
coKomodity, ktoré patria do triedeného zberu a ktoré nepatria do triedeného zberu odpadov:
ZBERNÉ VRECIA/
NÁDOBY/FARBA

PATRIA SEM NEPATRIA SEM

PLAST - žltá 

 

ODPADY Z PLASTU
LDPE A HDPE: – číre a farebné fólie, tašky, čisté 
vrecká od mlieka, prepravky fliaš
PET: čisté fľaše od  nápojov, sirupov, olejov
PP: obaly od sladkosti, tégliky od jogurtov a rôzne 
plastové nádoby a hračky
PS: penový polystyrén, poháriky z automatov a 
iné plastové nádobky
PVC: VODOINŠTALAČNÉ A 
ELEKTROINŠTALAČNÉ RÚRKY, OBALY Z 
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV, PLASTOVÉ 
OKNÁ A NÁBYTOK A POD.

ODPAD Z KOVU VRÁTANE KOVOVÝCH 
OBALOV

-  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 rúrky, 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, džusy a energetické nápoje. Konzervy a 
plechovky pred odovzdaním vyplachnúť, aby 
nezostali zvyšky jedál.

VIACVRSTVOVÉ OBALY OD NÁPOJOV 
VKM 

- viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných 
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, 
vína, avivážnych prostriedkov a pod.

 

 OBALY ZNEČISTENÉ 
CHEMIKÁLIAMI A OLEJMI, 
VIACVRSTVOVÉ 
KOMBINOVANÉ 
MATERIÁLY, HRUBO 
ZNEČISTENÉ PLASTY 
(ZEMINOU, FARBAMI 
POTRAVINAMI), 
PODLAHOVÉ KRYTINY, 
GUMA, MOLITAN A POD.

KOVY HRUBO ZNEČISTENÉ 
ZVYŠKAMI JEDLA, 
FARBAMI A RÔZNYMI 
CHEMICKÝMI LÁTKAMI A 
POD.

PAPIER- modrá

ODPADY Z PAPIERA
- noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky 
papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z 
tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, 
telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, 
baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

PLASTOVÉ OBALY, 
VIACVRSTVOVÉ 
KOMBINOVANÉ 
MATERIÁLY, VOSKOVANÝ 
PAPIER, PAPIER S 
HLINÍKOVOU FÓLIOU, 
OBALY NA MRAZENÉ 
POTRAVINY, ŠKATUĽKY OD 
CIGARIET (S    VÝNIMKOU 
KARTÓNOVEJ ČASTI), 
SILNE ZNEČISTENÝ ČI 
MASTNÝ PAPIER, 
KOPÍROVACÍ PAPIER, 
POUŽITÉ PLIENKY, 
POUŽITÉ PAPIEROVÉ 
UTIERKY A POD.



SKLO- zelená

 

SKLENENÉ FĽAŠE A TABUĽOVÉ SKLO
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.

TIP:
Fľaše a poháre očistíme od zvyškov potravín.

Fľaše, hlavne pri vrecovom zbere, nerozbíjame, 
ponecháme ich celé.

ŽIAROVKY, ŽIARIVKY,  
ZRKADLÁ,  SKLO S 
DRÔTENÝM VÝPLETOM, 
KORKY, GUMY, PORCELÁN, 
KERAMIKA, FĽAŠE Z 
UMELEJ HMOTY, ČASTI 
UZÁVEROV FLIAŠ, 
OBRAZOVKY, SILNE 
ZNEČISTENÉ SKLO 
(ZEMINOU, FARBAMI, 
POTRAVINAM) A POD.


