Nebuďme leniví, trieďme odpad!
Papier
Patria sem: kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, stlačené kartónové škatule,
papierové obaly z čistých potravín – ryža, múka, papierové obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov, školské zošity, knihy, poznámkové bloky, papierové tašky a darčekové obaly,
v malom množstve aj skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, vrecia z cementu,
kartónové obaly z mlieka a džúsov, brúsiaci papier, prepisovací papier, asfaltový a dechtový
papier, použité plienky, hygienické potreby, hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky, celofán,
alobal.

Sklo
Patria sem: nevratné obaly zo skla – z alkoholických a nealkoholických nápojov, poháre –
zaváraninové, nápojové, sklenené nádoby, sklenené črepy; čisté, gitu a gumových tesnení
zbavené rozbité tabuľové sklo z okien uložené vo vhodnej nádobe (väčšie kusy a množstvo
tabuľového skla, takisto očisteného, patrí na zberný dvor).
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, výbojky, autosklo, lepené sklo
(dvojité, trojité), drôtené sklo, pokovované sklo, pozlátené sklo, technické druhy skla, sklo z
obrazoviek televízorov a počítačov (obsahuje jedovaté látky), vratné fľaše – treba ich vrátiť
späť do obchodu.

Plasty
Patria sem:
1. čisté PET fľaše transparentné (priehľadné), modré, zelené, ružové, hnedé z rôznych
nápojov, minerálnych a stolových vôd, sirupov (majú byť stlačené alebo zošliapnuté, môžu
mať plastové uzávery)
2. čisté PET fľaše olejové z rastlinného jedlého oleja
3. čisté PET fľaše transparentné z drogérie – z pracích a čistiacich prostriedkov, saponátov,
aviváže,
4. čisté HDPE fľaše a PP fľaše rôznych farieb z drogérie: z čistiacich prostriedkov,
z kozmetiky, zo šampónov, tekutých mydiel, obaly z destilovanej vody, z náplní do
ostrekovačov
5. LDPE fólia priehľadná aj farebná (baliace fólie – obaly z väčšieho balenia PET fliaš,
z nábytku alebo elektrospotrebičov)
6. LDPE, PP, BOBB, PET fólie v návinoch
7. PP a PS čisté tégliky z jogurtov, nátierok, smotán, rastlinných masiel
8. hliníkové uzávery z jogurtov, nátierok, smotán, rastlinných masiel

9. HDPE a PP tvrdé plasty
10. PP obaly z cestovín, strukovín, keksov, tyčiniek, čokolád, čipsov, kečupov, horčíc, vrchný
priesvitný obal z čajov
11. nápojové kartóny – z džúsu, mlieka a mliečnych výrobkov, vína – rozrezané, vypláchnuté
vodou a stlačené (podľa údajov spoločnosti, ktorá realizuje zber plastov v našej obci)
12. čisté kovové obaly – vypláchnuté plechovice z piva, koly, limonád a čisté konzervy
(podľa údajov spoločnosti, ktorá realizuje zber plastov v našej obci)
13. čistý polystyrén – čisté použité taniere a tácky z polystyrénu, ochranné obaly z nových
spotrebičov, napr. z chladničky, televízora, (väčšie kusy polystyrénu možno položiť vedľa
vriec s plastami)
Nepatria sem: PVC nádobky na domácu škvarenú masť, PVC poháre a tácky z rýchleho
občerstvenia, PVC nepriehľadné fľašky z jogurtových nápojov, z acidofilného mlieka, zo
šampónov a škrobov, nepriehľadné PVC obaly z liekov a vitamínov; zamastené plastové
obaly so zvyškom potravín; podlahové krytiny - linoleá, PVC vonkajšie žalúzie; tvrdé plasty
s označením ABS – plasty zo zadných častí televízorov, počítačov, chladničiek, vysávačov;
autoplasty – plasty z interiéru auta, autonárazníky; vodovodné rúry a rúrky z novoduru, obaly
z nebezpečných látok - motorových olejov, obaly z farieb a riedidiel, z umelých hnojív (tieto
obaly patria len na zberný dvor); molitan – patrí do komunálneho odpadu.

Kovy
Patria sem: alobal, okrúhle misky z čajových sviečok, drôty a káble bez bužírky, kovové
obaly a rúrky, kovové výrobky a súčiastky – kovové vrchnáky z fliaš a viečka zo zaváranín,
staré hrnce, klince, skrutky, kľúče a zámky, ventily, sponky, spinky, príbory, náradia.
Nepatria sem: kovové obaly z lakov a sprejov pod tlakom, kovové obaly kombinované s iným
materiálom (napr. tuby z krémov a pást, obaly zo zubnej pasty patria do zmesového odpadu),
kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, elektronické komponenty.
Nadrozmerný kovový odpad patrí do zberní kovov, prípadne na zberný dvor.

Bioodpad
Patria sem: šupky a kúsky ovocia a zeleniny, vrecúška z čaju, lístie, tráva, drobný záhradný
odpad – ostrihané kry, vypletá burina, kvety, piliny.
Nepatria sem: mäso, popol, stavebný odpad.

