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T R I E Ď T E,

My sa P O S T A R Á M E

druh odpadu

sem patrí

PLASTY

PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu,
oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie (šampónov, krémov, tekutých
mydiel, aviváži, pracích gélov, čistiacich prostriedkov), plastové vrecia, tašky
a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádoby od jogurtov,
masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a
slaných pochutín, plastové vedrá, prepravky, hračky, bandasky, sudy,
kvetináče, záhradný nábytok, polystyrén (obaly z tovarov)

znečistené plasty, podlahové krytiny,
plastové obaly je vhodné
Umiestňujú sa do zberných nádob na to určených. Je možné priniesť
obaly z nebezpečných látok (napr.
zbaviť hrubých nečistôt ‐
ich na zberný dvor v čase otváracích hodín. Zbierajú sa podľa
chemikálií, motorových olejov, farieb
vypláchnuť, dovolené je
Zberového plánu do plastových vriec poskytnutých TS mesta, v deň
a pod.), guma, kabelky, molitan,
zberu sa vyložia pred dom a budú odvezené. V prípade väčšieho
polystyrén (stavebný), znečistené fólie ponechať na obaloch uzávery
a etikety
množstva odvoz zabezpečia (po dohode) pracovníci TS mesta.
zo stavieb, plexisklo, bazény, hadice,
auto plachty, žalúzie

PAPIER

noviny, časopisy, zošity, katalógy, plagáty, baliaci papier, vlnitá a hladká
lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z
obchodov, lístky z kina, dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky, papierové
vrecká od múky, cukru... tiež papier od potravín

znečistený papier od farieb a
z papiera je vhodné odstrániť
Umiestňujú sa do zberných nádob na to určených. Je možné priniesť
chemikálií, mokrý papier, mastný
sponky na spisy, lepiacu,
ich na zberný dvor v čase otváracích hodín. Zbierajú sa podľa
papier, použité plienky a hygienické
textilnú alebo plastovú
Zberového plánu do plastových vriec poskytnutých TS mesta, v deň
potreby, obaly z nápojových kartónov súčasť, škatule je potrebné
zberu sa vyložia pred dom a budú odvezené. V prípade väčšieho
(tzn. viacvrstvové kombinované
rozobrať, aby zaberali menej
množstva odvoz zabezpečia (po dohode) pracovníci TS mesta.
materiály), obaly z masla
miesta

SKLO

sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín, fľaše, fľaštičky od
kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/tabuľové sklo...

KOV

hliníkové a železné príbory, riad ‐ ešus, hrnce a náradie, plechovky od
nápojov, kovové súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko
nápojov, kompótové viečka, kovové obaly z kozmetických výrobkov napr.
sprejov... konzervy z potravín a zvieracích krmív, všetok drobný železný
odpad... radiátory, kovové rebríky, rámy z postelí...

JEDLÉ OLEJE
A TUKY
ELEKTRO
ODPAD

TETRAPACKY

sem nepatrí

znečistené sklo, zrkadlo, keramika,
sklo kombinované s inými látkami,
žiarovky

spôsob zberu

Umiestňujú sa do zberných nádob na to určených. Je možné priniesť
sklenené obaly je vhodné
ich na zberný dvor v čase otváracích hodín. Zbierajú sa podľa
zbaviť hrubých nečistôt ‐
Zberového plánu do vlastných obalov, v deň zberu sa vyložia pred
vypláchnuť, etikety nevadia dom a budú odvezené. Pri väčšom množstve po dohode TS zabezpečia
odvoz.

kovové obaly znečistené
Zbierajú sa podľa Zberového plánu do vlastných obalov, v deň zberu
duté obaly ‐ plechovky je vhodné pre nebezpečnými látkami (od
sa vyložia pred dom a budú odvezené. Je možné priniesť ich na zberný
zmenšenie objemu stlačiť, kovové
farieb, benzínu, lepidla,
dvor v čase otváracích hodín. V prípade väčšieho množstva
obaly je vhodné zbaviť hrubých
olejov, sprejov) kovové obaly
(podnikatelia, školy) odvoz zabezpečia, po dohode, pracovníci TS
nečistôt a plastových častí‐vypláchnuť
kombinované s inými
mesta.
materiálmi

použitý kuchynský jedlý olej, tuk

oleje a mazivá používané v priemysle,
motorové oleje a mazivá

chladničky, mrazničky, variče, sporáky, televízory, monitory, počítače,
mikrovlnky, hi‐fi veže, reproduktory, gramofóny, kuchynské roboty a
spotrebiče, fény, holiace strojčeky, žehličky

iný odpad ako je definovaný

nápojové kartónové obaly od mlieka, smotany, vína, džúsov a iných nápojov

poznámka

iný odpad ako je definovaný

TEXTIL A
ŠATSTVO

oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, obuv, klobúky, čiapky, odevy znečistené škodlivými látkami
šály, rukavice, prípadne iné druhy šatstva
(farby, riedidlá...)

BIO ODPAD

konáre, tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia
zvyšky jedál, kosti, mäsové výrobky a
a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a bio odpad z kuchyne (šupky z ovocia a
mliečne výrobky
zeleniny)

na uskladnenie oleja použiť
len 1‐litrové, 1,5‐litrové
Je možné priniesť ho v priehľadných plastových dobre uzavretých PET
alebo 2‐litrové priehľadné
fľašiach na zberný dvor v čase otváracích hodín.
PET fľaše
elektroodpad je vhodné
odovzdať v celistvosti

Je možné priniesť ich na zberný dvor v čase otváracích hodín. V
prípade väčšieho množstva odvoz zabezpečia (po dohode) pracovníci
TS mesta.

nápojové kartónové obaly je
Umiestňujú sa do zberných nádob určených na zber papiera. Je
vhodné zbaviť hrubých
možné priniesť ich na zberný dvor v čase otváracích hodín. Zbierajú sa
nečistôt ‐ vypláchnuť ich,
podľa Zberového plánu do plastových vriec poskytnutých TS, v deň
pred uložením zošliapnuť,
zberu sa vyložia pred dom a budú odvezené. V prípade väčšieho
aby sa znížil objem
množstva odvoz zabezpečia (po dohode) pracovníci TS mesta.
textil sa odovzdáva čistý a
zabalený v igelitovej taške
alebo vo vreci

Je možné priniesť ich na zberný dvor v čase otváracích hodín. V
prípade väčšieho množstva odvoz zabezpečia (po dohode) pracovníci
TS mesta.
Je možné priniesť ho na zberný dvor v čase otváracích hodín.

