Triedený zber
Triedená zložka

PAPIER

PLAST +
VIACVRSTVOVÉ
(KRABICOVÉ) OBALY

SKLO

Bližší popis

Kam to treba dať

ÁNO List, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha,
katalóg, telefónny zoznam, plagát, lístky, pohľadnica, zakladač,
baliaci a krepový papier, papierový obal a vrecko, krabička,
PAPIER :
kartón, lepenka, počítačový papier, atď.
 Zberný dvor Jablonica
NIE Papier potiahnutý fóliou (viacvrstvový obal od džúsu alebo
mlieka, šumienka, káva, ...), použitá papierová vreckovka,
servítok a hygienická vložka, znečistený papier (napr. maslom,
džemom, atď.), vata, obaly od sladkostí a slaností, faxový
papier, atď.
ÁNO číre a farebné fólie, tašky, vrecká, fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov,
PET fľaše od nealko nápojov, sirupov, fľaše od rastlinných
PLAST :
olejov, ...
obaly od sladkostí a slaností, rôzne plastové nádobky, plastové
 vložiť do žltého plastového vreca na
hračky, ...
plasty a vyložiť v čase zberu plastov
obaly kozmetických výrobkov.
pred dom
ÁNO Viacvrstvové kartónové (krabicové) obaly od mlieka,
 Zberný dvor Jablonica
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov,
vína, avivážnych prostriedkov, atď.
NIE Viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok,
pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín,
nanukov, Podravky, kakaového prášku, atď.
ÁNO Sklená fľaša, pohár alebo fľaštička, skúmavka, sklo z
SKLO
okuliarov, atď.
 vhodiť do zeleného vreca na sklo
NIE Žiarovka, žiarivka, neónka, drôtené sklo, plexisklo,
a vyložiť v čase zberu skla pred
autosklo, zrkadlo, keramika, porcelán, teplomer, TV obrazovky,
dom
vrchnák od pohára, vrchnáčik, atď.



Zberný dvor Jablonica

KOV

KOVOVÉ
OBALY

ÁNO prázdne kovové obaly, alobal, kovové veká, viečka,
obaly od sprejov, nápojová plechovka, konzerva, starý kľúč,
zámok, ventil, atď.
NIE Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami, viacvrstvové obaly, atď.

BIOODPAD

ÁNO Zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky
jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z
orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, kvety, tráva,
lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a hobliny, vata,
drevný popol, vlasy, chlpy, atď.
NIE Šupky z južného ovocia, mäsité zvyšky (šunka, saláma,
hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok a popol,
atď.

TEXTIL

ÁNO Obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy,
utierky, staré handry, priadze, atď.
NIE Hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou, a pod.),
koberce, podlahové krytiny, matrace, koža, obuv, ...

Zberný dvor Jablonica

ELEKTRO
ODPAD

ÁNO elektrické a elektronické prístroje a zariadenia (televízory,
rádiá, počítačová a kancelárska technika, videá, diskmany,
digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
nefunkčné práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
telekomunikačná technika, mobily, atď.),
NIE Papier, plast, kov, sklo, bioodpad, batéria, textil, ...

Tieto odpady sa budú odovzdávať
do kontajnerov, ktoré budú
pristavené v centre obce tak ako
doteraz 2x ročne.





vložiť do červeného plastového
vreca na kovy a vyložiť v čase
zberu kovov pred dom

Zberný dvor Jablonica

OBJEMNÝ
ODPAD

ÁNO , starý nábytok, dvere, matrace , bytové jadrá, kuchynské
linky, koberce, sanitárna a biela technika atď.
NIE Papier, plast, kov, sklo, bioodpad, batéria, textil, ...

INÝ
NEBEZPEČNÝ
ODPAD

ÁNO Chladničky a mrazničky, žiarivky, teplomery,
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá,
detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, ....
NIE Papier, plast, kov, sklo, bioodpad, batéria, textil, ...

ZMESOVÝ
ODPAD

ÁNO Nevytrieditelné odpady (napr. hrubo znečistené suroviny,
cigaretové ohorky, prach, špina, popol, použité hygienické
vložky, niektoré viacvrstvové obaly (napr. od kávy), malé
množstvo drobného stavebného odpadu, keramika, zrkadlá,
faxový papier, mäsité zvyšky jedál, kosti, obväzy, koža, obuv,
....)
NIE Vytriediteľné suroviny (papier, plast, sklo, kov, bioodpad,
textil, batérie, ...)

Kontajner pri Zbernom dvore Jablonica

Tieto odpady sa budú odovzdávať do
kontajnerov, ktoré budú pristavené
v centre obce tak ako doteraz 2 x ročne.

ZMESOVÝ ODPAD


vhodiť do zbernej nádoby na
zmesový komunálny odpad

