
ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ A ZELENÉHO 
BIOODPADU ZO ZÁHRAD (IBV)

Ako a do čoho zbierať?

1. Triedený zber v domácnosti – Vyprodukovaný bioodpad v domácnosti triedime! Zelený 
bioodpad zo záhrad a rastlinný bioodpad z kuchyne prednostne kompostujeme v domácom 
kompostovisku. 
2.2. Zber do hnedej zbernej nádoby – Zelený odpad alebo kuchynský odpad, ktorý nevieme 
skompostovať, alebo jeho produkcia prevyšuje kapacitu domáceho kompostoviska, ukladáme do 
samostatnej nádoby v domácnosti (napr. 10 l zberné vedierko) a následne do 240 l hnedej plastovej 
zbernej nádoby na bioodpad s označením BIOLOGICKÝ ODPAD (kuchynský a zelený bioodpad). Tento 
ukladáme do zbernej nádoby voľne, v bio-degradovateľných alebo v papierových vrecúškach. Odpad 
neukladajme v plastových obaloch!
3.3. Uzatvorenie zbernej nádoby – Po vysypaní alebo vložení odpadu do zbernej nádoby, nádobu 
uzatvorte vekom. Obsah musí byť prispôsobený veľkosti nádoby, tak aby sa dala uzatvoriť. V deň 
stanoveného vývozu je potrené zbernú nádobu vyložiť na verejné priestranstvo pred Vašu 
nehnuteľnosť tak, aby bola k dispozícii pre zberovú spoločnosť. 

ÁNO
Čo patrí do nádoby na BIO odpad? 

• šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
• pokazené, zhnité ovocie a zelenina, 
• kávové a čajové zvyšky
   (samostatne alebo v papierovom vrecúšku), 
•• vaječné škrupiny, 
• zvyšky jedla (neskonzumované zostatky
   pokrmov a potravín rastlinného pôvodu), 
• trus malých bylinožravých domácich zvierat, 
• papierové vrecko znečistené zeleninou,
   ovocím, maslom, džemom, 
• potraviny rastlinného pôvodu po záručnej
   do   dobe alebo inak znehodnotené, 
• použitá papierová vreckovka a servítok, 
• biologicky znehodnotená hnedá lepenka,
   novinový papier a pod., 
• zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva,  
   podrvené konáre, seno, slama a pod.). 

NIE
Čo nepatrí do nádoby na BIO odpad? 

• tekuté zložky bioodpadu
   (polievky, omáčky, voda), 
• potraviny živočíšneho pôvodu
   (mäso, mäsové výrobky, mliečne produkty),
•• triedené zložky KO a nebezpečné odpady, 
• cigaretový ohorok, 
• prach zo smetí a vysávania, 
• použitý jedlý olej  a tuky z domácností. 

Interval vývozu zberných nádob
VVývoz bioodpadu sa bude vykonávať celoročne 
v mesiacoch december až február v dvojtýždňových 
intervaloch, v mesiacoch marec až november 
v týždňových intervaloch podľa Kalendára vývozov  
komunálneho odpadu, ktorý je každoročne 
distribuovaný do domácností. Tento kalendár je 
zverejnený na webovej stránke mesta, aj 
v mestsv mestských novinách.
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