
Kam s komunálnym odpadom v našej obci 

V Beckove cieľavedome separujeme KO asi štvrťstoročie. Obec robí maximu pre to, aby sme odpad 

zo svojich domácností mali kam odviezť – umiestniť – vysypať či inak zlikvidovať. Netreba sa 

uchyľovať k nelegálnym skládkam – v obci sú rozmiestnené a pravidelne vyvážané smetné nádoby 

pred každým rodinným domom, pred bytovkami, na cintoríne, aj na prevádzke – sú určené na zber 

zmiešaného KO. Netreba ani vypúšťať žumpy do záhrad – obecná prevádzka vyváža fekálie na 

požiadanie (ale je možné požiadať o vývoz aj inú organizáciu). Ani nemusíme každý deň spaľovať 

akýkoľvek spáliteľný odpad na vlastných pozemkoch alebo v kotloch na tuhé palivo – tento odpad je 

možné separovať, štiepkovať, kompostovať alebo odovzdať na zbernom dvore OP (OP = obecná 

prevádzka), prípadne využiť zber do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré bývajú k dispozícii občanom 

v jarnom a jesennom období.  

Pripomeňme si, ktorý odpad kam patrí 

SKLO – zelený kontajner je umiestnený medzi Jednotou a zdravotným strediskom; vo Veternej ulici,  

pri Kúrii Dubnických, pri bytovke č. 201, v Matiáške „za mostíkom“, pred budovou OP a vo dvore OP.  

Do kontajnera na s kolo nepatria zrkadlá, sklá z auta, sprchovacie kúty, ani keramika!!! 

PLASTY – žltý kontajner – vykladáme raz za mesiac v priehľadnom plastovom vreci (dostávame ho 

zdarma od vývozcu KO) pred dom – ale NEDÁVAME ich pred prevádzku, aby sme nepridávali ďalšie 

úkony pracovníkom OP. 

PNEUMATIKY Z ÁUT – nedávame do dvora O, ale odovzdávame predajcovi alebo servisu, každý 

autorizovaný pneuservis je povinný odobrať tieto pneumatiky (napr. Autoservis Tománek). 

KOVOVÉ OBALY – červený kontajner – zberné nádoby sú vo dvore OP. Pozor! Kontajnery pri 

bytovkách sú určené len pre obyvateľov bytoviek! 

PAPIER – modrý kontajner je vo dvore OP, kartóny musia byť poskladané a zviazané. Papier je možné 

odovzdať pri výkupe (termíny sú vyhlasované OR) výmenou za toaletný papier. Papier zbiera aj 

základná škola – môžete prispieť.  

ZUBNÉ KEFKY – môžeme odovzdať do školy, inak patria do zmiešaného odpadu. 

TETRAPACKY – oranžový kontajner – nádoba je LEN vo dvore OP (od novembra už nie je pri 

bytovke). 

TEXTIL – zberné nádoby sú na hlavnej ceste pri COOP Jednota a pred budovou OP (textil pre charitu); 

do dvora OP odovzdávame poškodený textil (už nevhodný na nosenie).  

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – v malom množstve patrí na dvor OP (za poplatok); väčšie množstvo: 

občan si musí objednať  kontajner.  

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD – patrí do VOK, veľkoobjemového kontajnera,  patrí tam drevo a rozobratý 

nábytok, koberce a pod. Kontajner býva vo dvore OP dvakrát do roka (termíny sa vyhlasujú v OR). 

FEKÁLIE – vyváža pracovník OP, nahlasujte na OcÚ, t. č.: 77427 25, 0903 742 725 alebo priamo 

pracovníkovi OP na nové t. č. 0904 882 333. 

BIOODPAD – patrí do domácich nádob na kompost alebo na hnojisko.  

TONERY – odovzdávame u predajcu či dodávateľa – prázdne tonery nesmú ísť na skládku!  

LIEKY – vraciame do lekárne. 



NEBEZPEČNÝ ODPAD – treba priviezť na dvor OP (elektroodpad, batérie, akumulátory, farby...).  

UHYNUTÉ SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ – Určite nepatria do kontajnera alebo do lesa (možnosť 

znečistenia podzemných vôd, šírenia nákazy a pod.). Sú štyri možnosti, ako sa zbaviť mŕtveho tela:  

1. kafiléria (infekčné ochorenie) v Žiline alebo Nitre;  

2. kremácia – zvieracie krematóriu je v Senici, v Jabloňovom, kremácia psov v Zálesí, okr. Senec;  

3. pochovanie na vhodnom mieste na vlastnom pozemku (treba dodržať zákonné podmienky – vo 

vykopanej jame sa nesmie objaviť spodná voda, zviera musí byť zabalené do v zemi rozložiteľného 

materiálu, treba použiť dezinfekčný prostriedok (nehasené vápno), výška navrstvenej zeminy musí 

byť 1 m do úrovne terénu, miesto musí byť najmenej 5 m od domu, aspoň 2 m od hranice 

susediaceho pozemku, pozemok musí byť oplotený a 500 m od vodného zdroja; 

4.  príp. na cintoríne spoločenských zvierat (funguje napr. v Lučenci).  

 

Zberný dvor OP bude otvorený od 8. do 12. hod. v sobotu 15. a 29.12.2018 a 12. a 26.01.2019.  

Pozor! Zberný dvor OP je otvorený zozadu, zo strany Váhu, nie od hlavného vchodu z ulice. Po 

dohovore s pracovníkmi OP môžete svoj odpad odovzdať v zbernom dvore aj v priebehu pracovného 

týždňa.  

Na otázky týkajúce sa KO a separovania vám odpovie Peter Čaňo, pracovník OP, osobne alebo 

telefonicky – 0904 847 222 alebo 0908 149 591, ako aj ostatní pracovníci OP.  

 

DB 

Pozri aj: Vyhláška č. 148/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších 
živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely, účinná od 
1.6.2012. 


