FAREBENÉ OZNAČENIE
KOMUÁLNEHO ODPADU

POPIS
Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky

PAPIER

Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky,
plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie,
plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety.
Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla

SKLO

Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej
výplne, ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické
sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky, ...
Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

PLASTY

Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/,
čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, ...
Určené pre odpady z obalov z kovov- vkladá sa do žltého vreca

KOV
VIACVRSTVOVÉ
KOMBINOVANÉ
MATERIÁLY NA BÁZE
LEPENKY

ODPAD SA VKLADÁ
DO ŽLTÉHO VRECA

ODPAD SA VKLADÁ
DO ŽLTÉHO VRECA

Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče, ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...
Určené pre tetrapaky - vkladá sa do žltého vreca
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
NEBEZPEČNÝ ODPAD A ODPAD Z
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ

Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný
odpad, ...
Patrí napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky,
chladničky, sporáky, mrazničky, ...

PNEUMATIKY: Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu

