
Dátum Týždeň Deň kont. vrecia kont. vrecia výkup
12.1.2023 2 Štvrtok 1
26.1.2023 4 Štvrtok 1
9.2.2023 6 Štvrtok 1
15.2.2023 7 Streda 1
22.2.2023 8 Streda 1 1
23.2.2023 8 Štvrtok 1
9.3.2023 10 Štvrtok 1
23.3.2023 12 Štvrtok 1
6.4.2023 14 Štvrtok 1
19.4.2023 16 Streda 1 1 1
20.4.2023 16 Štvrtok 1
4.5.2023 18 Štvrtok 1
11.5.2023 19 Štvrtok 1 1
18.5.2023 20 Štvrtok 1
1.6.2023 22 Štvrtok 1
15.6.2023 24 Štvrtok 1
21.6.2023 25 Streda 1
28.6.2023 26 Streda 1 1
29.6.2023 26 Štvrtok 1
11.7.2023 28 Utorok 1
13.7.2023 28 Štvrtok 1
27.7.2023 30 Štvrtok 1
10.8.2023 32 Štvrtok 1 1
16.8.2023 33 Streda 1
23.8.2023 34 Streda 1 1
24.8.2023 34 Štvrtok 1
7.9.2023 36 Štvrtok 1
21.9.2023 38 Štvrtok 1
5.10.2023 40 Štvrtok 1
11.10.2023 41 Streda 1
18.10.2023 42 Streda 1 1
19.10.2023 42 Štvrtok 1
2.11.2023 44 Štvrtok 1
16.11.2023 46 Štvrtok 1
30.11.2023 48 Štvrtok 1
13.12.2023 50 Streda 1
14.12.2023 50 Štvrtok 1
28.12.2023 52 Štvrtok 1
29.12.2023 52 Piatok 1 1

PLASTY, VKM, KOVOVÉ OBALY 

ELEKTROODPAD

PAPIER

TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložte v deň zberu do 6.00 h
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Nepatrí sem: kosti, polievky, omáčky, 
oleje, vlasy, plasty, tašky a vrecká, plienky 
a hygienické vložky, vlhčené obrúsky, 
cigaretové ohorky, prach zo smetí a 
vysávania, kounálny odpad, uhynuté 
zvieratá.

Nepatrí sem: mäso, ryby, mliečne 
výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, 
tekuté zložky biologického rozložitelného 
odpadu (polievky a omáčka), plienky a 
hygienické vložky, popol z uhlia, 
cigaretové ohorky, prach zo smetí a 
vysávania.

Nepatrí sem: uzávery z fliaš, 
silne znečistené sklo (napr. 
potravinami, maltou, 
farbami), porcelán, keramika, 
zrkadlá, autosklo, dymové a 
drôtené sklo, sklobetónky, 
žiarivky, výbojky, plexisklo, 
teplomery, TV obrazovky, 
injekčné ihly a striekačky a 
pod.

Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo 
ináč znečistený papier, kopírovací a 
voskovaný papier, hygienické 
potreby (plienky, vreckovky,...), 
obaly od sladkostí a slaností (napr. 
kávy,keksov). VKM od mlieka, 
džúsov, vína a pod.

Nepatrí sem: znečistené plasty 
(napr. potravinami, zeminou, 
farbami, maltou), obaly od 
sladkostí a slaností (napr. kávy, 
kakaa, sáčkových polievok a pod.), 
celofán, podlahové krytiny, guma, 
molitan, plastové obaly z 
motorových olejov a iných ropných 
produktov, polystyrén, hygienické 
potreby (plienky a pod.), 
autoplasty.

Dôležité: Kuchynský odpad je potrebné 
vysypať BEZ akýchkoľvek sáčkov, tašiek 
a iných obalov!!!                         

                                                        Ďakujeme.

Dôležité: Žiadame všetkých občanov, aby pri 
zbere biologicky rozložitelných odpadov 
dodržali uvedené pokyny v tomto letáku, 
nakoľko takto v nemalej miere prispejú k 
ochrane životného prostredia.

Dôležité: Nepreťažiť vrecia 
a neplniť drobnými 
sklenenými črepmi!!!

Dôležité: Kartónové obaly pred 
vhodením do vreca stlačte nohou!!!

Dôležité: Plastové fľaše, VKM  a 
kovové obaly pred vhodením do 
vreca stlačte nohou!!! Pred 
vhodením do vreca obaly od VKM 
opláchnite vodou a nechajte 
uschnúť.

Dôsledným a zodpovedným triedením odpadu šetríme prírodné zdroje a znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládke.

www.gemer.brantner.sk

Odovzdaním/vyhodením odpadu sa jeho cesta nekončí, ale iba začína. Všetky vytriedené suroviny putujú do triediacej haly na ručné dotriedenie. Čistota vytriedených zložiek odpadov je veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ľudia. Berme ohľad aj na nich, pomôžeme tak k vytvoreniu dôstojnejších pracovných podmienok.

047 56 31 936

BIOSKLOPAPIERPLASTY, VKM, KOVOVÉ OBALY BRKO - kuchynský odpad

Patrí sem: šupky z čistenia zeleniny a 
ovocia, pokazené, nahnité ovocie a 
zelenina, potraviny po záruke BEZ 
obalov, starý chlieb, pečivo, koláče, keksy, 
ryža, cestoviny, zemiaky, mäso, ryby, 
mliečne výrobky, vajcia a škrupiny z 
vajec, kávové a čajové zvyšky.

Patrí sem: odpady z čistenia ovocia a 
zeleniny, potraviny po záručnej dobe 
rastlinného pôvodu, opadané a zhnité 
ovocie, pevné zvyšky potravín 
rastlinného pôvodu, škrupiny z orechov, 
usadenina z kávy a čaju(s filtrom a 
vreckom), izbové kvety (aj so zeminou), 
rezané kvety (bez spojovacích drôtov), 
vlasy, papierové vreckovky, servítky, 
záhradné biologicky rozložitelné odpady - 
lístie, tráva, vypletá burina, seno slama, 
jemné vetvičky (väčšie treba rozsekať), 
popol z dreva neošetrovaného s teplotou 
bez vzniku požiaru a poškodenia zbernej 
nádoby, stromová kôra, hobliny, piliny, 
štiepka (z dreva ktoré nebolo chemicky 
ošetrené).

Patrí sem: fľaše od nápojov, 
sklenené nádoby, poháre, 
obaly z potravín, zaváranín, 
tabuľové sklo.

Patrí sem: noviny, časopisy,  
letáky, kancelársky papier, knihy 
bez tvrdých obalov, zošity, 
katalógy, papierový obal, kartón, 
lepenka, a pod.

Patrí sem: plastové fľaše od 
nápojov, rastlinných olejov, obaly 
od aviváží, šampónov, čistiacich 
prostriedkov, obalové fólie, 
nápojové kartóny (viacvrstvové 
kombinované materiály=VKM) od 
mlieka, džúsov, vína a pod., kovové 
obaly od potravín a nápojov 
–plechovky, konzervy.


