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Systém zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu 
 V obci Klokočov je zavedený zber týchto vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu: 

- plasty, obaly z plastu;  
- kompozitné obaly/tetrapaky;  
- sklo, obaly zo skla;   
- kovy/železo, obaly z kovu;  
- textil;  
- biologicky rozložiteľný odpad; papier a lepenka, obaly z papiera 
 
Na  OÚ Klokočov, úsek odpadového hospodárstva si môžete vyzdvihnúť bezplatne 

priesvitné vrecia na separovaný odpad, v ktorom vytriedené zložky vyložíte v deň zvozu  na 
prístupné miesto.  Pracovníci TKO Semeteš plné vrecia vyprázdnia a vrátia ich. V prípade 
poškodenia vreca si môžete prísť na OÚ Klokočov vyzdvihnúť ďalšie. Lokality, do ktorých auto 
z TKO Semeteš nezachádza, môžu využiť na separovaný odpad koše na plasty, sudy na sklo, 
prípadne aj vrecia, ktoré položia ku kontajneru. Toto všetko následne zvezú pracovníci OÚ 
Klokočov. 

 
1. Plasty,  obaly z plastu 
Do priesvitných vriec z OÚ Klokočov patrí a do nádob určených na plasty vhadzujeme: 

neznečistené pla-stové fľaše od nápojov, octu, čistiacich a hygie-
nických príprav-kov (HDPE), plastové obaly zo zeleniny, plastové 
a mikroténové vrecká, tašky igelitové, obaly z CD, obaly z pracích 
a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, neznečistené tégliky od 
jogurtov. Plastové fľaše vždy pred vyhodením zošliapneme, čím 
ich zbavíme objemu a viac sa ich do vriec alebo nádob zmestí. 
Nepatrí sem: mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové 
krytiny – guma, záhradný nábytok, hračky, polystyrén. 
Preprava: Podľa zvozového kalendára Združenie TKO Semeteš 1x 

mesačne zváža plasty od rodinných domov, kde majú občania popolnice, 1x mesačne. Plasty musia 
byť uložené v priesvitných vreciach na to určených a nachystané na prístupných miestach. 
V lokalitách, kde sú kontajnery sú koše určené na plasty, kde môžete plasty vhadzovať.  Z týchto  
lokalít  potom plasty zvážajú pracovníci OÚ 2x mesačne alebo podľa potreby. 
 

2. Kompozitné obaly/tetrapaky 
Do priesvitného vreca z OÚ Klokočov sa zbierajú všetky kompozitné obaly od mlieka, džúsov 

a ďalších nápojov akejkoľvek veľkosti. Tieto kompozitné obaly musia byť čisté 
bez zvyškov mlieka a ostatných pôvodných  náplní. Tieto tetrapakové obaly 
taktiež je potrebné zošliapnuť nohou pre zmenšenie objemu. 
Preprava: Podľa zvozového kalendára Združenie TKO Semeteš 1x mesačne 
zváža  od rodinných domov spolu s plastami, kde majú občania popolnice, 1x 
mesačne. Tetrapaky  musia byť uložené v priesvitných vreciach na to určených 
a nachystané na prístupných miestach spolu s plastami. V lokalitách, kde sú 
kontajnery  môžete prázdne obaly z mlieka, džúsov uložiť do košov na plasty. 
Z týchto  lokalít  potom tetrapaky  zvážajú pracovníci OÚ 2x mesačne alebo 

podľa potreby. 
 

3. Sklo, obaly zo skla  
Do priesvitných vriec z OÚ Klokočov patrí a do nádob určených na sklo vhadzujeme: 

sklenené fľaše, poháre, fľaše na zaváranie bez viečok, čisté rozbité sklo z okien bez tmelu. 
Nepatrí sem: autosklo, žiarovky, plexisklo, zrkadlá, sklo z TV obrazoviek, keramika, porcelán, 
neónky 
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Preprava: Podľa zvozového kalendára Združenie TKO Semeteš 1x 
mesačne zváža sklo  od rodinných domov, kde majú občania 
popolnice, 1x mesačne. Sklo  musí byť uložené v priesvitných vreciach 
na to určených a nachystané na prístupných miestach. V lokalitách, 
kde sú kontajnery sú nádoby určené na sklo, kde môžete sklo 
vhadzovať.  Z týchto  lokalít  potom sklo  zvážajú pracovníci OÚ 2x 
mesačne alebo podľa potreby. 
 

4. Papier a lepenka, obaly z papiera 
Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, stlačené kartóny, krabice - aby zaberali čo najmenej 

miesta, rôzne reklamné prospekty, kancelársky papier.  
Priesvitné vrecia s papierom,  podľa zvozového kalendára zváža od rodinných domov  Združenie 
TKO Semeteš 1x za dva mesiace. 

V prípade potreby Vám  vytriedený čistý papier, lepenku, obaly z papiera podľa potreby 
odoberieme vo vreci na OÚ Klokočov počas celého pracovného týždňa na úseku odpadového 
hospodárstva. Nazbieraný papier môžete odovzdať aj formou výkupu a výmeny za iný tovar. 
Výkup papiera je  vyhlásený obcou na základe nahlásenia od občanov, že majú papier na 
odovzdanie a následne vyhlásený prostredníctvom obecného rozhlasu. Občania môžu papier 
priniesť na vyhlásené výkupné miesta v obci podľa dohody s odberateľom papiera. Obec bude 
taktiež 1 – 2 krát v roku vyhlasovať zber papiera po dohode so zbernými surovinami. 
 
 

5. Kovy/železo, obaly z kovu 
Do priesvitných vriec z OÚ Klokočov patria:  

plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, 
plechovky od piva a nealkoholických 
nápojov, alobalové vrchnáky z jogurtov. 
Kovové obaly od rôznych kozmetických 
prípravkov musia byť zbavené plastových 
častí a pôvodných náplní.  Kovy železné 
a iné /napr.hlinník, meď a pod./                                                                                
Preprava: Podľa zvozového kalendára 
Združenie TKO Semeteš 1x za dva 

mesiace plechovky  od rodinných domov, kde majú občania popolnice. Plechovky   musia byť 
uložené v priesvitných vreciach na to určených a nachystané na prístupných miestach. Prosíme 
občanov z nedostupných lokalít, aby vrecia s kovovými obalmi doniesli na OÚ Klokočov, je je 
k dispozícii priamo kontajner na plechovky. Plechovky môžete taktiež uložiť vo vreciach ku 
kontajneru, odkiaľ ho pracovníci OÚ odvezú a vrecia vrátia ku kontajneru.  
 
BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÝ  KOMUNÁLNY ODPAD /BRKO/ 

Zo zákona o odpadoch, obec je povinná zabezpečiť nakladanie 
s BRKO. Z toho dôvodu sú občanom do domácností odovzdávané 
bezplatne záhradné kompostéry. Na kompostovanie je vhodné: 
Ovocné a zeleninové odpa 
dy, kávové a čajové sáčky, šupky, kôra cintrusových plodov v malom 
množstve, vaječné škrupiny, lístie, zvädnuté kvety, koreňové rezy 
v malom množstve, nalámaný záhradný odpad, štiepky z konárov, 
pokosená tráva. 
 

 
JEDLÉ OLEJE A TUKY 

Na území obe Klokočov je zavedený zber jedlých olejov a tukov z domácností. Použité 
precedené jedlé oleje z domácností (bez zvyškov jedla) je potrebné naliať do plastových fliaš, 
dobre uzatvoriť a priniesť na OÚ Klokočov, úsek odpadového hospodárstva. Na základe 
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odovzdaného množstva oleja na výmenu si občan vyberie napr. toaletný papier, obrúsky, servítky, 
repkový olej. Použitý vyzbieraný olej sa odovzdáva oprávnenej organizácii. 
 

    
TEXTIL 

Dámske, pánske a detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, 
uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky môžete odložiť do 
kontajnerov na šatstvo umiestnených pri potravinách v Klokočove a pri ZŠ 
Klokočov.  
Preprava: Zber týchto zberných nádob na šatstvo  odoberá TextiEco a.s. 
 

 
 
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Jedná sa o komunálny odpad, ktorý vzhľadom na svoje rozmery sa nedajú umiestniť do 
zberných nádob na komunálny odpad: starý nábytok, koberce, matrace... Obec zabezpečuje 2x 
ročne zvoz tohto odpadu, ktorý pracovníci OÚ Klokočov následne zvážajú na úrad, kde je ešte 
vyseparovaný nasledovne: železný šrot, biela technika – pračky, chladničky, mraziaky, televízory, 
objemné plasty – záhradný nábytok, detské plastové hračky, plastové bedničky... 

 
Čo s polystyrénom?  

V prípade potreby Vám čistý polystyrén bez omietky, lepidiel  odoberieme vytriedený 
vo vreci na OÚ Klokočov, ktorý následne zavezieme na TKO Semeteš. 

 
Použité batérie a akumulátory 

Pre obec Klokočov zabezpečuje zber, spracovanie a recykláciu batérií a 
prenosných akumulátorov spoločnosť INSA, 
s.r.o. Použité prenosné  batérie a akumulátory 
môžete vhodiť do recykloboxu, ktorý sa 
nachádza na úseku odpadového hospodárstva. 
V žiadnom prípade nevyhadzujte použité 
prenosné batérie a akumulátory 
do komunálneho odpadu, alebo do voľnej 
prírody. 

Separovaním takéhoto odpadu 
zabránite úniku nebezpečných látok do životného prostredia (znečisteniu vody, 
pôdy a vzduchu). Nehovoriac o tom, že rozklad batérií v životnom prostredí trvá 
200 – 500 rokov a do prostredia sa uvoľňujú chemické látky, ktoré majú negatívne účinky na zdravie 
človeka a prírodu. 
 
Za vyseparovaný odpad obec neplatí!!! Čím viac odpadu vyseparujeme, tým menej 
ho skončí v kontajneroch na komunálny odpad, za ktorý platíme!!! 
 
 

Pre zlepšenie situácie nakladania s komunálnym odpadom sa obec rozhodla zakúpiť  
trakotorvý náves na prepravu kontajnerov, aby si obec mohla kontajnery vyvážať sama. 
Kontajnery v réžii obce vyvážame od 1.07.2019. Na jednom vývoze kontajnera, ušetríme cca 60 €, 
čo pre nás  bude znamenať aj ušetrenie finančných prostriedkov na vývoze kontajnerov nakoľko 
máme v obci 43 kontajnerov a mesačne sa priemerne vyvezie 20 kontajnerov. Preto prosíme 
občanov o lepšie triedenie plastov, skla, plechoviek... Na OÚ Klokočov sú označené kontajnery a 
miesta na triedenie, takže v prípade potreby môžete odpad doviezť na úrad a vytriediť do 
pripravených kontajnerov. Môžete doviesť bielu techniku, železo, tvrdené plasty – ako napr. 
záhradný nábytok, bedničky, čisté vedrá, rôzne plastové prepravky, plastové kvetináče, sklo, 
plasty.... 

Plné kontajnery alebo nádoby na sklo, plasty môžete nahlásiť na vývoz telefonicky 
na OÚ Klokočov, tel.č.: 041/4358110 kl.16., 0911 431 567, 0948 466 770 
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