
ČASTEJŠIE ODVOZY  V LAMAČI

ZBER KUCHYNSKÉHO 
BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉHO 
ODPADU  
OD MARCA 2022

ZHODNOTÍTE
TRIEDENÍM

ZHODNOTÍTE
JEDENÍM

ČO PATRÍ A NEPATRÍ  
DO KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK  
NA KUCHYNSKÝ BIOODPAD?

Kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom 
prostredí, na priamom slnku, ani pri extrémnych podmienkach.  
Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo rozkladu. Ďalšie certifikované 
kompostovateľné vrecká alebo papierové vrecká si môžete zakúpiť  
v obchodoch.

  všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál  
rastlinného aj živočíšneho pôvodu,

  nespotrebované zvyšky jedál a potravín,  
vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov,

  vrecká z čajov a usadeniny z kávy, 

  potraviny po záruke, vrátane mäsa  
a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), 

  chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny,  
obilniny a pod.,

  zaváraniny bez sklenených, plechových,  
resp. iných obalov - bez tekutej časti, 

  ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené,

  vajcia a škrupiny z vajec,

  použité papierové vreckovky,

  certifikované kompostovateľné vrecká  
(označené logom: OK compost, OK home compost)  
a papierové vrecká.

  jedlé oleje a tuky, 

  obaly z potravín, 

  obaly po konzumácii jedál, 

  vrecká bez certifikátu na kompostovanie,

  kávové kapsule, cigaretové ohorky, 

  odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,

  tekuté zložky kuchynského odpadu  
(napr. polievky, omáčky, mlieko),

  veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti),

  nepotravinové výrobky ako plienky,  
obsah vysávača a pod.
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Tento harmonogram je platný do odvolania.Tento leták je vytlačený na recyklovanom papieri.

AKO NA TRIEDENIE  
KUCHYNSKÉHO 
BIOODPADU?

ZBER 2X  
DO TÝŽDŇA

Milé obyvateľky a obyvatelia Lamača, ďakujeme, že už štyri  
mesiace triedite kuchynský bioodpad. Od 1. 3. 2022 rozširujeme 
zber kuchynského bioodpadu nasledovne:

  Od marca do novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa.
  Od decembra do februára bude zber 1x do týždňa.

ROZŠÍRENÝ 
HARMONOGRAM  
ZBERU KUCHYNSKÉHO 
BIOODPADU

Zber kuchynského bioodpadu v MČ Lamač bude prebiehať 
od 1. 3. 2022 podľa harmonogramu: 

PRE DOMÁCNOSTI V RODINNÝCH DOMOCH

Po naplnení vrecko zauzlite a umiestnite ho do 20 l hnedej 
zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky 
rozložiteľný odpad“.

Obyvatelia triedia kuchynský bioodpad do kompostovateľného 
vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku.

Iba túto 20 l zbernú nádobu vykladajte na obvyklé odvozné 
miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.

Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu 
priamo v kuchyni.

Nepoužívajte mikroténové vrecká, plastové tašky a vrecia. 
Komplikujú ďalšie spracovanie kuchynského bioodpadu.

Teší nás prejavený záujem vo vašej mestskej časti, aj vďaka 
vám narastá množstvo vytriedeného odpadu. Doteraz 
sme spolu s vami vyzbierali už viac ako 60 ton bioodpadu  
z kuchyne. Lamačanky a Lamačania, prispeli ste k navráteniu 
živín na naše polia, teraz z nich môže vyrásť nové ovocie  
a zelenina. Ďakujeme!

Poďakovanie

V OBDOBÍ 1. MAREC – 30. NOVEMBER  
2X DO TÝŽDŇA

PONDELOK  
A ŠTVRTOK

  Cesta na Klanec
  Furmanská
  Havelkova
  Hodonínska
  Lamačská cesta
  Podháj
  Podlesná
  Stanekova
  Vrančovičova
  Zhorínska
  Zlatohorská

UTOROK  
A PIATOK

  Borinská 
  Kuneradská 
  Lediny 
  Pod násypom 
  Pod Zečákom 
  Povoznícka 
  Rácova 
  Rajtákova 
  Rozálska 
  Segnáre 
  Skerličova 
  Vysokohorská 
  Záhrady 
  Zelenohorská 
  Zidiny

STREDA  
A SOBOTA

  Bakošova 
  Hany Ponickej 
  Heyrovského 
  Malokarpatské 
námestie 

  Na barine 
  Studenohorská 

V OBDOBÍ 1. DECEMBER – 28./29. FEBRUÁR 
1X DO TÝŽDŇA

PONDELOK

  Cesta na Klanec
  Furmanská
  Havelkova
  Hodonínska
  Lamačská cesta
  Podháj
  Podlesná
  Stanekova
  Vrančovičova
  Zhorínska
  Zlatohorská

UTOROK 

  Borinská 
  Kuneradská 
  Lediny 
  Pod násypom 
  Pod Zečákom 
  Povoznícka 
  Rácova 
  Rajtákova 
  Rozálska 
  Segnáre 
  Skerličova 
  Vysokohorská 
  Záhrady 
  Zelenohorská 
  Zidiny

STREDA 

  Bakošova 
  Hany Ponickej 
  Heyrovského 
  Malokarpatské 
námestie 

  Na barine 
  Studenohorská 


