AKO TRIEDIŤ SEPAROVANÝ ODPAD?
PATRIA SEM

PLASTY
ŽLTÉ VRECE

SKLO
ZELENÉ VRECE

PAPIER
MODRÉ
VRECO

Neznečistené stlačené alebo
zašliapnuté PET fľaše z nápojov,
plastové a mikroténové vrecká,
baliace fólie, tégliky z jogurtov,
tetrapaky (krabice od mlieka
a džúsov), obaly z CD, obaly
z pracích a čistiacich prostriedkov
a kozmetiky.
Nevratné obaly zo skla
z alkoholických nápojov, poháre,
tabuľové sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo patrí na zberný
dvor), sklenené črepy, plechovky
od piva, Coca-Coly a konzerv.

MIMO
VRECA

NEPATRIA SEM

Plastový
nábytok
(polámaný),
plastové
hračky,
plastové
kvetináče.

Mastné plastové obaly so
zvyškom potravín, podlahové
krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok,
napr. motorových olejov,
farieb a pod.

Rozbité sklo
uložiť do
krabice.

Silné znečistené fľaše
a sklenené obaly, porcelán,
keramika, TV obrazovky,
žiarovky a žiarivky, drôtené
sklo, sklobetónové tvárnice
mliečne a kombinované
tabuľové sklo, zrkadlá, varné
sklo, olovnaté sklo,
žiaruvzdorný materiál.

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové
obaly, papierové tašky. V malom množstve aj
papier s kancelárskymi sponkami alebo
skartovaný papier.

Väzbové obaly kníh, mokrý
a silne znečistený papier,
alobal, kopírovací papier,
plastové fólie, obaly od kávy
a podobné obaly, hygienické
potreby a použité plienky.

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
PATRIA SEM: Kusy nábytku, gauče, matrace, okná, dvere, topánky, záchodové
misy, polystyrén a podobné veľkoobjemové veci, ktoré máte v domácnosti.

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
PATRIA SEM: Opotrebované pneumatiky z motorových vozidiel (z jednej
domácnosti maximálne 4 pneumatiky, od súkromníkov, ktorí podnikajú v tejto
oblasti sa pneumatiky neberú), batérie, akumulátory, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, opotrebované oleje z motorových vozidiel, elektro-odpad
(chladničky, mrazničky, televízory, počítače a iné elektrické spotrebiče),
potravinársky jedlý olej (vo fľašiach s označením jedlý olej)

ZBER ŠATSTVA
Kontajner na zber šatstva je umiestnený pri Obecnom úrade.

KAM PATRIA POUŽITÉ HYGIENICKÉ POTREBY ?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo
zubnej pasty a pod.) patria do komunálneho odpadu, pretože sú znečistené

VÝVOZ VEĽKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE
VYHLÁSENÝ OBECNÝM ROZHLASOM

