MESTO ŠTÚROVO

AKO TRIEDIŤ KOMUNÁLNY ODPAD ?
PLASTY

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK
KOMUNÁLNEHO ODPADU

Ďakujeme, že sa zapájate do triedeného
zberu komunálneho odpadu a aktívne
chránite naše životné prostredie

PATRÍ SEM - PE (polyetylén) - LDPE a HDPE:
číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát):
fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP
(polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od
jogurtov a rôzne plastové nádobky (pred
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť,
aby v nich nezostali zvyšky jedál) a hračky; PS
(polystyrén): penový polystyrén, poháriky z
automatov a iné plastové nádobky; PVC
(polyvinylchlorid):
vodoinštalačné
a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastový nábytok a pod.
NEPATRÍ SEM - znečistené obaly chemikáliami a
olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma,
molitan a pod.
PAPIER
PATRÍ SEM - noviny, časopisy, zošity, knihy,
listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky,
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
NEPATRÍ SEM - plastové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály, voskovaný papier, papier s
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti)
silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier
a pod.
SKLO
PATRÍ SEM - sklenené fľaše, nádoby, obaly a
predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
NEPATRÍ SEM - porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtové sklo, časti uzáverov fliaš, žiarovka,
žiarivka a pod.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ
MATERIÁLY(VKM)/TETRAPAKY
PATRÍ SEM - viacvrstvové obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína a pod.
NEPATRÍ SEM - viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového
prášku a pod., znečistené kompozitné obaly,
plastové vrchnáky z viacvrstvových krabíc,
KOVOVÉ OBALY
PATRÍ SEM - kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
obaly zo sprejov, starý kľúč, zámok, konzervy,
oceľové plechovky, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál,
paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov
alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a
energetické nápoje,
NEPATRÍ SEM - kovové obaly hrubo znečistené
zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD
PATRÍ SEM – zelený odpad zo záhrad (tráva,

lístie), kvety, vypletá burina, drobné vetvičky
z orezania krovín a stromov,
NEPATRÍ SEM – kuchynský odpad, zvyšky
potravín,
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
PATRÍ SEM – je nevytriedený komunálny odpad
alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu,
NEPATRÍ SEM – plasty, papier, sklo, VKM,
kovové obaly, biologicky rozložiteľný odpad,
drobný stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný
odpad,

PÁRKÁNY VÁROSA
OSZTÁLYZOTT TELEPÜLÉSI
HULLADÉKGYŰJTÉS

Köszönjük, hogy részt vesznek az
osztályzott települési hulladégyűjtésben
és aktívan védik a környezetünket

HOGYAN OSZTÁLYOZNI A
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOT ?

NEM TARTOZIK IDE - porcelán, keramika,
tükrök, drótüveg, üvegkupakok, égők, fénycsövek,

MŰANYAG

TETRAPAK
IDE TARTOZIK - többrétegű (tetrapak)
csomagolások italoktól származó dobozai, mint pl.
tej, tejföl, bor, gyümölcslevek,
NEM
TARTOZIK
IDE
többrétegű
csomagolások
kávéról,
instant
levesekről,
pudingokról,
sütőporoktól,
porcukortól,
fűszerekről,
jégkrémekről,
kakaóporoktól,
valamint szennyezett többrétegű (tetrapak)
csomagolások, többrétegű (tetrapak) dobozok
műanyag kupakjai,

IDE TARTOZIK - PE - LDPE a HDPE: tiszta és
színes fóliák, táskák, zacskók, kozmetikai vagy
tisztítószereket tartalmazó vödrök és flakonok,
tejeszacskók, üvegtartó rekeszek; PET: üdítős
palackok, szirupos palackok; PP: édességek
csomagolása, joghurtos tégelyek és különböző
műanyag edények (kidobás előtt ki kell mosni,
hogy ne maradjon benne ételmaradék) és játékok;
PS: habosított polisztirol, poharak automatákból és
egyéb műanyag edények; PVC: víz-és elektromos
csővezetékek,
kozmetikai
termékek
csomagolóanyagai, műanyag bútor,
NEM TARTOZIK IDE - kémiai anyagokkal és
olajokkal szennyezett műanyag csomagolások,
többrétegű (tetrapak) csomagolások, erősen
szennyezett műanyagok (földel, festékekkel),
padlóburkoló anyagok, gumi, habszivacs (molitan),
PAPÍR
IDE TARTOZIK - újságok, folyóiratok, füzetek,
könyvek, levelek, irodai papír, papírzacskók,
kartonok, kemény papírból készült dobozok,
kartondobozok,
borítékok,
szórólapok,
katalógusok,
telefonkönyvek,
poszterek,
képeslapok, irattartók, csomagoló és krepp papír,
papírcsomagolás,
NEM TARTOZIK IDE - műanyag csomagolások,
többrétegű (tetrapak) csomagolások, zsírpapír,
alumínium bevonatú papír, fagyasztott élelmiszerek
csomagolása, cigarettás dobozok (kivéve a
kartonból való részüket), erősen szennyezett vagy
zsíros papír, másolópapír,
ÜVEG
IDE TARTOZIK - üvegek, üvegedények,
üvegcsomagolások és üvegtárgyak, poharak,
kozmetikai termékek üveg csomagolása, törött
üveg, ablaküveg, szemüveglencsék, stb.

F É M HULLADÉK
IDE TARTOZIK - fém kupakok üvegekről, spray
dobozok, régi kulcsok, zárak, konzervek, fém
konzervdobozok,
élelmiszerek
fém
csomagolása(tartalmuk eltávolítása után), főleg
készételek, pástétomok, kompótok, italok (mint
pld. sör, gyümölcslevek és energiaitalok),
háziállatok élelmiszerének fémdobozai,
NEM TARTOZIK IDE - ételmaradékkal,
festékkel és különböző kémiai anyagokkal erősen
szennyezett fém csomagolások,
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK
IDE TARTOZIK – zöldhulladék (fűkaszalék,
levelek), virágok, kerti gyom, bokrok és fák
levágott apróbb vesszői, gallyai, árnyesedékei,
NEM TARTOZIK IDE - konyhai hulladék,
élelmiszer maradék,
KEVERT TELEPÜLÉSI HULLADÉK
IDE TARTOZIK – az osztályzatlan települési
hulladék vagy az a települési hulladék ami már
osztályozva volt,
NEM TARTOZIK IDE – műanyag, papír, üveg,
tetrapak, fém hulladék, biológiailag lebomló
hulladék, apró építési törmelék, elektromos
hulladék, veszélyes hulladék,

