Pravdy a mýty o odpade
Oplatí sa triediť odpad, keď zaň občan platí?
Občan platí za zmesový komunálny odpad, bioodpad a použité jedlé oleje. Triedený zber odpadu financujú
výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými
spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Občan za triedený zber neplatí.

Ako triediť obaly na vajíčka a rolky z toaletného papiera?
Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani mastné.

Patrí polystyrén do triedeného zberu?
Do triedeného zberu plastov patrí obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na zberný dvor.

Patrí obal zo spreja do triedeného zberu?
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 však patria na zberný dvor,
nakoľko obsahujú nebezpečné látky.

Je potrebné obaly pred vyhodením do triedeného zberu umývať?
Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité je obaly pred vyhodením stlačiť, aby
nezaberali zbytočne veľa miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

Môže sa stať, že TRIEDENÝ ZBER skončí na skládke?
Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje. Zberová
spoločnosť musí dokladovať, čo sa s ním deje po dotriedení. Triedený odpad je zakázané skládkovať, pokiaľ však
obsahuje veľa nečistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuje za triedený a skončí na skládke odpadu.

AK SPRáVNE

TRIEDIME

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

SVET JE KRAJŠí
Majte na pamäti nasledovné pravidlá :

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4.
5.
6.

www.triedime.sk

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
...
Riaďte sa pravidlami svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa To. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Obal označený

www.envipak.sk

patrí do triedeného zberu.
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