
MANUÁL NAKLADANIA S ODPADMI V OBCI LIMBACH 

 

 Zber triedeného a komunálneho odpadu v obci Limbach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTY- VRECOVÝ ZBER 

Vyvážaný v žltých alebo priesvitných vreciach podľa 
harmonogramu. 

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, 
horčíc, jogurtov), plastové tašky a vrecká, obaly od 

kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny 
a aviváže) 
 

PET fľaše označené symbolom „Z“- Zálohované, 

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúry, 
obaly z nebezpečných látok ( z chemikálií, motorových 

olejov, farieb a pod.), guma, molitan. 

 

PAPIER- VRECOVÝ ZBER 

Vyvážaný v modrých alebo priesvitných vreciach podľa 
harmonogramu. 

 

Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné 
letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky a obaly. 

 

Knihy, mokrý papier, použité plienky a hygienické potreby, 

nápojové kartóny, kopírovací papier, kovové alebo 

plastové časti papierových výrobkov, alobal, celofán a 

polystyrén. 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD ZO ZÁHRAD-  

240L KONTAJNERY 

Kontajnery v domácnostiach vyvážané podľa harmonogramu. 

 Zvyšky rastlín a kvetov, zvyšky od surového ovocia 
a zeleniny, drevené piliny a štiepky, malé kusy 
konárov, odrezky z viniča, papierové vreckovky 

Mäso, ryby, kosti a mliečne výrobky, kamene, uhynuté 
zvieratá, piliny z drevotriesky, cigaretové ohorky, trus 

zvierat, kompostovateľné plienky  

 

VRECIA NA TRIEDENÝ ODPAD (PAPIER, PLAST), si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontajnery na triedený odpad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD-  

240L /120L KONTAJNERY 

S nálepkou, po uhradení poplatku vyvážané podľa 
harmonogramu. 

 
120 L 240 L 

SKLO- KONTAJNERY VO DVORE OÚ A PRI VJAZDE NA   

JURKI PUMPU 

Číre, zelené a hnedé sklo rôznych veľkostí, črepy 
a úlomky tabuľového skla 

 

Zrkadlo, znečistené sklo, bezpečnostné/ technické/  

drôtené/ lepené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, monitory 

KOVY- KONTAJNERY VO DVORE OÚ 

Konzervy, kovové obaly, alobal, hliníkové fólie- viečka 
od mliečnych výrobkov, Plechovky bez označenia „Z“- 

Zálohované. 

 

Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, 
batérie, kovový šrot ( reťaze, hrnce, kľúče..) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TETRAPAKY- KONTAJNERY VO DVORE OÚ 

Obaly od mliečnych výrobkov, obaly od džúsov, vína 
a iných nápojov a potravín na báze lepenky- 

STLAČENÉ, vyprázdnené a uzatvorené vrchnákom 

Znečistené obaly od potravín, obaly znečistené 
nebezpečnými látkami, iné obaly s prevládajúcou zložkou 
papiera 

JEDLÉ OLEJE A TUKY- 

KONTAJNERY PRI VJAZDE NA JURKI PUMPU 

 Použitý potravinársky (kuchynský) olej je potrebné 

preliať do pevne uzatvorenej PET fľaše a tú treba 

vložiť do kontajnera. 

 Možnosť odovzdať oleje na vybraných čerpacích 
staniciach Slovnaft a OMV a v obchodoch KAUFLAND. 

 

Všetky typy rastlinných a živočíšnych olejov 

 

Mazivá, motorové a hydraulické oleje, oleje v sklenených 

fľašiach, prázdne obaly od olejov 

 

KUCHYNSKY ODPAD-  

KONTAJNERY PRI VJAZDE NA JURKI PUMPU 

 Kuchynský odpad je potrebné vyhadzovať 
v kompostovateľných vreckách ( OK compost, Ok 

home compost) 

Všetky tuhé zvyšky z prípravy jedál rastlinného alebo 

živočíšneho pôvodu, potraviny po záruke vrátane 
mäsa a kostí, papierové čajové vrecúška, zaváraniny 
(bez obalu), cistrusy, kompostovateľné taniere 
a príbory, použité papierové vreckovky ( použité pri 
varení) 

Oleje, odpad zo záhrad, kávové kaspule, tekuté zložky 
potravín, kompostovateľné plienky, cigaretové ohorky 

 

DROBNÝ ELEKTROODPAD- 

KONTAJNERY PRI VJAZDE NA JURKI PUMPU 

Všetok drobný elektroodpad s maximálnymi rozmermi 

51x36x40 cm 

Napr. kalkulačky, rádia, prehrávače, slúchadlá, 

fotoaparáty, videokamery, elektrické hudobné 

nástroje… 

Nevhadzujte elektroodpad prekračujúci rozmery 
vhadzovacieho otvoru, nebezpečný odpad, autobatérie, 
farby, plasty, oleje… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostatné: 
 

Pneumatiky: 

- Pneuservisy, predajcovia pneumatík 

 

Lieky: 

- Nespotrebované lieky odovzdávame do lekárne v pôvodnom balení, bez vonkajších obalov 
a letákov 

 

TEXTIL-  KONTAJNER NA DVORE OÚ 

 Čisté, suché, zaviazané v čistom plastovom vreci môže byť 
použiteľné/ nositeľné  aj nenositeľné/ nepoužiteľné 

 

Šatstvo, odevy, prikrývky, posteľná bielizeň, obuv, 
čiapky, rukavice, plyšové hračky... 
 

Iné možnosti: 
 Odniesť pre Slovenský červený kríž 

 Spodná bielizeň do zberných košov vo vybraných 
obchodoch (INTIMISSIMI) 

 Oblečenie značky Patagonia odniesť naspäť do obchodu 
na recykláciu 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

- 2x do roka ( Jarný a Jesenný) od domov obyvateľov obce. 
- Termín je vždy vopred oznámený. 

 

 

Odpad, ktorý nie je uvedený v zozname môžu občania vyvážať na 
skládku odpadu Dubová alebo do spoločnosti JV Intersad Svätý Jur. 


