Máte otázky o triedení odpadu?
Prinášame odpovede na tie najčastejšie.

Od čoho závisí, koľko platíme za odpad?

Zber správne vytriedeného odpadu je pre obyvateľov zadarmo. Platia len za zmesový odpad, ktorý končí na skládke.
Čím viac odpadu je správne vytriedeného, tým menej ho ide na skládku. Navyše, skládkovací poplatok je nastavený
motivačne. Čím lepšie obyvatelia triedia, tým menej platí mesto alebo obec za uloženie každej jednej tony na skládku.

Musím obaly pred vyhodením umyť vodou?

Nie, nemusíte. Mierne znečistenie nevadí, v procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt.

Ako je to s papierovými obalmi na vajíčka či rolkami z toaletného papiera?

I keď už nie sú vhodné na recykláciu, dajú sa energeticky zhodnotiť. Preto ich treba vyhodiť do papiera.

Môžem hodiť do skla rozbité zrkadlo, keramiku či porcelán?

Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, a preto sa nedá recyklovať. Recyklátori si neporadia ani s keramikou a porcelánom.
Preto patria do zmesového odpadu.

Kam patrí prázdny obal z laku na vlasy?

Plastové viečko zo sprejov patrí do plastov. Kovové obaly z lakov na vlasy, dezodorantov a pod. patria medzi
kovový odpad.

Kam patria tégliky z jogurtov?

Patria do plastu, musia však byť bez hrubých zvyškov jedla. Viečka z nich oddeľte a vyhoďte spolu s kovmi.

Kam patria použité zubné kefky?

Zubná kefka sa skladá z viacerých materiálov, preto sa triedi podľa väčšinovej zložky. Prípadne ju môžete odovzdať
v špecializovaných obchodoch, ktoré nájdete na webovej stránke www.ekovir.sk.

Kam vyhodiť plastový obal od zubnej pasty či krému?

Plastové obaly z kozmetiky po jej spotrebovaní patria do plastov. Snažte sa však, aby obaly obsahovali čo najmenej zvyškov.

Kam vyhodiť polystyrén?

Čistý obalový polystyrén (napríklad od malých spotrebičov) triedime ako plasty. Veľké kusy polystyrénu
a stavebný polystyrén (izolačný) patria na zberný dvor.

Patria nápojové kartóny (nazývané aj tetrapaky) do papiera?

Nie, nepatria. Do papiera patrí len papier a bežné kartónové krabice. Nápojové kartóny (z mlieka, džúsov a pod.)
sa v niektorých mestách/obciach môžu zbierať samostatne, prípadne spolu s plastmi a niekde zasa spoločne s kovmi.

Kde zistím, ako sa triedi v našom meste/obci?

Skúste skontrolovať internetovú stránku mesta/obce alebo zberovej spoločnosti, ktorá u vás pôsobí. Väčšina obcí
a miest má tieto informácie zverejnené. Nájdete ich aj vo všeobecne záväznom nariadení mesta alebo obce.
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1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

4.
5.

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.

www.envipak.sk

