
                                Združenie TKO Semeteš n.o.                                 Združenie TKO Semeteš n.o.

                                023 54   T u r z o v k a                                 023 54   T u r z o v k a

Dátum Január Február Marec Apríl Máj Jún Dátum Dátum Júl August September Október November December Dátum

1. x x SVIATOK Sk aj Kas 1. 1. x SVIATOK x SVIATOK 1.

2. Oo Oo x 2. 2. x x x 2.

3. x 3. 3. Oo aj Kas x Oo,Pl,Vkm x 3.

4. x x x 4. 4. x 4.

5. Oo x x Sk aj Kas 5. 5. SVIATOK x Pl,Vkm aj Kas x 5.

6. SVIATOK Oo,Sk x 6. 6. x 6.

7. x SVIATOK x 7. 7. Oo aj Kas Pl,Vkm, Pa aj Kas x Oo 7.

8. x x SVIATOK Oo aj Kas 8. 8. x x 8.

9. Oo,Sk Oo,Sk x 9. 9. x x Oo x 9.

10. SVIATOK x 10. 10. Pl,Vkm aj Kas x x 10.

11. x x x 11. 11. x 11.

12. Oo,Sk x x Oo aj Kas 12. 12. x Oo aj Kas x 12.

13. x 13. 13. Pl,Vkm aj Kas x 13.

14. x Oo x 14. 14. Oo aj Kas x Oo,Sk 14.

15. x x Pl,Vkm aj Kas 15. 15. x SVIATOK x 15.

16. Oo Oo x 16. 16. x x Oo x 16.

17. x 17. 17. Oo aj Kas x SVIATOK x 17.

18. x x Pl,Vkm aj Kas x 18. 18. x 18.

19. Oo,Žnk,Ko x x 19. 19. x Oo,Sk aj Kas x 19.

20.

Pl,Vkm,Pa, Žnk,Ko 

aj Kas x 20. 20. Oo,Žnk,Ko aj Kas x 20.

21. x x 21. 21. Sk aj Kas x Oo,Pl,Vkm 21.

22. x x Oo aj Kas 22. 22. x x 22.

23. Oo,Pl,Vkm Oo,Pl,Vkm x 23. 23. x x Oo,Sk x 23.

24. x 24. 24. Sk aj Kas x x 24.

25. x x Oo aj Kas x 25. 25. x SVIATOK 25.

26. Oo,Pl,Vkm x x 26. 26. x Oo,Žnk,Ko aj Kas x SVIATOK 26.

27. Oo aj Kas x 27. 27. Sk aj Kas x 27.

28. x x 28. 28. Oo aj Kas x 28.

29. x x Sk aj Kas 29. 29. x SVIATOK x Oo 29.

30. Oo x 30. 30. x x Oo,Pl,Vkm x 30.

31. 31. 31. Oo aj Kas x 31.

Zber papiera: Zber papiera:

Zber kovov železných a iných (hliník, meď a pod.) Zber kovov železných a iných (hliník, meď a pod.)

KALENDÁR  zberov a prepráv KALENDÁR  zberov a prepráv

na  1. polrok  2023 na  2. polrok  2023

Oo-zmes.komun.odpad,Ko-obaly z kovu,Pa-papier,Pl-plasty,Sk-sklo,X-dni pracovného pokoja Oo-zmes.komun.odpad,Ko-obaly z kovu,Pa-papier,Pl-plasty,Sk-sklo,X-dni pracovného pokoja

V roku 2022 sa vývoz kovov uskutoční 4-krát za rok a to 20.01.,14.04.,21.07. a 27.10.2022. V roku 2022 sa vývoz kovov uskutoční 4-krát za rok a to 20.01.,14.04.,21.07. a 27.10.2022.

Vkm-kompozitné obaly, Kas-Kasárne, Žnk, Ko-kovy Vkm-kompozitné obaly, Kas-Kasárne, Žnk, Ko-kovy

V roku 2022 sa vývoz papiera uskutoční 2-krát za rok a to 22.04.2022 a 08.09.2022. V roku 2022 sa vývoz papiera uskutoční 2-krát za rok a to 22.04.2022 a 08.09.2022.

Textil  sa dáva do zberných nádob umiestnených za Domom kultúry Makov. Textil  sa dáva do zberných nádob umiestnených za Domom kultúry Makov.

* Komunálny odpad v zbernej nádobe vyložte pred dom (na chodník, komunikáciu) so zaveseným 

žetónom na viditeľnom mieste najneskôr do 7.00 hod.

* Komunálny odpad v zbernej nádobe vyložte pred dom (na chodník, komunikáciu) so zaveseným 

žetónom na viditeľnom mieste najneskôr do 7.00 hod.

* Odber komunálneho odpadu je možný len na platný žetón. Neplaťte v hotovosti ! * Odber komunálneho odpadu je možný len na platný žetón. Neplaťte v hotovosti !

* Separovane zbierané odpady vyložte pred dom najneskôr do 7,00 hod. Tieto Vám nebudú odobrané, 

ak budú obsahovať väčšie množstvo iného odpadu.

* Separovane zbierané odpady vyložte pred dom najneskôr do 7,00 hod. Tieto Vám nebudú odobrané, 

ak budú obsahovať väčšie množstvo iného odpadu.



Vážení občania !

* Informácie na tel.čísle 041/436 13 63,mobilný tel.: 0918 866 911, 0907 848 057, 

www.tkosemetes.org

* Informácie na tel.čísle 041/436 13 63,mobilný tel.: 0918 866 911, 0907 848 057, 

www.tkosemetes.org

Oznamujeme Vám, že Obec Makov má na svojej webovej stránke www.makov.sk zverejnený Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v Obci Makov, ktorý je 

platný od 01/2019.

Pôvodca drobného stavebného odpadu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhradí Obci Makov miestny poplatok, ktorý je stanovený vo výške 0,060 €/1 kg a ktorý 

nie je zahrnutý do ročného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento odpad sa vyváža len na základe písomnej objednávky, v zmysle 

ktorej bude následne vystavená faktúra na úhradu, resp. môže byť za úhradu odovzdaný do zberného dvora na colnici.

Papier - sa vyváža pri zbere plastov a tetrapakov, resp. ho môžete odovzdať 1-krát ročne (v máji) Základnej škole s materskou školou Makov alebo ho môžete 

odovzdať p. Milanovi Laurincovi, mobil: 0911 022 223 a to formou výmeny za iný tovar a to 3-krát do roka. Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, 

lepenka, reklamné prospekty, zošity, listy, .. Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, 

celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok, papier s kovovými prvkami. Zbiera sa papier zviazaný do balíkov.

Plasty a plastové obaly - patrí sem: čisté plastové fľaše (bandasky) od nápojov, octu, potravinového oleja (PET), čistiacich a hygienických prípravkov (HDPE), 

plastové obaly od potravín, číre a farebné plastové fólie, strečové fólie (LDPE), obrusy, hračky, kuchynské pomôcky, plastové vrecká a tašky, záhradný nábytok, 

prepravky, plastové koše na odpady a prádlo, plastové vedierka, misky, ... Nepatrí sem: znečistené plasty (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou 

chemikáliou), plastové obaly od ropných produktov, motorových olejov, náterových hmôt a riedidiel, silne znečistené plastové obaly potravín, plastový materiál 

kombinovaný s textilom, celofán, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitan, PVC, stavebný polystyrén, zakrývacie plachty, 

viazacie pásky na stavebný materiál, nafukovacie bazény ... Zbiera sa v bielych priesvitných transparentných vreciach (min. 60 - 80 mikrónov).

Kompozitné obaly, tzv. tetrapaky - patrí sem: obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou aj plastovou fóliou vo vnútri, ... Nepatrí sem: 

polystyrén, znečistené nápojové kompozitné obaly so zvyškami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácnosti. Zbiera sa v bielych priesvitných transparentných 

vreciach (min. 60 - 80 mikrónov).

Sklo a obaly zo skla - patrí sem:  čisté sklenené obaly bez kovových uzáverov (rôzne nevratné fľaše, poháre, ..), dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené črepy, ... 

Nepatrí sem - sklenené obaly od ropných produktov, náterových hmôt a riedidiel, znečistené sklenené obaly potravín (zaváraninové poháre s obsahom zaváranín, ...), 

porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo s drôteným výpletom, iné bezpečnostné sklá, nepriestrelné sklo, sklobetóny. Zbiera sa v 

bielych priesvitných transparentných vreciach (min. 100 mikrónov). V prípade rozbitého skla, tento sa ukladá do plastových/plechových vedierok alebo do pevných 

papierových krabíc.

Kovy/železo - kovové obaly - patrí sem: čisté kovové obaly z potravín a kovové časti týchto obalov - konzervy, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické 

nápoje, ..), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové fólie (alobal) od syrov, čokolád a pod., hliníkové stiahnuteľné viečka na obaly z jogurtov, paštét, šalátov a 

pod.; kovové výrobky a súčiastky, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot, ... Nepatrí sem - kovové obaly a súčiastky kombinované s iným materiálom (napr. 

sáčky od orieškov, instantných polievok, izolovaný drôt, káble); značne znečistené kovové obaly zvyškami potravín alebo nebezpečnými látkami (ropné látky, náterové 

hmoty, riedidlá, ...); batérie; vyradené elektrozariadenia z domácností ... Zbiera sa v bielych priesvitných transparentných vreciach (min. 60 - 80 mikrónov).

Pneumatiky - odovzdávajú sa do zberného dvora na colnici, resp. na skládku Združenia TKO Semeteš, n. o. alebo distribútorovi pneumatík.



Tvrdené plasty - patrí sem: napr. záhradený nábytok, hradčky, vedrá a pod... Odovzdávajú sa do zberného dvora na colnici.


