
TERMÍNY ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU 
ROK 2020

   
každé štyri týždne v pondelok ráno od 7- 9 hod. a to :

Mesiac :            2020                         
Január: 7.1.     -
Február : 3.2.     -
Marec: 2.3. 30.3.
Apríl: 27.4.     -
Máj: 25.5.     -
Jún: 22.6.     -
Júl: 20.7.     -
August: 17.8.     -
September: 14.9.     -
Október: 19.10.     -
November: 16.11.     -
December: 14.12.     - pondelok !

Druhový odpad odovzdávajte osobne najneskôr  do  
31.mája 2020 (za 1.polrok 2020) a do 30. septembra 

2020 (za 2.polrok 2020) vždy na ObÚ Motyčky:

  ZBER ELEKTROODPADU 
televízory, monitory, elektronický  odpad  (najmä servery, tlačiarne, osobné počítače,  
laptopy, notebooky, LCD a plazmové monitory, elektron. diáre, kopírovacie zariadenia,  
el. písacie stroje, kalkulačky, faxy, telexy,  pevné a mobilné telefóny, záznamníky,  
rozhlasové prijímače ,videokamery, videorekordéry, Hi- fi zariadenia, digitálne  
fotoaparáty, elektronické nástroje, hračky, kalkulačky, hudobné  nástroje, zdravotnícke  
prístroje, prístroje na monitorovanie  a kontrolu, predajné automaty, elektro odpad –  
pračky, sušičky,  sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače,  žehličky, hriankovače, 
varné dosky,   mlynčeky, vykurovacie telesá, ventilátory, osvetľovacie  telesá, elektrické 
nástroje a záhradná technika, chladničky
V tomto druhu nezbierame:
nekompletné elektrické a elektronické zariadenia, televízory s mechanicky  
poškodenou obrazovkou, svetelné  zdroje s obsahom ortuti, tonery, alebo súčasti  
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. 

 AKUMULÁTOROVÉ OLOVENÉ BATÉRIE
vykupujú sa len v  nepoškodenom stave. Akumulátory z áut, traktorov, nákladných áut, 

 
Nepatria sem:



rozbité alebo inak poškodené batérie, ktoré  pri manipulácií  ohrozujú zdravie a 
životné  prostredie

   ZBER ŽELEZA - Oceľ,  liatina, farebné kovy

kovové profily, uholníky, koľajnice, plechy,  oceľové rúry, stavebná oceľ, nástrojová 
oceľ,  oceľové laná a drôty,  pletivo,  špony a triesky, radiátory, antikor,  liatina, stroje, 
obaly,  kovové častí z  bielej techniky,  dopravných a mechanizačných prostriedkov, 
kovové obaly, odpadové  drôty, plechy, profily, obaly, káble, súčasti strojov a zariadení, 
špony, triesky  a piliny z medi, bronzu, mosadze, hliníka, olova, zinku a iných 
neželezných kovov
Nepatria sem:
znečistené oceľové odpady obsahujúce zvyšky nebezpečných materiálov a 
uzavreté nádoby  (najmä nerozobrané motory a  prevodovky s olejom,  
kompresory s náplňou,  hasiace  prístroje, boilery, porcelán, chemikálie, decht a 
pod., viaczložkové farebné kovy,  znečistené farebné kovy obsahujúce zvyšky 
nebezpečných  materiálov

   ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU  

Nadrozmerný odpad je odpad, ktorý sa nezmestí do kuka nádoby odovzdáva sa do 
kontajnera s nadrozmerným odpadom väčšie množstvá ohlásiť na obecnom úrade 
Motyčky. Nadrozmerný odpad sa odváža 2.krát do roku a to 1.polroku a 2.polroku 2019.

   ZBER ŠATSTVA A OBUVY 

Šatstvo musí byť čisté a suché !!!! Nepotrebné šaty, kabáty, tričká, nohavice, sukne, 
spodné prádlo pánske, dámske, plavky, silonový textil atd. Obuv sa tiež odovzdáva 
všetky druhy. (Odpad sa ukladá do čierneho igelitového nepriehľadného vreca a vrch sa 
zviaže silno lepiacou páskou alebo špogétom). Rovnako obuv ako pri šatstve. 

    ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU FARBY, OLEJE, 
RIEDIDLA

Prázdne obaly z farieb všetkých druhov ako aj nádoby z olejov a riedidiel sa umiestňuje 
do vriec a silno zviaže. Bezpečne zviazané sa prinesie na ObÚ Motyčky. 

   ZBER MONOČLÁNKOV A VŠETKY DRUHY MALÝCH 
BATÉRIÍ, ŽIAROVIEK A ŽIARIVIEK 

 V budove obecného úradu sú nádoby na drobné batérie a monočlánky a zbierajú sa 
všetky druhy batérií. Rovnako sa zbierajú všetky žiarovky, žiarivky. 


