DO KONTAJNEROV

PATRIA

NEPATRIA

ČIERNYCH
Zmesový
komunálny odpad

Nevytriedený a znečistený
komunálny odpad

Vytriedené zložky
komunálneho odpadu- plasty,
papier, sklo, kovy, zelený
odpad, nebezpečný odpad...

ŽLTÝCH
Plastyurčené pre
odpady z obalov
z plastov a odpady
z určených
neobalových
výrobkov z plastov

Plastové fľaše z nápojov,
drogérie a kozmetiky (PET,
HDPE, PP), fólie číre a farebné
(PE-LDPE, HDPE), čistéopláchnuté plastové obaly
z potravín “tégliky“, polystyrén
(PS, EPS), igelitové tašky
a vrecká, staré plastové hračky...

Znečistené fľaše a obalyškodlivinami, chemikáliami,
olejmi a ropnými látkami,
guma, molitan....

ZELENÝCH
Sklo- určené pre
odpady z obalov zo
skla a odpady
z určených
neobalových výrobkov zo skla

Neznečistené sklenené fľaše
z nápojov, sklenené obaly,
poháre, črepy, tabuľové sklo bez
drôtenej výplne

Znečistené sklo, sklo
s prímesami, zrkadlá, plexisklo,
autosklo, porcelán, keramika,
bezpečnostné a technické sklo,
žiarovky a žiarivky,
obrazovky...

MODRÝCH
Papier- určené pre
odpady z obalov
z papiera a lepenky
a odpady
z určených neobalových
výrobkov z papiera a lepenky

Noviny a časopisy, reklamné
letáky, zošity, knihy, papierové
obaly (napr. papierové vrecká),
kartóny, obálky, plagáty,
papierová lepenka, papierkrepový, baliaci, kancelársky,
katalógy...

Viacvrstvové obaly (tzv.
tetrapaky), znečistený papierpovoskovaný, mokrý, mastný,
na pečenie, plienky, alobal,
lepiaca páska, kovové alebo
plastové súčasti papierových
výrobkov, tapety...

HNEDÝCH
Bioodpad- biologicky
rozložiteľný komunálny odpad
(BRKO- zelený)

Zelený odpad zo záhrad
a parkov, zvyšky ovocia
a zeleniny, tráva, lístie, len malé
konáre a orezy zo stromov
a kríkov, vetvičky, burina, slama,
seno, piliny, hobliny, kvety...

Kuchynský a reštauračný
odpad, zvyšky jedál a potravín,
exkrementy zvierat, uhynuté
zvieratá...

ČERVENÝCH
Kovy- určené pre
odpady z obalov
z kovov

Plechovky, kovové súčiastky,
starý kuchynský riad, kovové
obaly z kozmetiky, farebné kovy,
hliníkový obal, kovové viečko,
klince, kľúče, pánty, zámky,
oceľové plechovky...

Kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farieb
a rôznymi chemickými látkami,
Znečistené kovové obaly
a plechovky...

Škatule/krabice/ od mlieka,
džúsov, nápojov...

Znečistené obaly s obsahom
nebezpečných látok, chemikálií,
papier a lepenka...

Viacvrstvové
kombinované
Materiály (VKM)
na báze lepenkyurčené pre
tetrapaky

DRUH
ODPADU

ELEKTROODPAD

VEĽKOOBJEMOVÝ
ODPAD

DROBNÝ
STAVEBNÝ ODPAD

PATRIA

NEPATRIA

KAM S
ODPADOM

Elektrické a
elektronické prístroje a
zariadenia, veľké a
malé domáce
spotrebiče, biela
technika, počítačová a
kancelárska technika,
televízory, lampy,
elektromotory, ručné
elektrické náradie,
elektronické hračky...

Neúplné
elektrospotrebiče (bez
elektromotorov,
kovových častí, atď.)

Vyložiť v čase zberu
do 8.00 hod. pred
rodinný alebo bytový
dom čo najbližšie k
oploteniu, prípadne
v iných termínoch
doniesť na
hospodársky dvor
Mesta Sliač ul. ČSA
č.963.

Starý nábytok,
umývadlá, radiátory,
kuchynské linky,
koberce, atď.

Bioodpad zo záhrad –
tráva, lístie, konáre a
kmene, odpad z
čistenia ulíc, papier,
sklo, atď.

V čase zberu ukladať
do veľkoobjemových
kontajnerov.

Drobné zmesi betónu,
tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky,
atď.
(bez kovu, dreva,
skla...)

Stavebný odpad s
obsahom
nebezpečných látok
(azbest, ortuť, PCB,
atď.)

Odovzdávať na
hospodárskom dvore
Mesta Sliač ul. ČSA
č.963, za poplatok 15,EUR za tonu v zmysle
VZN č.24/2017 pre rok
2018.

Zber konárov a elektroodpad:
Žiadame vykladať v deň zberu do 08:00 hod. na chodník pred svoju nehnuteľnosť čo najbližšie
k oploteniu. Termíny na 2 polrok 2018 zostávajú nezmenené.
Použitý jedlý olej:
Obyvatelia z rodinných domov môžu odovzdávať spolu s bioodpadom (uzatvorenú nádobu položiť na
kontajner). Obyvatelia z bytových domov môžu nádoby s použitým jedlým olejom odovzdávať na
hospodárskom dvore Mesta Sliač na ulici ČSA 963.
UPOZORNENIE:
Nádoby/kontajnery musia byť v deň vývozu prístupné. Vyložte svoju nádobu/kontajner s komunálnym
odpadom, s triedeným odpadom alebo žlté vrece s plastami v deň zberu pred 07:00 hod. pred svoju
nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky. Vyložená nádoba alebo vrece (len plasty) na
okraj komunikácie je signál pre posádku vývozcu, že majú byť vyprázdnené.

