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^ PRAVDY A MÝTY O ODFADE
OPtATI S/l TRIEĎIÍ ODľAC, K?() /AŇ Oŕí'AN FUTJ?
Občan platf za zmesový komunálny odpad, bioodpad a použité jedlé oleje. Triedený zber odpadu financujú
výrobcovia prostrednfctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými
spoloenosťami zabezpeíujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Obían za triedený zber neplatí.

AKO TRIEDIT OCAtY NA VAJÍÍKA A ROIKY Z TOAl?rN?HO MPIERA?
Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť vsak mokré ani mastné.

PATRI fW,mW ĎO TRI?DEN?HO Z6ERU?
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Do triedeného zberu plastov patrf obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na zberný dvor.

PATRI OMl /O SPREJA ĎO TRIEŕíNÍHO ZŕERU?

Obaly zo sprejov kozmetických výrobkov patria do triedeného zberu. Vyhadzujte ich vždy prázdne a v žiadnom
prípade ich neprepichujte. Spreje s farbami, technickými lakmi a inými penami vsak patria na zberný dvor,
nakolko obsahujú nebezpečné látky.

J? POIRE6NÍ OBAIY 1>R?Ď VYHOOENJM ĎO TRIÍDENÉHO 7ŕERU UMÝVAT?
Uplne postaíi, ak obal neobsahuje hrubé zvyäky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité j'e obaly pred vyhodenfm stlačiť, aby
nezaberali zbytočne velä miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

MOZ? SA STAT, Z? TRIEDENY Í6?R SKONÍÍ NA SKtÁDKÍ?
Väetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa dälej obchoduj'e. Zberová
spoloínosť musf dokladovať, čo sa s nfm deje po dotriedení. Triedený odpad j'e zakázané skládkovať, pokiaľvšak
obsahuje velä neíistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuj'e za triedený a skončí na skládke odpadu.
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MAJTí NA MMÄÍI NASl?DOVN? ľRAVI&lÄ ..
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2. Ikicmmi DtAlY NÍFAIRI* 1)0 TOSA, VBAftt ItH M FRUAJNt.

3. COOBi'IAVUIt FABEtNÚ AB?(Et)U IRIEDENIA.
SKIU rAIBI ;?1ENA, rAPIERU MODBA. riASIOM ;ITA, KOVOM (ERVtNA < NÄroiOVVM
KARIONOM DRAN70VA FARM NdľOVIt VÄM AJ 0?NAť?NII NA 0(M?.
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4. l?N VriRIEMNV OPFAD SA CÄ ÍHOCNOIIÍ A RUYKUVAt

5. TBKMt OOfAC, OPtflli SA 10. U VVIRIEDENV  t  DBUN NtrtAli.
JCHO ;(ER HRADU VfflOMOVIA ffiOSfflEŕNÍffVOM OIV ENVI -1 .

6. OtAl 0;kl>ť?NV (^) FAIRÍ W rRI? N?UO ;(ERU.
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