MESTO SLÁDKOVIČOVO

Technické služby
SLÁDKOVIČOVO

Ako triediť odpad

Prečo je dôležité triediť odpad?
NETRIEDENÝ putuje na skládku, čím prispieva k znečisteniu životného
prostredia.
TRIEDENÝ sa recykláciou a kompostovaním vracia späť do výrobného
procesu
z piatich zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety

=
10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu

=
z 30-tich PET fliaš môže byť fleecová bunda

=
zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel

=
110 ton papiera = 1 hektár zachráneného lesa

Do modrých zberných nádob s označením PAPIER patria:
noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdej
väzby, kancelársky
papier, papierové
vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého
papiera, kartón, obálky, reklamné letáky,
katalógy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový
papier
Sú označené symbolmi:

Nepatria sem:
mokrý, mastný alebo znečistený papier, umelohmotné obaly,
viacvrstvové kombinované obaly - tetrapaky, voskovaný papier, papier
s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, prieklepový papier,
celofán, použité hygienické vreckovky a plienky, obuv a textil, zmesový
komunálny odpad

Do žltých zberných nádob s označením PLASTY patria:
stlačené PET fľaše od
nápojov, číre a farebné
fólie, plastové tašky a
vrecká, plastové obaly od kozmetických a
čistiacich prípravkov,
penový polystyrén, plastové poháre a nádobky,
nápojové kartóny - tetrapaky

Sú označené symbolmi:

Nepatria sem:
obaly znečistené olejmi, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny,
guma, molitan, obaly od nebezpečných látok, chemikálií, farieb.

Do zelených zberných nádob s označením SKLO patria:
všetky druhy fliaš (bez
zátok a uzáverov), čisté
biele aj farebné sklo,
poháre od zaváranín,
fľaštičky od kozmetiky,
črepiny, tabuľové sklo,
sklo z okuliarov

Sú označené symbolmi:

Nepatria sem:
znečistené sklo, keramika, porcelán, kamenivo, žiarivky, žiarovky a
výbojky, dymové sklo, mliečne a varné sklo, zrkadlá, drôtované sklo,
autosklo, teplomery, obrazovky

Do červených zberných nádob s označením KOVY patria:
prázdne plechovky a
konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
hliník, hliníkový obal,
alobal a pod.
Ak sa v danej lokalite
nenachádza červená
zberná nádoba, nahrádza ho žltá zberná
nádoba s označením
PLASTY.
Sú označené symbolmi:

Nepatria sem:
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami

Do kompostérov patrí:
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
- kvety, tráva, drevný odpad zo strihania a
orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky pestovania, zhnité ovocie
a zelenina, piliny, drvená štiepka, hobliny,
drevný popol
Nepatria sem: uhynuté zvieratá, časti zvierat,
zvyšky jedál, cigaretové ohorky

Odpad, ktorý nie je možné vložiť do štandardných zberových nádob,
je možné odovzdať na

Zbernom dvore mesta Sládkovičovo.
Objemný odpad: starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá,
WC misy
Drobný stavebný odpad: betón, tehly, omietku, obkladačky
Nebezpečný odpad: autobatérie, použité žiarivky
Elektroodpad: televízory, rádiá, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebnú elektroniku a
pod.
Biologicky rozložiteľný odpad: čerstvo pokosená tráva , lístie a konáre od občanov mesta Sládkovičovo, ktoré musia byť odovzdané oddelene
Drevo, textil, šatstvo, použité jedlé oleje
Na zbernom dvore je možné odovzdať aj triedené zložky komunálneho odpadu:
papier, plasty, sklo, železný šrot a kovy
Na zbernom dvore NIE JE možné odovzdať:
odpad z rozobraných dopravných prostriedkov, nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry, farby a laky
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA:
V letnej sezóne (apríl - september):

V zimnej sezóne (október - marec):

PO a ŠT:
UT,ST,PI:
SO:		
NE:		

PO - PI:
SO:		
NE:		

7.00 - 18.00		
7.00 - 15.30		
7.00 - 12.00		
zatvorené		

7.00 - 15.30
7.00 - 12.00
zatvorené

Odvoz komunálneho i separovaného odpadu zabezpečujú
Technické služby Sládkovičovo podľa rozvozného plánu, ktorý je uverejnený na
www.tssladkovicovo.sk.
Adresa:

Zberný dvor mesta Sládkovičovo
Cukrovarská ulica, 925 21 Sládkovičovo
Kontakt: 0911 175 737, 031/784 09 26
E-mail: viliambrunner@gmail.com

Označnie obalov, ktoré:

PATRIA do zbernej nádoby

NEPATRIA do zbernej nádoby

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

