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Zároveň oznamujeme občanom bývajúcim v rodinných domoch, že zber vyseparovaných 
zložiek začína o 7.00 hod., a teda žiadame občanov, ak je to možné, aby vykladali vrecia  
so surovinou pred touto hodinou, alebo večer pred dňom vývozu podľa zvozového kalendá-
ra. Pokiaľ z časových alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu vreca s vyseparova-
nou komoditou v deň vývozu podľa zvozového kalendára, zber sa uskutoční v najbližší deň.  
Pri zvoze sa použité vrece  vracia späť. Len  v prípade, že vrece je poškodené a nie je možné 
ho opätovne použiť bude vymenené na nové. Ak sa náhodou stane, že nemáte vrece prísluš-
nej farby  (strata, poškodenie) alebo Vám nepostačuje 1 vrece, je možné vyseparované zložky 
umiestniť do ľubovoľného vreca , obalu a pod. a vyložiť v deň zberu danej komodity.



Vieme správne separovať odpady?

Pokračujeme v zavedenom systéme separovaného zberu odpadov. V rodinných domoch  je to tzv. 
vrecový systém  - zber pomocou farebne odlíšených vriec priamo od rodinného domu podľa harmono-
gramu zberu jednotlivývh zložiek a v bytových domov tzv. donáškový systém zberu - systém vybudo-
vaných stanovíšť kontajnerov pre jednotlivé komodity.

Bytové domy:   Na zber separovaného odpadu – PLASTY + kovové obaly + VKM = TetraPack, PAPIER a 
SKLO sú určené špeciálne kontajnery s týmto označením . Odvoz separovaného odpadu od bytových 
domov je realizovaný:
PLASTY + kovové obaly + VKM = TetraPack    1 x týždenne
PAPIER       1 x  za 2 týždne 
SKLO        1 x mesačne.

Rodinné domy:  Zber separovaného odpadu – PLASTY+ kovové obaly + VKM = TetraPack,  PAPIER a SKLO 
sa pri rodinných domoch realizuje formou vrecového systému zberu podľa platného harmonogramu 
(kalendár separovaného zberu).

Ako správne separovať?
1. Čistota vyseparovaných surovín:
- vyseparované suroviny je potrebné zbaviť zvyškov potravín a iných nečistôt

2. Zmenšenie objemu vyseparovaných surovín:
- plastové fľaše je potrebné postláčať nohou, krabice od džúsov a mlieka zlisujte, menšie 
obaly vložte do väčších

3. Umiestnenie do správnej nádoby:
- každý druh vyseparovaného odpadu patrí do príslušnej farbou a textom označenej zbernej 
nádoby alebo vreca

Čo patrí kam?
PAPIER
Patrí sem: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka
Nepatrí: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou),  
umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky,  
voskovaný papier  
 
Takto vytriedený papier vhadzujte do modrých kontajnerov a vriec.

SKLO
Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre,  
tabuľové (okenné) sklo
Nepatrí: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, sklobetónky,  
TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín
 
Takto vytriedené sklo vhadzujte do zelených kontajnerov a vriec.

PLASTY
Patrí sem: plastové fľaše od minerálok, malinoviek, rastlinných olejov (označenie PET alebo 1), obaly 
od aviváží, čistiacich prostriedkov, šampónov (označenie HDPE alebo 2). Záhradné strečové a obalové 
fólie, igelitové tašky, vrecia, záhradný nábytok, plastové koše na odpadky a prádlo, prepravky, penový 
polystyren
Nepatrí: znečistené plasty (potravinami, farbou, maltou, zeminou), plastové obaly z motorových 
olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom 
kovov, podlahové krytiny, guma, molitan, atď.

KOvOvé ObALY
Patrí sem: Konzervy od rôznych potravín (označenie FE alebo 40, ALU alebo 41),  
plechovky od nápojov (coca-col, pivo), hliníkové viečka ( jogurt, maslo,
smotana), alobal, tégliky od paštét, čajových sviečok, veľkoobjemový 
kovový šrot (potrubie, staré pletivo, riad, vedrá) 

vKM = TETRA PAcK
Patrí sem: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav,  
džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri 
 
Takto vytriedené plasty , kovové obaly a VKM  
vhadzujte do žltých kontajnerov a vriec.


