AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD
MODRÉ VRECE, MODRÝ KONTAJNER
ODPADY Z PAPIERA
PATRIA SEM:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
NEPATRIA SEM:
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (škatule od mlieka, džúsov a pod.), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly
na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

ŽLTÉ VRECE, ŽLTÝ KONTAJNER
ODPADY Z PLASTU, Z KOVOV, VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
PLASTY:
PATRIA SEM:
PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
NEPATRIA SEM:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami),
podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
KOVY A KOVOVÉ OBALY:
PATRIA SEM:
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový
šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok,
konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce
zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je
potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
NEPATRIA SEM:
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY:
PATRIA SEM:
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
NEPATRIA SEM:
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a
pod.

ZELENÉ VRECE, ZELENÝ KONTAJNER
ODPADY ZO SKLA
PATRIA SEM:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo,
sklo z okuliarov a pod.
NEPATRIA SEM:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

ODPAD ZO ZÁHRAD - ZELENÝ ODPAD
PATRIA SEM:
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s
výnimkou drevného odpadu, popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.
NEPATRIA SEM:
kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri „domácich zakáľačkách" a pod.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KUCHYNSKÝ ODPAD
PATRIA SEM:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus
malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli v domácnostiach.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
PATRIA SEM:
predovšetkým použité (prepálené) jedlé oleje z domácnosti, rastlinné oleje a tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál.
Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10 %.
NEPATRIA SEM:
olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom a pod.

ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
PATRIA SEM:
- použité batérie a akumulátory
- odpadové motorové a mazacie oleje
- farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a
chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné
látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
NEPATRIA SEM:
uvedené druhy odpadov pochádzajúce z podnikateľskej činnosti.

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
PATRIA SEM:
napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.
NEPATRIA SEM:
napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne
zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

ŽIARIVKY A SVIETIDLÁ
PATRIA SEM:
Lineárna žiarivka
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo aj neónová trubica alebo neónka.
Kompaktná žiarivka
Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími (kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica.
Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto nazývajú
aj úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.
Svietidlá
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného,
dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov,
vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.
NEPATRIA SEM:
voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov
alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú
priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia - stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské
svietidlá pre obyčajné žiarovky.

OBJEMNÉ ODPADY

Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob, prípade domovej výstavby a do zberných nádob 1100 l v bytovej
výstavby.
PATRIA SEM:
hlavne nábytky, staré okenné rámy, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, koberce a podobne. Môže ísť o odpad pod katalógovým
číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď.
NEPATRIA SEM:
elektrospotrebiče, drobný stavebný odpad, sklá z okien, strešná krytina (lepenková, azbestová) a pod.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3).
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu,
nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si na vlastné náklady odvezie tento odpad na skládku stavebných
odpadov. Náklady s tým spojené nie sú súčasťou miestneho poplatku.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva a teda je
povinný nakladať so stavebným odpadom v zmysle zákona o odpadoch.
PATRIA SEM:
v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
NEPATRIA SEM:
sklo, polystyrén, azbestocementový odpad, plechovky od farieb, káble a pod.

HUMÁNNE A VETERINÁRNE LIEKY
Lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať!
Verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne i veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu
na kontrolu liečiv (ŠÚKL).
PATRIA SEM:
všetky lieky nespotrebované fyzickými osobami.

