
Ako triedime odpad v Senci (manuál triedenia):
Podrobnosti o nakladaní s odpadmi upravuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Senec.

Patria sem: plastové fľaše od nápojov, siru-
pov, jedlých olejov, fľaše od šampónov, avivá-
že, tekutých mydiel, číre a farebné fólie, plas-
tové tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 
obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, poháriky 
z automatov a rôzne plastové nádobky, hrač-
ky, penový polystyrén…
Spolu s plastami zbierame viacvrstvové obaly 
od mlieka, smotany a iných mliečnych výrob-
kov, ovocných štiav, džúsov a vína.
UPOZORNENIE: Obaly z plastov musia byť 
čisté, stlačené, aby zaberali čo najmenej 
miesta.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami 
a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, 
farbami, potravinami), podlahová krytina, 
guma, molitan...
ZBER:
Rodinné domy: vrece alebo žltá nádoba  
o objeme 120 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
Bytové domy: žltý kontajner o objeme 1100 
litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
TIP: Objemné plastové výrobky (penový po-
lystyrén, záhradný nábytok, prepravky, bednič-
ky, vedrá, sudy, bandasky, hračky) je možné 
odovzdať na zbernom dvore na Réckej ceste 
alebo v prevádzke INGEMAR, s.r.o. na Želez-
ničnej 26 A (okrem penového polystyrénu).

Plasty a viacvrstvové 
kombinované obaly

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, 
listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, 
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, 
pohľadnice, baliaci papier, papierový obal,…
UPOZORNENIE: krabice, resp. obaly mu-
sia byť poskladané (rozrezané, roztrhané),  
aby zaberali čo najmenej miesta
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové 
kombinované materiály (tzv. Tetrapak), vos-
kovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, ko-
pírovací papier, papier silne znečistený alebo 
mastný,…
ZBER:
Rodinné domy: vrece alebo modrá nádoba  
o objeme 120 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
Bytové domy: modrý kontajner o objeme 
1100 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
TIP: Väčšie množstvo kartónov odovzdajte  
v zberných surovinách SEDO na Réckej ceste, 
predídete tak prepĺňaniu nádob.

Papier

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly 
a predmety zo skla, pohár fľaštičky od koz-
metiky bez kovových a plastových uzáverov, 
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov...
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy porce-
lán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, dymové 
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, 
žiarovky, žiarivky, obrazovky silne znečistené 
sklo (zeminou, farbami,potravinami)…
ZBER: 

Sklo

Patria sem: nápojové plechovky, kovové 
vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, 
drôty a káble bez bužírky, starý riad, kovový 
šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkové oba-
ly, kovové rúrky, oceľové plechovky, kovové 
obaly z potravín zbavené obsahu, hliníkové 
nádobky z čajových sviečok, sťahovacie vieč-
ka z jogurtov…
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvy-
škami jedla, farbami a rôznymi chemickými 
látkami či olejmi, kovové obaly kombinované 
s iným materiálom
ZBER:
Rodinné domy: vrece alebo žltá nádoba  
o objeme 120 litrov (spolu s plastami), vývoz 
1 krát za 7 dní
Bytové domy: červené kontajnery o objeme 
1100 litrov, vývoz 1 krát za 30 dní
TIP: do vriec a nádob patria najmä menšie 
kovy, väčšie je potrebné odovzdať na zber-
nom dvore alebo prevádzke SEDO spol. s.r.o. 
na Réckej ceste.

Kovy

Patria sem: čisté a suché odevy a textil, pri-
krývky, deky, posteľná bielizeň, topánky zvia-
zané v pároch, čiapky šále,…
Nepatria sem: mokrý, špinavý opotrebovaný 
textil a obuv
ZBER: Zber sa uskutočňuje prostredníctvom 
špeciálnych kontajnerov 1krát za 14 dní.
UPOZORNENIE: veci do kontajnerov vkladaj-
te zabalené v plastových vreciach resp. taš-
kách, predíde sa tak ich znehodnoteniu.

Textil

Patria sem: konáre, haluzina, kvety, tráva, vy-
pletá burina, lístie, pozberové zvyšky z pesto-
vania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, 
vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupiny z ore-
chov, trus malých zvierat, papierové vrecká 
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, dže-
mom, zamastený papier, použité papierové 
vreckovky a servítky, nespracované zostatky 
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov 
a potravín rastlinného pôvodu...
Nepatria sem: tekuté zvyšky jedál, oleje, 
mäso, kosti, mliečne výrobky, plienky, exkre-
menty, kamene, suť, výkopová zemina, ciga-
retové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, 
biologicky nerozložiteľné látky...

ZBER:
konáre a haluzina upravené na dĺžku max. 
1,5m, zviazané do otiepok spred domov  

Biologický odpad a kuchynský 
odpad, odpad z dreva

Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvy-
šky nespotrebovaných olejov, prepálené ole-
je, zvyšky margarínov, masla, či tuku
Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné 
oleje a tuky, ktoré neboli určené na konzumá-
ciu, či prípravu jedla
ZBER:
oleje a tuky v plastových nádobách je možné 
odovzdať na zbernom dvore (iba občania, nie 
podnikatelia!) alebo na čerpacej stanici Slov-
naftu (ktokoľvek) na Bratislavskej ceste.

Jedlé oleje a tuky

Patria sem: komunálne odpady, ktoré sa svo-
jou veľkosťou nevojdú do bežne používanej 
nádoby na zmesový odpad (linoleum, kober-
ce, sedačka, nábytok, plastový nábytok, pre-
pravky…)
Nepatria sem: odpady s obsahom škodlivín, 
pneumatiky, drobný stavebný odpad,…
ZBER: 
2 krát v roku, na vyhlásených miestach, celo-
ročne na zbernom dvore

Objemné odpady

Miesto zberu: areál spoločnosti AVE SK od-
padové hospodárstvo s.r.o., Skládka odpadov 
Červený majer, počas pracovných dní od 7:00 
do 15:00 hod. 
Spôsob odovzdania: stavebné odpady budú 
odvážené. Zber je samostatne spoplatnený. 
Platí sa na mieste v hotovosti poverenému za-
mestnancovi Mesta.
Zbiera sa: inertný odpad (tehly, betón, kera-
mika, dlažba, obkladačky, suť, zemina,...)
Nezbiera sa: odpady s obsahom škodlivých 
látok, odpady s obsahom zmesového ko-
munálneho odpadu, či zložiek triedeného 
zberu odpadov.

Drobné stavebné odpady

Batérie a akumulátory
(s výnimkou autobatérií)

Na zber skla slúžia zelené kontajnery o obje-
me 1100 a 1400 litrov spoločne pre rodinné aj 
bytové domy, vývoz 1 krát za 30dní.
TIP: netypické a veľké sklá, prípadne ak máte 
skla viac, doneste na zberný dvor.

v termínoch vyhlásených počas jarného a jesen-
ného upratovania, na zbernom dvore celoročne.
• od apríla 2017  
Rodinné domy: hnedé plastové nádoby  
s dvojitým dnom o objeme 240 litrov s vývo-
zom 1 krát za 7 dní (apríl-október)
UPOZORNENIE: do nádob vkladať biologický 
odpad voľne, nie vo vreciach. Konáre je po-
trebné nasekať na veľkosť adekvátnu veľkosti 
nádoby.
Na zbernom dvore je možnosť odovzdať: bio-
logický odpad z úpravy záhrad (pokosená trá-
va, burina, orezy stromov a krovín), kuchynský 
odpad a odpad z dreva počas celého roka

patria medzi nebezpečné odpady a je neprí-
pustné zmiešavať ich s iným odpadom, ukla-
dať vedľa zberových nádob, odovzdávať pou-
ličným zberačom, či do nich zasahovať.
Miesta zberu pre batérie:  
Zberný dvor mesta Senec, Récka cesta



Miesto zberu: 
Kalinčiakova 19 vo dvore počas jarného 
a jesenného upratovania. Presný dátum 
je aktuálne zverejňovaný na internetovej 
stránke a v Mestských novinách Senčan.

Zbiera sa: 
použité motorové oleje, zvyšky pesticídov, 
hnojív, farieb, rozpúšťadiel ako aj  obaly 
nimi znečistené

Zbiera sa: 
káble, čierna aj biela elektronika, domáce 
elektrospotrebiče, (chladničky, pračky, po-
čítače, televízory, fény, telefóny,…), elektro-
nické hračky, lineárne žiarivky, kompaktné 
žiarivky,vysokotlakové a nízkotlakové výboj-
ky, svietidlá
Nezbiera sa: žiarovky, CD, DVD a iný od-
pad

Nespotrebované lieky nepatria do zmeso-
vého komunálneho odpadu ani do vôd od-
vádzaných v rámci kanalizácie. Je potrebné 
ich odovzdať do lekární!

Patrí sem:
len zmesové komunálne odpady, ktoré 
nemožno ďalej triediť (jednorazové det-
ské plienky, použité hygienické potreby, 
vrecká z vysávačov,opotrebovaný textil  
a obuv..)

Nepatrí sem:

do týchto nádob je zakázané ukladať 
akékoľvek stavebné odpady a podobné 
odpady (zemina, kamene, drevo); papier, 
plasty, kovy a sklo - zložky triedeného 
systému zberu; biologicky rozložiteľný od-
pad; nebezpečné odpady (lieky, pesticí-
dy, farby, riedidlá, motorové oleje, batérie  
a akumulátory, žiarivky, neónové trubi-
ce..); elektroniku; pneumatiky

Zber:

Rodinné domy: 120 litrové kovové alebo 
plastové(čiernej farby) nádoby alebo 240 
litrové plastové nádoby čiernej farby; vý-
voz 1krát za 7 dní

Bytové domy: 1100 litrové plastové nádo-
by čiernej farby alebo kovové nádoby; vý-
voz 2 krát za 7 dní

Miesto zberu akumulátorov: 
všade, kde je možné ich kúpiť.
podľa § 48 zákona 79/2015 o odpadoch je 
každý distribútor akumulátorov a autobatérií 
povinný zabezpečiť ich spätný zber na svojich 
predajných miestach bez ohľadu na ich znač-
ku a na dátum ich uvedenia na trh po celú 
prevádzkovú dobu. Bezplatne. Pri nákupe  
cez internet sa môžete tiež informovať, kde má 
predajca v okrese Senec zriadené odberné 
miesto.

Elektrospotrebiče 
červené kontajnery spoločnosti ASEKOL

Autobatérie, akumulátory

Miesto zberu: 
všade, kde je možné ich kúpiť A VO VŠET-
KÝCH PNEUSERVISOCH
podľa § 71 zákona č. 79/2015 o odpadoch je 
každý distribútor pneumatík povinný zabez-
pečiť na svojich predajných miestach spät-
ný zber odpadových pneumatík bez ohľadu  
na výrobnú značku a na dátum uvedenia 
pneumatiky na trh, po celú prevádzkovú 
dobu. Bezplatne. Pri nákupe cez internet  
sa môžete tiež informovať, kde má predajca 
v okrese Senec zriadené odberné miesto.

PNEUMATIKY

LIEKY

NEBEZPEČNÉ ODPADY

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY  
ODPAD

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA
adresa: Récka cesta - areál PD Klas
otv. hodiny:
Od 1. novembra do 30. marca: pondelok až
piatok 08:00 až 16:00 /obed 12:00 až 12:30/
sobota 08:00 až 14:00. 
Od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra  
do 30. októbra: pondelok až piatok 08:00 až 
18:00 /obed 12:00 až 12:30/. V sobotu od 08:00 
do 14:00.
Cez letné prázdniny: od 08:00 do 20:00 /obed 
12:00 až 12:30/ v sobotu od 08:00 do 14:00. 
Čo je možné odovzdať: kovy, sklo, plasty, 
penový polystyrén, textil, elektroniku (okrem 
chladničiek), batérie, drevo a drevný odpad, bio-
logicky rozložiteľný a kuchynský odpad, použi-
té jedlé oleje a tuky, objemný odpad (nábytok, 
koberce, podlahové krytiny, záhradný nábytok,

SUBJEKTY OPRÁVNENÉ VYKONÁVAŤ ZBER 
ODPADOV V MESTE SENEC (zmluvní partne-
ri):
• AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.
• INGEMAR, s.r.o. Železničná ul. 26 (elektroni-
ka, veľké plasty)
• ENVIDOM, Ružová dolina, BA (mobilný zber 
elektroodpadu)
• GLOBALGREEN, Košická 37, BA (zber jedlých 
olejov a tukov)
• ECO TEXTIL (zber použiteľného šatstva  
a obuvi)
• HUMANA (zber použiteľného šatstva a obuvi)
ASEKOL SK, s.r.o. (zber elektroniky a batérií)

Mestský úrad, Mierové nám. Vedľa informátora
elektropredajne: Euronics Krátka ulica
všetky predajne, kde je možné ich kúpiť. 
Napr.Tesco, Kaufland, Coop Jednota
červené nádoby spoločnosti ASEKOL roz-
miestnené v meste


