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Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča 
prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov 

Dňom 1. decembra 2018 boli nové polopodzemné kontajnery uvedené do užívania. 
Sídlisko v mestskej časti Veča je prvým uceleným obytným súborom na Slovensku, kde 
bol v jednom termíne na celom území sídliska zavedený zber odpadu prostredníctvom 
inovatívneho riešenia polopodzemných kontajnerov. Realizovaním projektu sa zvýšila 
kapacita kontajnerov nielen na komunálny odpad, ale hlavne na triedené zložky 
komunálneho odpadu.   
 

Nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi nájdete v nasledovných lokalitách: 
1. Fr. Kráľa 4 
2. Fr. Kráľa 6 
3. Hollého 36 pred ZŠ  J. Hollého 
4. Lúčna 1 
5. Cintorínska 5 
6. Cintorínska 15 
7. Nitrianska 
8. Narcisová 7 
9. Narcisová 21 
10. Hollého 18 

11.  Slnečná 2 
12.  Hollého 6 pri výmenníkovej    

 stanici 
13.  Gen. L. Svobodu 13 
14.  Slnečná 1 
15.  Narcisová 18 (na rozhraní ulíc   

 Gen. L. Svobodu a Narcisovej) 
16.  Nivy 3 
17.  Rímska 3 

 

Vývoz kontajnerov bude zabezpečovaný špeciálnym 
vývozným vozidlom s hydraulickou rukou, preto pred 
stojiskom neparkujte!  
Súčasťou kontajnerov sú aj senzory na sledovanie 
naplnenosti nádob. Prostredníctvom intuitívneho 
webového rozhrania a mobilnej aplikácie môžete sledovať 
aktuálny vývoj naplnenosti zberných nádob. 
Súčasťou riešenia lora: LINK WASTE je verejne dostupná a bezplatná mobilná 
aplikácia, pomocou ktorej môže ktokoľvek vidieť mapu s polohou kontajnerov                
vo svojom okolí a naživo aj stav ich zaplnenia. 
Mobilná aplikácia informuje o najbližších voľných kontajneroch vrátane druhu 
odpadu, pre ktoré sú určené a naviguje Vás k vybranému kontajneru. 
Ako sa dostanete k informáciám mobilnej aplikácie?  
Mobilná aplikácia Citizen App je dostupná pre iOS aj Android. Otvorte Váš internetový 
prehliadač na mobilnom zariadení a vyhľadajte webovú stránku 
www.sensoneo.com/app. Automaticky bude užívateľ presmerovaný do Apple store 
alebo Google store, kde si môžete aplikáciu zadarmo stiahnuť.   

http://www.sensoneo.com/app
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Ako aplikáciu používať? 
Vždy sa uistite, že máte 
zapnuté lokalizačné služby 
na Vašom mobilnom 
zariadení. Na hlavnej 
obrazovke Lokátor 
kontajnerov nájdete všetky 
dostupné kontajnery             
vo Vašej blízkosti. Môžete si 
priblížiť, oddialiť mapu 
a vidieť všetky 
monitorované kontajnery 
nielen na Vašej ulici,               
vo Vašom meste, ale na 
celom svete.  
                             

Pozrite sa, ako je zaplnený 
kontajner vo Vašej blízkosti pre konkrétny druh odpadu. Nájdite najbližšie stojisko 
kontajnerov, kliknite na ikonu a uvidíte podrobnosti o tom, ako sú jednotlivé 
kontajnery zaplnené. Percento, ktoré vidíte, predstavuje aktuálnu naplnenosť 
kontajnera. 
 

Zvoľte si najkratšiu cestu ku kontajneru. Po zvolení kontajnera môžete kliknúť              
na zelenú ikonu panáčika a navigovať sa tak najkratšou trasou ku kontajneru. 
 

Nahláste problém - Ako „smart“ občan môžete nahlásiť problém s kontajnerom alebo 
odpadom, čím sa urýchli jeho vyriešenie. V ponuke Nahlásiť problém, ktorý sa zobrazí 
po kliknutí na kontajner, môžete vybrať medzi predvolenými problémami, prípadne 
napísať svoj postreh. 
 

Priložte fotografiu - Ak reportujete problém, môžete ho odfotiť priamo cez aplikáciu 
a poslať fotografiu.  
 

Názov projektu:  Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom 
systému polopodzemných kontajnerov 

Prijímateľ:   Mesto Šaľa 
Typ projektu:    Dopytovo-orientovaný 
Termín realizácie:       3/2017 - 2/2019 (podľa zmluvy o poskytnutí NFP) 
Výška NFP:                  56 856,55 EUR 
 
 
 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
SO pre OP ĽZ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

www.partnerskadohoda.gov.sk,  www.employment.gov.sk,  www.esf.gov.sk, www.minv.gov.sk, www.sala.sk 
 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minv.gov.sk/
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ČO SA ZBIERA DO JEDNOTLIVÝCH KONTAJNEROV ? 

Do nádob na komunálny odpad nevhadzujte:  

- plasty, kovy, VKM (viacvrstvové 
kombinované materiály- tzv. Tetra 
Pack-y), papier, sklo – patria do 
príslušného kontajnera inej farby na 
triedené zložky, 

- chemikálie, tekuté odpady, starú 
elektroniku, podlahové krytiny, 
koberce a pod. 
 

              Do zbernej nádoby nepatria: 

- všetky 
uvedené 
obaly a 
odpady 
znečistené 
chemikáliami 
a olejmi,  
hrubo 
znečistené 
zeminou, 
farbami, 
potravinami, 
podlahové 
krytiny, 
guma, 
molitan a 
pod. 

 

 

 

KONTAJNER NA 
KOMUNÁLNY ODPAD 

Kontajner slúži na zber 
zmesového 

komunálneho odpadu    
z domácností 

KONTAJNER SO ŽLTÝM VRCHNÁKOM 
ČO SA ZBIERA? 

 

PLASTY: PET fľaše od nápojov, čistiacich 
prostriedkov, sirupov, kozmetiky, číre a farebné 

fólie, vrecká, vedrá, kelímky od jogurtov, výrobky  
a obaly z plastov, plastové hračky, prepravky, 

polystyrén a pod.  
 

KOVY: konzervy (je potrebné vypláchnuť od 
zvyškov potravín), plechovky od nápojov, alobal, 

kovové obaly, kovové súčiastky, drôty, káble, 
rúrky, obaly od sprejov, kovové vrchnáky od fliaš, 

staré kovové riady, staré kľúče a pod. 
 

Viacvrstvové kompozitné materiály (VKM) tzv. 
TETRA PACK-y:  viacvrstvové (krabicové) obaly od 

nápojov (mlieka, vína, džúsov a pod.) – 
vypláchnuté, čisté. 
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    Do zbernej nádoby nepatrí:  

- voskový papier, papier     
s hliníkovou fóliou,  

- obaly z mrazených 
potravín, vreckových 
polievok, pudingov, 
práškov do pečiva, 
práškového cukru, 
korenín, nanukov, 
škatuľky od cigariet           
(s výnimkou kartónovej 
časti),  

- veľmi znečistený či 
mastný papier,  

- kopírovací papier,  
- plastové obaly,  
- knihy a pod. 

 

 

Do zbernej nádoby nepatrí:  
 

- zrkadlá, autosklo, 
keramika, porcelán, 
vrchnáky,  

- drôtované sklo, dymové 
sklo, fľaše z umelej 
hmoty, časti uzáverov 
fliaš,  

- žiarovky, žiarivky, 
obrazovky, veľmi 
znečistené sklo (zeminou, 
farbami, potravinami)      
a pod. 

 

KONTAJNER S MODRÝM  
VRCHNÁKOM 

 
ČO SA ZBIERA? 

 
noviny, časopisy, zošity,  kancelársky 
papier, papierové vrecká, lepenka, 
krabice (je potrebné zložiť), kartón, 
obálky, letáky, katalógy, telefónne 

zoznamy, plagáty, pohľadnice, 
zakladače, baliaci a krepový papier, 

papierový obal a pod. 

KONTAJNER SO ZELENÝM 
VRCHNÁKOM 

 
ČO SA ZBIERA? 

 
nevratné sklené fľaše od nápojov, 

sklené nádoby, poháre, 
zaváraninové poháre bez vrchnákov, 
fľaštičky od kozmetiky bez kovových 
a plastových uzáverov, sklené črepy, 

sklo z okuliarov a pod. 


