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Vážení občania! 
 
 
Združenie TKO Semeteš n.o. v spolupráci s Recyklačným fondom a zmluvnými odberateľmi zahájilo 
od januára 2006 projekt "Ekopaky a Kovové obaly". Cieľom projektu je znížiť množstvo netriedeného 
odpadu, ktorý končí nevyužitý na skládkach a plnenie zmluvných povinností voči Recyklačnému fondu 
za poskytnutie dotácie na nákup nového zberového vozidla. Povinné množstvá sú uvedené 
v tabuľke na strane 2. Obaly z kovu a kompozitné obaly zbierame podľa Kalendára zberov a prepráv. 
 
Obaly z kovu zbierame vždy pri zbere skla, kompozitné obaly pri zbere plastov. Uvedené obaly   
vkladajte do samostatných vriec oddelene od skla a plastov. 
 
Ko - obaly z kovu: plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky od piva a 
nealkoholických nápojov - musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín alebo nápojov. 
Kovové obaly od lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod. musia byť zbavené plastových častí 
a pôvodných náplní. 
Nepatrí sem: plechovky od farieb hrubo znečistené farbou alebo obsahujúce zvyšky farieb, 
plechovky znečistené rôznymi penetračnými a asfaltovými náterovými hmotami. Takéto 
plechovky patria do nebezpečných odpadov. Nebezpečné odpady sa v obciach zbierajú 1 krát 
za polrok. 
 
Vkm - kompozitné obaly: sú to viacvrstvové kombinované materiály (papierové krabice+AL fólia) 
nazývané aj Tetrapaky alebo Ekopaky. Zbierajú sa všetky kompozitné obaly od mlieka (bez zvyškov 
mlieka), džúsov a ďalších nápojov, akejkoľvek veľkosti. Kompozitné obaly musia byť čisté, bez zvyškov 
pôvodných náplní, zložené do roviny (postačuje zošliapnuť nohou). 
 
Upresnenie obsahu ďalších druhov zbieraných odpadov.  
 
Obj - objemný odpad: čalúnený a drevený nábytok, okná (bez skla), dvere, záchodové misy, 
umývadlá, vane (nie kovové), koberce ........ 
Nepatrí sem: televízory, rádiá, chladničky, práčky, bioodpad, autobatérie, uhynuté zvieratá ........  
 
Sk - sklo: sklené fľaše, poháre alebo fľaštičky, črepy, rozbité sklo z okien (nesmie obsahovať ani 
malé množstvo sklenárskeho tmelu, v opačnom prípade našej organizácii odberateľ vráti 20 
tonovú zásielku skla na naše náklady) skúmavky, sklo z okuliarov (nie plastikové), ....  Sklo z okien 
so zvyškami sklenárskeho tmelu patrí do zmesového komunálneho odpadu! 
Do skla nepatrí: autosklo, žiarovky, žiarivky, neónky, plexisklo, zrkadlá, teplomery, TV obrazovky, 
keramika, porcelán, varné sklo, olovnaté sklo (brúsene), viečka z pohárov, vrchnáčiky, .... 
 
Pl - plasty: PET fľaše od nealko nápojov, sirupov a rastlinných olejov, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, 
vedrá, fľaštičky od kozmetiky, vrecká od mlieka (bez zvyškov mlieka), v opačnom prípade patria do 
zmesového komunálneho odpadu, prepravky fliaš, plastové obaly, tégliky od jogurtov, plastové hračky, 
rôzne plastové nádobky, elektroinštalačné rúrky, plastové okná a nábytok, ... 
Nepatrí sem: hrubo znečistené plasty, kompozitné obaly, podlahové krytiny, guma, gumové hadice, 
molitan, purpena .... Plastové kanistre a  fľaše od motorových, prevodových, hydraulických a  iných 
minerálnych olejov. Tieto patria do nebezpečných odpadov. Nebezpečné odpady sa v obciach 
zbierajú 1 krát za polrok. 
Vrecká od mlieka ak obsahujú čo len malé zvyšky mlieka dávajte do zmesového komunálneho 
odpadu. Z doterajších skúseností vieme, že ak uvedené vrecká obsahujú čo len malé zvyšky mlieka, po 
pár dňoch sa v nich vytvorí množstvo červíkov. Uvedené vrecká zbierame spoločne s PET fľašami ktoré 
dávame na materiálové zhodnotenie (vyrábajú sa z nich opäť PET fľaše na nealkoholické nápoje. 
Určite by nikto z Vás nechcel piť nápoj z takejto fľaše.   
 
Oo - zmesový komunálny odpad: hrubo znečistené suroviny, cigaretové nedopalky, keramika, 
porcelán, popol, použité hygienické vložky, obaly od kávy, zrkadlá, kosti, obväzy, koža, obuv, mäsité 
zvyšky jedál, prach, .... 
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Nepatrí sem: papier, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad (zeleň) zo záhrad  a  z  parkov, sklo, 
autobatérie, elektromotory, žiarivky, plechovky od farieb (ak je v plechovke aj malé množstvo farby,  je 
to nebezpečný odpad (v obci sa zbiera 1 krát za polrok) .... 
 
V zberných nádobách od 110 litrov až po kontajnery 7 m3 sa stále nachádza neúmerné množstvo 
druhotných surovín. Preto Vás žiadame o dôkladnejšie oddeľovanie týchto druhotných surovín od 
zmesového komunálneho odpadu. Druhotné suroviny nemusia skončiť na skládke odpadov! 
Uvedená skutočnosť, ako aj spaľovanie plastov majú za následok finančnú stratu a poškodzovanie 
životného prostredia. O finančné prostriedky tak prichádza naša organizácia, obce a v konečnom 
dôsledku občan zvyšovaním miestnych poplatkov za odpady. 
 
 
 
 

 

zložka

plnenie v % za roky 

2006 a 2007

rok 2006 rok 2007 spolu rok 2006 rok 2007 spolu

kompozitné obaly 4,500 5,000 9,500 4,180 7,495 11,675 122,89

plasty 26,000 29,000 55,000 59,333 83,924 143,257 260,47

papier 38,000 40,000 78,000 37,385 67,460 104,845 134,42

sklo 120,000 130,000 250,000 154,425 203,922 358,347 143,34

obaly z kovu 4,500 5,000 9,500 4,660 5,970 10,630 111,89

celkom 193,000 209,000 402,000 259,983 368,771 628,754 156,41

zmluvný záväzok v tonách skutočnosť v tonách

Plnenie záväzných cieľov v množstevnom vyjadrení za roky 2006 a 2007

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:    Viliam Nevidzan 
                                                  riaditeľ organizácie 

 


