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A K O S P R Á V N E T R I E D I Ť O D PA D
PAPIER – nádoby označené modrou farbou
Do modrých kontajnerov, nádob, alebo vriec sa vhadzujú letáky, noviny, časopisy,
kartóny, krabice, papierové obaly od potravín a pod.
Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité
plienky a hygienické potreby, krabice od pizze, hrubé väzby kníh,nepatria sem
ani papierové obaly od vajec a rolky od toal.papiera.
PLASTY – nádoby označené žltou farbou
Do žltých nádob vhadzujeme PET fľaše od nápojov, PET fľaše od jedlého oleja,
plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, túto skupinu tvoria HDPE plasty
ale aj PET obaly od drogérie a kozmetiky.

Tvrdené plasty

OSTATNÉ PLASTY - sú to obaly, alebo neobaly zo zmesy rôznych plastov, alebo
tvrdeného polystyrénu. Sú označené znakmi HDPE , LDPE, PP, PS.
Sú to plastové nádoby, vedierka, kvetináče z plastu, hračky, kelímky od jogurtov,
plastové tašky, fólie, plastový nábytok, tiež polystyrén z nákupu elektroniky,
a rôzne iné plasty, ktoré sa používajú bežne v domácnosti.
Nepatria sem: novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok ako napr. motorových olejov,
znečistené plasty od chemikálií a pod., guma, molitan, podlahové krytiny – PVC,
nepatrí sem ani stavebný polystyrén určený na tepelnú izoláciu.
SKLO - nádoby označené zelenou farbou
Do zelených nádob, alebo vriec patria nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo
z okien a dverí, sklenené črepy a pod.
Nepatrí sem: porcelán, keramika, sanita /záchodové misy, umývadlá/ ,autosklo, zrkadlá, TV
obrazovky a pod.
KOVY –

nádoby, alebo vrecia označené červenou farbou.
Patria sem kovové obaly, plechovky od konzerv, nápojové plechovky, kovové výrobky
a súčiastky, alobal, starý riad a pod.
Plechovky od konzerv musia byť zbavené zvyškov potravy.
Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, alebo na zberný dvor.
Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly od zubnej pasty, a obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
VKM – viacvrstvový kompozitný materiál /tetrapaky/.Dávame ich do vriec k plastom, papierom,
alebo zviazané špagátom a vyložené v deň zberu.
Do tejto skupiny obalov patria nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod.
Aby bolo možné identifikovať materiál z akého je obal vyrobený, sú na obaloch
umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať.
Šipky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo skratka nás
informuje o materiáli z ktorého je obal vyrobený.
Obal, ktorý nemá žiadne označenie, nie je možné použiť na recykláciu, preto patrí do zmesového
komunálneho odpadu.
Prosíme občanov, aby sa snažili dodržať termín zberu tvrdených plastov, podľa harmonogramu
vývozov na rok 2018.

