
Plné vrece s vytriedeným odpadom majte vyložené v deň vývozu pred 

svojím domom! Zberová spoločnosť Vám dá na výmenu prázdne 

vrece. Žiadame Vás o dôsledné triedenie a používanie iba žltých 

a modrých vriec! V jeden deň bude zber Plastov, kovov a nápojových 

obalov a tiež papiera. K tomuto letáku dostávate aj 2 žlté vrecia          

a 1 modré. 

Termíny vývozov: 31.01., 28.02.,28.03., 25.04., 23.05., 20.06.2023 

PAPIER – do modrého vreca 

Patrí sem: papier, časopisy, noviny, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, 

lepenka a kartón, skartovaný papier, papierové krabičky a kartónové škatule, obaly z vajíčok. 

 

Nepatrí sem: knihy, mokrý papier, mastný a špinavý papier, povoskovaný papier, použité 

mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky!!! 

 

PLASTY – do žltého vreca 

Patrí sem: plastové fľaše od nápojov (prázdne, neznečistené, stlačené), plastové fľaše od 

kuchynského oleja (prázdne, neznečistené, stlačené), plastové obaly a kelímky od potravín 

(kečup, horčica, jogurt, smotana, bryndza a iné, stlačené), fólie (bublinková, strečová,...), plastové 

tašky a mikroténové vrecká, obalový polystyrén (iba čistý). 

 



 

Nepatrí sem: plasty znečistené chemickými látkami (laky, motorové oleje, riedidlá), plasty 

znečistené zvyškami jedál, biologickým odpadom (termoobaly z reštaurácií, plastové fólie 

a polystyrenové tácky od mäsa, mäsových výrobkov a syra), tuby od zubnej pasty, zubné kefky, 

kelímok od nápojových termoobalov!!! 

 

NÁPOJOVÉ OBALY - do žltého vreca 

Patrí sem: VKM – obaly od mliečnych výrobkov (mlieko, trvanlivá smotana na šľahanie, džúsov, 

vína) prázdne a stlačené. 

 

Nepatrí sem: znečistený nápojový kartón so zvyškami, znečistené nebezpečnými látkami – 

farby, benzín, lepidla, olejov či sprejov!!! 

KOVY - do žltého vreca 

Patrí sem: tenkostenný hliník – obal z čokolád, hliníkové viečka od kompótov, jogurtov 

a iných mliečnych výrobkov, tenké hliníkové obaly od paštét, alobal, hliníkové plechovky 

(prázdne stlačené), železné konzervy bez zvyškov jedla, prípadný olej preliať cez sitko do PET 

fľaše a priniesť na zberné miesto. 

 

Nepatrí sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. tuby z krémov, vrecúška od 

potravy pre zvieratá, alu-papier od syra, masla, instantných polievok) mäkké kovové vrecúška 

(napr. z kávy, zemiakových lupienkov), kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 

(laky, motorové oleje, riedidlá)!!!  

 

 


