stlačené alebo zošliapnuté plastové 
obaly z potravín, igelitové a 

mikroténové vrecká, baliace fólie, 
obaly z pracích prostriedkov, 

kozmetiky, tégliky z jogurtov, obaly z 
CD. 

Mastné obaly so zvyškom 
potravín, podlahové krytiny, 
novodurové rúrky, obaly z 

nebezpečných látok, ako napr. 
motorových olejov, farieb a 

pod. 
Žlté vrece 

 
Väčšie časti odpadu 
vyložiť samostatne. 

 
(kovy je možné 

zbierať aj do vreca 
inej farby) 

KOVY  
Kovové obaly, konzervy, kovové 

výrobky a súčiastky, hliníkové časti 
obalov a alobal. 

Kovové obaly kombinované s 
iným materiálom, napr. tuby z 

krémov a pást. Mäkké 
vrecúška, napr. z kávy. Kovové 

obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok. 

NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY 

Stlačené alebo zošliapnuté nápojové 
kartóny, napríklad z mliečnych 

výrobkov, ovocných nápojov, vína, 
kávy. 

Obaly so zvyškami nápojov. 

SKLO 

Nevratné obaly zo skla z alkoholických 
alebo nealkoholických nápojov, 

poháre, tabuľové 
sklo z okien a dverí, sklenené črepy 

(vložiť do krabice) a pod. 

Porcelán, keramika, drôtené 
sklo, autosklo, zrkadlá, TV 

obrazovky, pozlátené a 
pokovované sklo alebo 
technické druhy skla. 

Vratné fľaše vracajte späť do 
obchodu. 

Zelené vrece 
 

Sklenené črepy 
vložiť do krabice.  

PAPIER 

Noviny, časopisy, kancelársky papier, 
reklamné letáky, stlačené krabice, 

kartóny, papierové obaly, papierové 
tašky. V malom množstve aj papier s 

kancelárskymi sponkami alebo 
skartovaný papier. 

Väzbové obaly kníh, mokrý, 
mastný alebo znečistený 

papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky a 

hygienické potreby, alobal, 
celofán a pod. 

Modré vrece 

POUŽITÉ JEDLÉ 
OLEJE 

Slnečnicový a repkový olej, fritovacie 
oleje, olivový olej, zmes oleja a tuku, 

jedlý tuk. 

Akýkoľvek iný olej a tuky, 
ktoré nie sú rastlinného alebo 

živočíšneho pôvodu 

Označený 
kontajner        

pri obecnom úrade. 

TEXTIL 
Čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná 

bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené) a doplnky k 
oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 

Označený 
kontajner 
(červený) pri 

obecnom úrade. 

ELEKTROODPAD 
Chladničky, mrazničky, televízory, počítače a iné elektrické spotrebiče. 

Akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, opotrebované 
oleje z motorových vozidiel. 

Zber spred 
domov 

POUŽITÉ BATÉRIE 
Tužkové AA, mikrotužkové AAA, malý monočlánok C, veľký monočlánok 

D, gombíkové batérie, batérie z mobilov. 

Kartónový box 
(zelený) na 

obecnom úrade. 

VEĽKOOBJEMOVÝ 
ODPAD 

Kusy nábytku, gauče, matrace, okná, dvere, sanita, koberce 
a podobné veľkoobjemové veci, ktoré máte v domácnosti. 

Zber spred 
domov 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD 
kompostuje každá domácnosť v pridelenom kompostéri. Tento odpad nepatrí do kuka nádoby. 

 


