
 

Manuál triedeného zberu 
 

PAPIER VRÁTANE ODPADOV Z OBALOV 

- modrý kontajner alebo modré vrece 

- patrí sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, kartóny škatule z tvrdého  

papiera (rozrezané a zložené tak, aby sa do kontajnera zmestilo čo najviac.) 

- nepatrí sem: umelá hmota, špinavý či mastný papier, stanioly, celofán, hygienické potreby 

 

SKLO VRÁTANE ODPADOV Z OBALOV 

- zelený kontajner 

- patrí sem: poháre od zaváranín, fľaše biele i zelené, fľaštičky od kozmetiky, okenné / 

tabuľové sklo 

- nepatrí sem: vyššie napísané sklenené obaly s obsahom, keramika, žiarivky, porcelán,  

            kovové uzávery, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, obrazovky... 

 

PLASTY VRÁTANE ODPADOV Z OBALOV + VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ 

MATERIÁLY 

- žltý kontajner alebo žlté vrece 

- patrí sem:  PET fľaše - biele, zelené a modré fľaše od minerálok a malinoviek (aj s uzáverom 

a etiketou), plastové obaly z drogérie (šampónov, mydiel, čistiacich prostriedkov), nápojové 

kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, džúsov, vína... Upravt 

- nepatrí sem: vyššie napísané plastové obaly s obsahom, plastové tašky a vrecká, tégliky od 

jogurtov, masla... 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD 

- hnedý kontajner, hnedá nádoba, Zberný dvor 

- patrí sem: lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín (korene, listy, kvety...), kúsky konárov z 

kríkov a stromov (narezané, posekané – nie veľké!),odpadové ovocie  (prekladané suchším 

materiálom ako je lístie...), zvyšky zeleniny a ovocia (z čistenia zemiakov, mrkvy, ohryzky...), 

zvyšky hotových jedál (ako napr.zemiaky, ryža, kávová usadenina, čajové vrecká) 

- nepatrí sem: tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, 

iné odpady (plasty, sklo, kovy...) 

 

TEXTIL 

- kontajnery na textil 

- patrí sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky 

- nepatrí sem: znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce,  

 

ŽELEZNÝ ŠROT 

- Zberný dvor, Ul. Stará tehelňa 21 (areál bývalej tehelne) 

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

- nahlásiť oprávnenej osobe jej odvoz v stanovený deň alebo samostatný dovoz do 

Zberného dvora, Ul. Stará tehelňa 21 (areál bývalej tehelne) 

- patrí sem: odpady z prestavby bytových jadier, loggií, okien, dverí, stavebná suť... 

 

 

 



 

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ 

- odovzdať oprávnenej osobe počas zberu NO alebo v Zbernom dvore, Ul. Stará tehelňa č. 

21 (areál bývalej tehelne) 

 

OPOTREBOVANÉ BATÉRIE a AKUMULÁTORY 

- odovzdať oprávnenej osobe počas zberu NO alebo v Zbernom dvore, Ul. Stará tehelňa č. 

21 (areál bývalej tehelne) 

 

ŽIARIVKY, ODPADOVÉ OLEJE, NEBEZPEČNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ ALEBO 

OBALY S OBSAHOM NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

- odovzdať oprávnenej osobe počas zberu NO alebo v Zbernom dvore, Ul. Stará tehelňa č. 

21 (areál bývalej tehelne) 

 

KOVY 

- 1110 l čierno-oranžové kontajnery 

- patrí sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, 

kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, 

oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, 

kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod. 

- nepatrí sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY 

- 110 l kontajnery 

 

NEPOUŽITÉ LIEČIVÁ (HUMÁNNE A VETERINÁRNE) A ZDRAVOTNÉ POMOCKY 

- odoberajú lekárne alebo je ich možné odovzdať oprávnenej osobe počas zberu NO 

 

 

 

Zberrný dvor sa nachádza na ul. Stará tehelňa 21 (areál bývalej tehelne) 

Otváracie hodiny: Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 7,00 – 13,30 hod. 

                    Streda: 7,00 – 17,00 hod. 

        Sobota: 8,00 – 12,00 hod.  


