AKO TRIEDI ODPAD MESTO VEĽKÝ MEDER!
PAPIER
PLASTY, KOVY
A VIACVRSTVOVÉ
KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
Patria sem:
fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov,
kozmetických a čistiacich prípravkov,
prepravky fliaš, tégliky od jogurtov
hračky, penový polystyrén, poháriky z
automatov a iné plastové nádobky, obaly
označené v spodnej časti skratkami:
HDPE, PEHD, PE, PP, PET,
kovový šrot, farebné kovy, hliník,
hliníkový obal, konzervy, oceľové
plechovky, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, plechovky z nápojov ...
a , viacvrstvové obaly od mlieka a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a
džúsov,
vína,
piva,
kozmetiky
s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo
vnútri
Nepatria sem:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
hrubo znečistené plasty, podlahové
krytiny, guma, molitan, kovy hrubo
znečistené zvyškami jedla, farbami a
rôznymi chemickými látkami, či olejmi.
Interval vývozu: 2 krát za mesiac pre
IBV aj pre KBV
Zber: Celoročne na zbernom dvore.
Kovový odpad
možno
odovzdať
oprávneným subjektom, s ktorými má
mesto uzatvorenú zmluvu.
Druh nádoby: IBV - 110 litrové vrecia,
resp. žltý kontejner na stanovištiach a
KBV - žlté 1100 litrové kontajnery
Jednotlivé obaly treba vypláchnuť
a odstrániť ich prípadné znečistenie.
Obaly pred vyhodením treba stlačiť
a tým znížiť ich objem!

ELEKTROODPAD
Patria sem:
Biela a čierna technika (televízory, rádiá,
variče, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky atď.) počítačová, kancelárska
a telekomunikačná
technika,
elektromotory, ručné elektrické náradia,
mobilné klimatizačné zariadenia.
Zber: celoročne na zbernom dvore a v
rámci spätného zberu
Druh nádoby: špeciálne kontajnery na
zbernom dvore alebo v obchodoch na
výmennom základe
ELEKTROODPAD odovzdaný do
zberného strediska musí byť
kompletný, musí obsahovať základné
komponenty, obrazovky nesmú byť
rozbité!!!!

Patria sem:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kartón,
obálky, letáky, katalógy, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier
Nepatria sem:
plastové
obaly,
viacvrstvové
kombinované materiály (napr. tzv.
tetrapakové obaly), voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, silne
znečistený, či mastný papier, kopírovací
papier, celofán, hygienické potreby,
použité plienky
Interval vývozu: 2 krát za mesiac pre
IBV aj pre KBV a formou školského
zberu
Druh nádoby: IBV – modrý 1100 l
kontejner na stanovištiach a KBV modrý 1100 l kontajner
Obaly z papiera je potrebné poskladať
a uložiť do nádob tak, aby sa zmenšil
ich objem a zaberali čo najmenej
objemu nádoby!

SKLO
Patria sem:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety
zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky
bez kovových a plastových uzáverov,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov
Nepatria sem:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán,
keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky,
obrazovky,
silne
znečistené
sklo
(zeminou, farbami, potravinami)
Interval vývozu: 2 krát za mesiac
pre IBV aj pre KBV
Druh nádoby: zelený 1100 l
kontejner na stanovištiach a KBV modrý 1100 l kontajner
Jednotlivé sklenené obaly treba
vypláchnuť a odstrániť ich
prípadné znečistenie!

TEXTIL A ŠATSTVO
Patria sem:
čisté a suché šatstvo a textil (všetky
druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu
(čiapky, šále),prípadne iné druhy šatstva
a textilu ...
Nepatria sem: znečistené a mokré
šatstvo
Zber: prednostne dávať na charitu resp.
odovzdať na zbenom dvore

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD
Patria sem:
Tráva a seno, slama. lístie (aj orechové)
a ihličie,
vypletá
burina,
nasekané
kukuričné stonky a klasy, pozberové
zvyšky z pestovania na balkóne a
v záhrade, nasekané konáre zo stromov
a krovín, piliny, hobliny a štiepka z čistého
dreva, zhnité ovocie a zelenina, zvyšky z
čistenia a spracovania ovocia a zeleniny (aj
citrusy a banány), znehodnotené potraviny
(koreniny,
strukoviny,
obilniny...),
usadenina z kávy, čajové vrecúška,
škrupiny z orechov, kôstky a makovice,
studený popol z čistého dreva, papierové
vreckovky a obrúsky
Nepatria sem:
Zvyšky varených jedál, zvyšky mäsa a
výrobky z neho, zvyšky rýb a výrobky
z nich, mlieko a mliečne výrobky, vaječné
škrupiny a výrobky z vajec, surové ani
varené kosti, piliny a zvyšky z
drevotriesky, lakovaného a natieraného
dreva, chlieb a iné pekárenské výrobky,
biologické odpady z drobnochovu – výkaly,
podstielka, zvyšky potravy, srsť z
vyčesávania zvierat, uhynuté zvieratá a
zvyšky zo zabíjačky
Interval vývozu: 1 krát za 14 dní od marca
do konca októbra, 2 krát do roka v rámci
sezónného zberu
Druh nádoby: označené hnedé zberné
nádoby, kompostovacie zásobníky alebo
veľkoobjemové kontajnery na zbernom
dvore

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Patria sem:
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov (slnečnicový, repkový,
ľanový,
palmový),
ktoré
zostanú
v domácnostiach po vyprážaní na panvici
alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako
nálev potravín (napr. sušené paradajky,
ryby v konzerve, syry). Použitý rastlinný
olej a tuky je potrebné priniesť na zberný
dvor v priesvitných nádobách, ktoré sa dajú
uzavrieť, aby nedošlo k znečisteniu
priestoru zberného kontajnera.
Nepatria sem:
motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky,
ktoré
neboli pôvodne
určené
na
konzumáciu, či na prípravu jedla
Interval vývozu: priebežne na zbernom
dvore
Druh nádoby: PET fľaše a iné nádoby
Do zberného kontajnera nepatria
motorové oleje, ropné produkty a iný
komunálny odpad !!!

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

PNEUMATIKY

LIEKY

Patria sem:
prenosné (gombíkové, tuškové, ...)
a automobilové batérie a akumulátory
Nepatria sem:
priemyselné batérie a akumulátory, iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako
sú samotné batérie a akumulátory,
odpady, zmesový komunálny odpad ... .
Zber: všade, kde je možné ich kúpiť.
Podľa § 48 zákona 79/2015 o odpadoch
je každý distribútor akumulátorov a
autobatérií povinný zabezpečiť ich
spätný zber na svojich predajných
miestach bez ohľadu na ich značku a na
dátum ich uvedenia na trh po celú
prevádzkovú dobu. Bezplatne. Pri nákupe
cez internet sa môžete tiež informovať,
kde má predajca v okrese zriadené
odberné miesto.
Celoročne aj na zbernom dvore do
špeciálnych kontajnerov resp. nádob

Zber: všade, kde je možné ich kúpiť A
VO VŠETKÝCH PNEUSERVISOCH
podľa § 71 zákona č. 79/2015 o odpadoch
je každý distribútor pneumatík povinný
zabezpečiť na svojich predajných miestach
spätný zber odpadových pneumatík bez
ohľadu na výrobnú značku a na dátum
uvedenia pneumatiky na trh, po celú
prevádzkovú dobu. Bezplatne. Pri nákupe
cez internet sa môžete tiež informovať,
kde má predajca v okrese zriadené
odberné miesto

Nespotrebované lieky a zdravotnícke
pomôcky
nepatria
do
zmesového
komunálneho odpadu a ani do vôd
odvádzaných v rámci kanalizácie. Je
potrebné ich odovzdať do verejných
lekární.
Verejné lekárne sú povinné
zhromažďovať humánne a veterinárne
lieky
a
zdravotnícke
pomôcky
nespotrebované fyzickými osobami.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patria sem:
len zmesové komunálne odpady, ktoré sa
nedajú ďalej triediť.
Nepatria sem:
stavebné odpady a podobné odpady
(zemina, kamene, drevo, popol a pod.),
zložky triedeného systému zberu,
nebezpečné
odpady,
biologicky
rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.
Druh nádoby: čierne plastové 120, 240
a 1100 litrové nádoby, odpadové koše –
na zber drobného odpadu pri pohybe
osôb na verejných priestranstvách.

OBJEMNÝ ODPAD
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Zbiera sa:
len vytriedené drobné stavebné odpady
(betón, tehly, obkladačky dlaždice
a keramika,
zmes
predchádzajúcich
komodít)
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné
odpady, odpady s obsahom škodlivých
látok, odpady s obsahom zmesového
komunálneho odpadu, či zložiek
triedeného zberu odpadov.

Objemným odpadom sa rozumie
nadrozmerný odpad, ktorý nie je možné
umiestniť do bežného kontajnera, napr.
starý nábytok, skrine, pohovky, postele,
koberce, matrace, periny, kuchynský
drez, bicykel.
Zber resp. interval vývozu: celoročne
na zbernom dvore a 2 krát ročne v rámci
jarného a jesenného upratovania

TSM Veľký Meder, s. r. o.
ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Patria sem:
odpadové oleje, chemikálie, rozpúšťadlá,
staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a
chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, handry a rukavice
znečistené olejom, farbami, obaly
znečistené nebezpečnými látkami
Zber: celoročne na zbernom dvore
Spôsob odovzdania: špeciálny kontejner
na zbernom dvore

Nezábudková 1671/1
932 01 Veľký Meder
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok: 8,00 – 15,00
Tel: 031/555 30 58

Nedostali Ste kompletné informácie o tom, ako a kam
s odpadom?
V tomto prípade Vám ich radi doplníme. Svoje otázky môžete zaslať
e-mailom na adresu: kristina.pivodova@velkymeder.sk alebo
môžete prísť osobne na mestský úrad, oddelenie životného
prostredia, budova C.

Vypracovala: Ing. Kristína Pivodová, vedúca oddelenia rozvoja mesta, výstavby a životného
prostredia MsÚ Veľký Meder

