ČO KAM PATRÍ a KAM S TÝM ?
Papier
kontajnery modrej farby s označením papier
Do zberných kontajnerov patrí: noviny, zošity, listy, znehodnotené knihy, časopisy,
pohľadnice, papierové obaly od potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové
krabice (od liekov, obuvi, pracích práškov), počítačový a kancelársky papier, kartónové
pláta od vajíčok, papierové vrecká, obálky, telefónne zoznamy, plagáty, zakladače,
baliaci
a
krepový
papier,
papierový
obal.
Do zberných kontajnerov nepatrí: mastný papier, papier znehodnotený farbou,
olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové
pláta od vajíčok, papier potiahnutý hliníkovou fóliou, plastové obaly.
Pred vhodením do kontajnera: Odstrániť väčšie kovové materiály (spony), plastové
časti (väzby, baliace fólie), polystyrén. Zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo
skorému napĺňaniu zberných nádob. Väčšie kartóny a krabice zbavené kovových,
plastových častí a polystyrénu je možné uložiť previazané vedľa kontajnera.
Plasty
kontajnery žltej farby s označením plast, vrecový systém zberu
Do zberných kontajnerov a vriec patrí: fólie, tašky, vrecká, plastové vedrá a fľaštičky
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, plastové tégliky od jogurtov a
rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné
plastové nádobky, obaly kozmetických výrobkov, avivážnych prostriedkov.
Do zberných kontajnerov a vriec nepatrí: hrubo znečistené plastové obaly
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, PVC, linoleum, guma, plastové
obaly od motorových olejov, molitan, viacvrstvové kombinované materiály.
Pred vhodením do kontajnera: Očistiť alebo opláchnuť plasty od hrubých nečistôt,
odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky, fľaše a duté obaly stlačiť.
Sklo
kontajnery zelenej farby s označením sklo
Do zberných kontajnerov patrí: obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, sklo z okuliarov, sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jedlých
olejov,
zaváranín,
rozbité
vratné
fľaše,
tabuľové
sklo.
Do zberných kontajnerov nepatrí: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), TV obrazovky,
osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, autosklá, naplnené zaváraninové
poháre,
naplnené
fľaše.
Pred vhodením do kontajnera: Odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky,
zbaviť nečistôt.
VKM, Kovy
kontajnery hnedej farby s označením VKM, kovy, vrecový systém zberu
Do zberných kontajnerov a vriec patrí: VKM: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany
a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kávy, vrecúškových

polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov,
kakaového
prášku.
Kovy (rôzne druhy kovov): kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, tuby od
pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), kovový starý riad, alobalové misky
z potravín, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly,
klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové
plechovky, ventily, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z
hotových jedál, mäsových alebo zeleninových výrobkov, paštét, potravy pre domáce
zvieratá alebo plechovky z kompótov, z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje,
alobal, hliníkové sťahovacie obaly z jogurtov, paštét, termixov a šalátov, obaly z
čajových
sviečok,
alobal
z
čokolád.
Do zberných kontajnerov a vriec nepatrí: kovové obaly kombinované s iným
materiálom , napr. obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk, hrubo znečistené
zvyškami
jedla,
farbami
a
rôznymi
chemickými
látkami
a
pod.
Pred vhodením do kontajnera: Kovové obaly oddeliť od iných materiálov, obal
vypláchnuť a stlačiť.
Textil
kontajnery béžovej farby
Do zberných kontajnerov patrí: čisté a suché šatstvo (detské, dámske, pánske),
prikrývky, deky, posteľná bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i perím,
vankúše, plachty, uteráky, utierky, topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky
k oblečeniu (čiapky, šály, rukavice), látky, záclony (min.1m2).
Do zberných kontajnerov nepatrí: veľmi znečistené a znehodnotené šatstvo.

