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lE OTAIK O l IEDf I ODPADU~
Prinášame odpovede na tie najčastejšie.

OD lOHO ZÁVISÍ. KoiKo PlATíME ZA ODPAD?
Zber správne vytriedeného odpadu je pre obyvateľov zadarmo. Platia len za zmesový odpad, ktorý končí na skládke.
Čím viac oäpadu je správne vytriedeného, tým menej ho ide na skládku. Navyše, skládkovací poplatok je nastavený
motivačne. Čím lepšie obyvatelia triedia, tým menej platí mesto alebo obec za uloženie každej jednej tony na skládku.

MusíM OBALY fRED VYHODENíM UMYl VODOU?
Nie, nemusíte. Mierne znečistenie

nevadí. v procese recyklácie dochádza

k odstráneniu

nečistôt.

AKO JE TOS PAPIEROVÝMI OBALMI NA VAJílKA II ROlKAMIZ TOALETNÉHO PAPIERN
I keď už nie sú vhodné na recykláciu,

dajú sa energeticky

zhodnotiť,

Preto ich treba vyhodif do papiera.

MÔŽEM HODil DO SKLA ROZBITÉ ZRKADLO,KERAMIKU II PORLHÁN?
Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, a preto sa nedá recyklovať.
Preto patria do zmesového odpadu.

Recyklátori si neporadia ani s keramikou

a porcelánom.

KAM PATRíPRÁZDNY OBAl. ·ZlAKU NA VlASY?
Plastové viečko zo sprejov patrí do plastov. Kovové obaly z lakov na vlasy, dezodorantov
kovový odpad.

a pod. patria medzi

KAM PATRIATÉGLIKY Z JOGURTOV?
Patria do plastu, musia však byt' bez hrubých zvyškov jedla. Viečka z nich oddeľte a vyhodle

spolu s kovmi.

KAM PATRIA rOUŽITÉ ZUBNÉ KHKY?
Zubná kefka sa skladá z viacerých materiálov, preto sa triedi podľa väčšinovej zložky. Prípadne ju môžete odovzdať
v špecializovaných obchodoch, ktoré nájdete na webovej stránke www.ekovir.sk.

KAM VYHODil PlASTOVÝ OBAL OD ZUBNEJ PASTYII KRÉMU?
Plastové obaly z kozmetiky po jej spotrebovaní patria do plastov. Snažte sa však, aby obaly obsahovali čo najmenej zvyškov.

KAM VYHODil POlYSlYRÉN?
Čistý obalový polystyrén (napríklad od malých spotrebičov)
a stavebný polystyrén (izolačný) patria na zberný dvor.

triedime ako plasty. VelKé kusy polystyrénu

PATRIANÁfOJOVÉ KARTÓNY (NAZÝVANÉ AJ THIWAKY) DO fAPliRA?
Nie, nepatria. Do papiera patrí len papier a bežné kart6nové
sa v niektorých mestách/obciach
môžu zbierať samostatne,

krabice. Nápojové kartóny (z mlieka, džúsov apod.)
prípadne spolu s plastmi a niekde zasa spoločne s kovmi.

KDE ZISTÍM. AKO SA TRIEDIV NAŠOM MESTf/OBLI?
Skúste skontrolovať internetovú stránku mesta/obce alebo zberovej spoločnosti, ktorá u vás pôsobí. Väčšina obcí
a miest má tieto informácie zverejnené. Nájdete ich aj vo všeobecne záväznom nariadení mesta alebo obce.
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1. )NAŽ"fE SA OOfAl) NllVORIŤ VÔlIH.
2. lÁl.fMOVANÉ OM!.Y NEPATRIADOKOŠA.VRÁŤTEKH DOfRf DAM
3.

SVH JE KRAJší

MAJTE NA PAMÄTI NASUDOVNÉ PRAVIDLÁ
A INFORMUJTE O NlW AJ SVOJlW oalANov

OODRŽIAVAJI[ FARr1lNÚ ABWDU IRI[D[NIA.
SKLO'ATRí mtNA PAPIERUMODRA 'lASTOM inA KOVOM([RVfNÁ A NÁfOJOVÝM
KARTÓNOMORANÍOVÁFARM NAPOVIE vÁM AJ OlNAlENIf NA OMJL
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RIAÍ>TfSA PRAlJ1l)lM\I SVOJEJO~([.

4.

LEN VYTRlfDENÝODrADSA DAZHODNOTIŤA RHYKlOVAT.

5.

fRlrĎn ObrAD. OPLATíSA 10. IA VY1RlfDENÝ ODrAD omN NHlAlÍ.
)fHO nfR HRADIAVÝRO~(oVIA PROSIREDNKrvoM ON [NV!. rAK

www.TRIEDIMtSK

www.HJVIPAK.sK

