
Vážení občania,  

 

v obci sú umiestnené nádoby pri Materskej škole výlučne  na triedený odpad a to  

papier, kompozitné obaly (tetrapacky) a obaly z kovov. Tieto sú vyvážané podľa 

potreby. Občanom naďalej zostáva zelená smetná nádoba 120 l na sklo;   plasty 

sa budú vhadzovať do vriec, ktoré budú do každej domácnosti dodané. Sklo 

a plasty sa budú vyvážať  1x do mesiaca, tak ako doteraz. 

Je chvályhodné, že sa mnohí z Vás zapájajú do triedenia odpadu, no sú i takí, 

ktorí odpad vhadzujú do nádob nesprávne. Na každej nádobe je označená 

komodita, ktorá sa do nádoby môže vhadzovať.  

Žiadame Vás, aby ste tieto pokyny rešpektovali, nevytvárali skládky a prispeli 

tak k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu obce, kde žijeme my všetci. 

 

SKLO zbierame do zelených kontajnerov 120 l 

 patrí sem – biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti  (poháre, fľaše a pod.), 

črepy, ako aj úlomky tabuľového skla, 

  nepatrí sem – keramika, autosklá, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, 

počítačové monitory a komunálny odpad. 

PAPIER zbierame do modrých kontajnerov 

 patrí sem – čistý papier ako noviny, časopisy, katalógy, zošity, knihy, 

poskladané krabice vyrobené z tvrdeného kartónu alebo vlnitej lepenky,  

 nepatrí sem – asfaltový, voskový a dechtovaný papier, mokrý,  mastný 

a znečistený papier a komunálny odpad, 

PLASTY zbierame do igelitových vriec 

 patria sem – PET fľaše, fólie, tégliky, iné stlačené obaly, fľaše od mlieka 

a džúsov, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov, potravín, 

destilovanej vody. Podobné obaly označené v spodnej časti skratkami“ HD-

PE, PE-HD, PE, PP, PET 

 nepatria sem – obaly z nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, 

motorových olejov a pod.), novodurové rúrky a pod., 
!    Obaly z plastov je potrebné stlačiť do vriec tak, aby sa zmenšil ich objem  

     a zaberali čo najmenej miesta. 

KOVY zbierame do červených kontajnerov 

 patria sem – kovové obaly, konzervy kovové výrobky a súčiastky, alobal, 

nápojové plechovky 

 nepatria sem – kovové obaly kombinované s inými obalmi 
!    Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby  je potrebné vypláchnuť,   

     aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť. 

KOMPOZITNÉ OBALY - tetrapacky zbierame do oranžových 

kontajnerov 
 patria sem – čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, obaly 

označené v spodnej časti skratkami C/PAP, 

 nepatria sem – polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami nápojov 

a potravín, iný  plastový odpad z domácností a komunálny odpad. 
!   Kompozitné obaly (tetrapacky) je potrebné pred odovzdaním umyť a stlačiť tak,  

    aby sa  zmenšil  ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 


