TRIEDIME ODPADY
PLASTY ZBERÁME DO VRIEC
Patria sem: stlačené plastové fľaše, očistené plastové tégliky od jogurtov a
masla, vypláchnuté plastové nádoby od kečupu a horčice, plastové vrecká, plastové
tašky, fólie, plastové obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, neznečistené
vedrá, obalový polystyrén (napr. pri kúpe nábytku, ale nie z potravín).
Spoločne s plastovým odpadom do vriec zberáme stlačené tetrapakové obaly,
prepláchnuté vodou (napr. od mlieka a džúsov), a kovové obaly.
Nepatria sem: obaly z chemikálií, obaly z čistiacich prostriedkov označené
výstražnými symbolmi nebezpečných vlastností, novodurové trubky, podlahové
krytiny, guma, molitan, plexisklo, hadice, bazény, kabelky, plastové kvety, stavebný
polystyrén, autoplasty.
Zber vriec sa uskutočňuje podľa zverejneného harmonogramu.

PAPIER ZBERÁME DO MODRÝCH KONTAJNEROV
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné
letáky, katalógy, poskladaný kartón, papierové škatule, papierové vrecká, baliaci
papier, plagáty.
Nepatrí sem : voskovaný papier, knihy, použité plienky a hygienické potreby,
znečistený a mokrý papier.

SKLO ZBERÁME DO ZELENÝCH KONTAJNEROV
Patria sem: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre,
okenné sklo, sklenené črepy.
Nepatria sem: zrkadlá, keramika, porcelán, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, silne
znečistené sklo, sklobetón, autosklá, drôtové sklo.

KOVY ZBERÁME DO HNEDÝCH KONTAJNEROV alebo do
vriec určených na plasty
Patria sem: stlačené plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla,
alobal, kovové uzávery, alobaly od jogurtov.
Nepatria sem: obaly od farieb, hrubo znečistené kovové obaly, žalúzie.

ELEKTROODPAD
Zberá sa priamo od občanov prostredníctvom mobilného zberu. Termíny zberu
elektroodpadu sa zverejňujú prostredníctvom mestského rozhlasu.
Spolu s elektroodpadom sa zberajú aj použité batérie a akumulátory.

ODPAD ZO ZÁHRAD A KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
sa zhodnocuje pri rodinných domoch kompostovaním a pri bytových domoch
komunitným kompostovaním v kompostovacích zásobníkoch.

POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
občania zhromažďujú vo vhodných uzatvárateľných nádobách. Ich zber sa
uskutočňuje prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň určeným spôsobom.
Termíny zberu sa zverejňujú osobitným oznamom.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
- vytriedený stavebný odpad z bežných udržiavacích prác. Zber drobného stavebného
odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne, spravidla v jarnom a jesennom období, v
rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby. Odovzdanie tohto odpadu možno dohodnúť
aj mimo určených termínov na referáte životného prostredia MsÚ.

OBJEMNÝ ODPAD
koberce, matrace, nábytok, dvere, linoleum, umývadlá, záchody a pod. sa zberajú
dvakrát do roka do veľkokapacitných kontajnerov na určenom mieste. Objemný
odpad v nevyhnutných prípadoch je možné počas roka odovzdať aj na prevádzke
oddelenia technických služieb mesta na ulici Kuneradská cesta po dohode na tel. č.
0905 548 523.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Použité motorové oleje, zvyšky farieb, rozpúšťadiel, hnojív, pesticídov a obaly nimi
znečistené je možné odovzdať na prevádzke oddelenia technických služieb mesta na
ulici Kuneradská cesta vedľa požiarnej zbrojnice.

NESPOTREBOVANÉ LIEKY
zbavené papierových obalov sa odovzdávajú do lekární.

PNEUMATIKY
Opotrebované pneumatiky od občanov prevezmú autoservisy a pneuservisy.

