
 

PRAKTICKÝ MANUÁL PRE NÁVŠTEVNÍKOV ZBERNÉHO DVORA  

Slúži predovšetkým pre fyzické osoby a LEN pre obyvateľov mesta Sereď. Z pochopiteľných dôvodov sú zamestnanci 

poverení nahliadnuť do občianskych preukazov pre overenie miesta bydliska občanov. 

Z kapacitných dôvodov je zberný dvor rozdelený na dve časti. 

ZD 1 (malý dvor – brána bližšie k D. Strede) 

prijíma: 

KOVOVÝ ODPAD – sušiaky na bielizeň, skelety 

z bicyklov, stĺpiky, čisté pletivo, kovové stoličky, lavice, 

hrnce, panvice, plechové vedrá, prázdne kovové sudy, 

konzervy 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD – koberce, obrazy, 

porcelán, zrkadlá, kufre, tašky, kancelárske stoličky, 

lyže, lyžiarky, sánky, linoleum, laminátová podlaha, 

staré periny, paplóny, sanitárna keramika (WC misy, 

umývadlá) 

ELEKTROODPAD – práčky, chladničky, sušičky, 

umývačky riadu, televízory, bojlery, sporáky, 

vyradené kuchynské elektrospotrebiče a spotrebiče 

bežnej potreby, tlačiarne, monitory 

ŽIAROVKY, žiarivky, baterky, autobatérie 

a akumulátory (nie priemyselné) 

FÓLIA, biely polystyrén a bandasky 

PLASTY – PET fľaše, kelímky, kvetináče 

z mäkkého plastu, potravinové dózy 

TETRAPAKY NEBEZPEČNÝ odpad – 

syntetické a maliarske farby a riedidlá( 

v označených nádobách),  motorové oleje 

PAPIER – noviny, katalógy, zošity, baliaci 

papier a pod. 

JEDLÉ oleje bez zvyškov 

Boxy HUMANA - môžete odovzdať ešte 

použiteľné oblečenie a obuv.



ZD 2 (veľký dvor – brána bližšie k Seredi) prijíma: 

SKLO – sklené fľaše, zaváraninové poháre, 

demižóny, výplne okien a dverí  (výplne môžu 

občania vytĺcť aj na ZD) 

TVRDÝ PLAST – plastové hračky, vedrá (bez farieb, 

omietky, olejov...), plastové debničky, plastové rúry, 

plastové rámy z okien a dverí, plastové kvetináče, 

plastový záhradný nábytok  

KARTÓNY – obaly z papiera  a lepenky zbavené fólie 

a polystyrénu 

DREVO – drevený nábytok zbavený skla a plastov 

(kovové zámky a úchytky môžu byť), drevené laty, 

drevené rámy z okien, postelí a stoličiek bez 

čalúnených prvkov 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD – čalúnený 

nábytok, zrkadlá, bytové jadrá, vankúše, 

periny, paplóny, molitanové matrace, 

sadrokartón, sanitárna keramika, linoleum, 

laminátová plávajúca podlaha, záhradné 

hadice 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – len 

konáre zo stromov a kríkov (od 14. 3. do 18. 

11. bežného roka robí servis zberu od 

rodinných domov mesto Sereď: listy, tráva 

a burina v čiernych vreciach a z hnedých 

zberných nádob) 

DROBNÝ stavebný odpad 

 

 

Stavebný odpad je spoplatnený 

Osobitná kategória je drobný stavebný odpad (DSO), ktorý je od 1. 1. 2020 spoplatnený 

sumou 0,03 eur/kg.  

Medzi DSO sa radí betón, obklady, dlažba, omietka, ytong, tehly, duté tvárnice  a strešná 

krytina – škridle. 

Na DSO sú na zbernom dvore vytvorené štyri boxy, dva na betón a dva na ostatný stavebný 

odpad. 

? Ako prebieha odovzdanie 

Pred vyložením DSO sa auto odváži, vyplní sa formulár Oznámenie poplatníka k vyrubeniu 

miestneho poplatku za DSO na základe údajov z občianskeho preukazu. Následne sa DSO 

vyloží do príslušného boxu a odváži sa vyložený automobil. Občan podpíše vážny lístok 

a formulár a pracovníčka vyrubí poplatok. Občan má lehotu 15 dní na zaplatenie poplatku. 

Platba je možná v hotovosti len v pokladni Mestského úradu Sereď (hlavný vchod 

budovy), alebo internetbankingom. Všetky platobné údaje sú uvedené 

v Rozhodnutí na miestny poplatok za DSO. 

 



? Čo možno neviete 

Od roku 2020 funguje na ZD 2 oddelenie, kde môžu občania ukladať veci s možnosťou, že ich 

bezplatne môžu prevziať a druhotne využiť iní občania, tzv. upcycling. Môžu sa tu ukladať 

dvere, okná s rámami, gauče, kreslá, skrine, skrinky, poličky, plávajúca podlaha, dlažba, 

obklady, sanitárna keramika, športové potreby, hračky, záhradný nábytok, detské postieľky 

a iné. 

Zo ZD je možné bezplatne odviezť aj drevo na kúrenie, čo využíva tiež veľa obyvateľov Serede.  

 

 

 

! Na zbernom dvore vám v žiadnom prípade nebude prevzatý nasledovný materiál:  

Pneumatiky (odovzdáte vo svojom autoservise)  

zmesový odpad (odpad, ktorý sa už nedá vytriediť) 

Azbest 

Asfalt 

Zemina a kamenino 

Veterinárne a humánne lieky (odovzdáte v lekárni)    


