
OOBBEECC  FFAAČČKKOOVV  
  

AAKKOO  SSPPRRÁÁVVNNEE  SSEEPPAARROOVVAAŤŤ  OODDPPAADD__??  
  

TTRRIIEEĎĎ  KKOOMMUUNNÁÁNNYY  OODDPPAADD!!         
ZZLLEEPPŠŠII  ŽŽIIVVOOTTNNÉÉ  PPRROOSSTTRREEDDIIEE    

VV  NNAAŠŠEEJJ  DDEEDDIINNEE  --  ZZAASSLLÚÚŽŽII  SSII  TTOO  !! !! !! !! !!   
  

KOVOVÉ OBALY- zberáme do nádob, do ktorých  
PATRIA  NEPATRIA !!!!  

• plechovky od nápojov (pivo 
a nealko),  

• kovové uzávery z nápojov, 
konzervy z polotovarov,  hrnce, 
riad, hliníkové fólie 
z potravinárskych obalov,  

• veľmi znečistené obaly od potravín, resp. inými 
škodlivinami, napr. ropnými látkami, nádoby od sprejov, 
nádoby od farieb... 

Poznámka:  Jednotlivé obaly treba pred vyhodením vy pláchnu ť a odstráni ť ich prípadné  
                     znečistenie. 



PLASTY-  zberáme do plastových vriec, do ktorých 

PATRIA    NNEEPPAATTRRIIAA  !! !! !!   
• prázdne plastové obaly z nápojov 

všetkých objemov (PET fľaše), 
•  prázdne plastové nádoby 

z kozmetiky, čistiacich 
prostriedkov a potravín, plastové 
fólie...  

  • plastové nádoby a obaly zne čistené škodli vinami 
(napr. ropnými látkami)...   

Poznámka:  Jednotlivé plastové obaly treba vypláchnu ť a odstráni ť ich prípadné zne čistenie. Plastové f ľaše pred    
                        vyhodením treba stla čiť a tým zníži ť ich objem, ideálne je stla čené ich aj uzatvori ť! 

K PLASTOM SPOLU AJ VKM OBALY-  (viacvrstvové 

kombinované materiály, „tetrapaky“) zberáme do plastových vriec spolu s plastami  
 

PATRIA    NEPATRIA !!!!  
• škatule od nápojov, mlieka, 

mliečnych výrobkov a džúsov, 
ostatné obalové materiály 
zložené z viacerých vrstiev 
plastu, papiera, resp. hliníka... 

  • plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. 
ropnými látkami)... 

Poznámka:   Jednotlivé obaly treba vypláchnu ť, odstráni ť prípadné zne čistenie a rozreza ť, prípadne 
                      stla čiť jednotlivé obaly, aby sa znížil ich objem. 
 



SKLO - zberáme do ozna čených nádob, do ktorých   

PATRÍ  NEPATRÍ !!!! 
• rozbité okenné sklo, prázdne 

poháre od zaváranín, 

•  fľaše od nápojov, ovocných 
štiav, liehovín bez zátok 
a uzáverov.. 

• silne zne čistené f ľaše, plné ani čiasto čne naplnené, 
porcelán, keramika,  ma ľované sklo,  

• obrazovky televízorov, kovové uzávery fliaš,  
• zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištá ľové sklo,  
• lepené autosklá,  

• oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice ...  

Poznámka:  Jednotlivé sklené obaly treba vypláchnu ť a odstráni ť ich prípadné zne čistenie!  

PAPIER-  zberáme do ozna čených nádob , do ktorých   

PATRÍ   NEPATRÍ !!!  
• noviny, časopisy,  
• kartóny a lepenky, vlnité lepenky, 

papierové obaly, katalógy, 
cenníky, adresáre, telefónne 
zoznamy,  lepenky,  

• knihy bez tvrdých obalov... 

• papier znečistený potravinami, olejom, znečistené papierové 
obaly  napr. vrecia od cementu, jednorazové plienky, použité 
papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka, 
džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými 
súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier... 

Poznámka:  Obaly vä čších rozmerov je treba rozreza ť, prípadne stla čiť z dôvodu zníženia ich objemu! 

 



ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  - zberáme do   

smetných nádob, ktoré máme doma a do  ktorých  

PATRÍ   NEPATRÍ !!!!  
• všetko to, čo sme 

nevyzbierali a 
nevytriedili 
predchádzajúcimi 
spôsobmi...  

vyseparované zložky z  komu nálnych odpadov, 
nebezpečné odpady, elektroodpad (napr.  domáce 
spotrebi če, rádia, TV,  PC, v ŕtačky, holiace 
a depila čné stroj čeky, žiarivky, mobilné telefóny a 
nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie, ortu ťové 
teplomery, nábytok, drevo,  pneumatiky, obaly od 
farieb...  

 

OSTATNÉ KOMUNÁLNE ODPADY  
 
DDRROOBBNNÉÉ  SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  OODDPPAADDYY,,  NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉ  OODDPPAADDYY,,  
OOBBJJEEMMNNÉÉ  OODDPPAADDYY,,  EELLEEKKTTRROOOODDPPAADDYY-   ZZBBEERRÁÁMMEE    
OOSSOOBBII TTNNÝÝMM  SSPPOOSSOOBBOOMM  ––  ZZVVLLÁÁŠŠŤŤ  DDOO  OOBBJJ EEDDNNAANNÝÝCCHH  
KKOONNTTAAJJ NNEERROOVV  AA  VVYYHHLLÁÁSSEENNÝÝMM    ZZBBEERROOMM    OOPPRRÁÁVVNNEENNOOUU  
OOSSOOBBOOUU!! !! !! !!   


