Systém separovaného zberu na rok 2020

1. Papier, plasty, tetrapaky, kovy
a) Majitelia rodinných domov triedia papier, plasty, tetrapaky, kovy do igelitových vriec,
ktoré v stanovený deň vyložia pred bránu a zberová spoločnosť zabezpečí ich zber.
b) Majitelia bytov v bytových domoch triedia papier, plasty, tetrapaky, kovy do príslušných
kontajnerov, ktorých zber v stanovený deň zabezpečí zberová spoločnosť.

ŽLTÝ a ČERVENÝ KONTAJNER - vkladať:
- neznečistené stlačené, alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky od jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov a kozmetiky, viacvrstvové obaly / TETRAPAK (od nápojov, z krabicového
mlieka, džúsov, smotany, vína), kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové obaly z čajových sviečok, viečka od jogurtov.
Postup :
- krabice vymyjeme, zlisujeme nohou ( rozšliapneme )
- plastové fľaše zlisujeme nohou ( zašliapneme )

ŽLTÝ a ČERVENÝ KONTAJNER - nevkladať :
- mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok a chemikálií ( farby, spreje, motorové oleje a pod. ) kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, napr. z farieb, sprejov a pod., znečistený
alobal, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, korenín, nanukov a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

MODRÝ KONTAJNER – vkladať :
- noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové
obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami, alebo skartovaný papier.

MODRÝ KONTAJNER – nevkladať :
- väzbové obaly kníh, mokrý, mastný, alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier,
použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.
2. Sklo
Všetci obyvatelia obce triedia sklo do kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené pri
kostolnom parku, pri potravinách Moja samoška, na sídlisku - ul. M. R. Štefánika, na
ul. Agátovej, na futbalovom ihrisku, v časti Studené na ul. Jantárovej a Šalviovej, pri
predajni Billa.

ZELENÝ KONTAJNER – vkladať:
- nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo
z okien a dverí, sklenené črepy a pod.
Fľaše a poháre je potrebné očistiť od zvyškov potravín.

ZELENÝ KONTAJNER – nevkladať :
- porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované
sklo, technické druhy skla, žiarovky, žiarivky, výbojky.

3. Odevy a textílie
Všetci obyvatelia obce triedia použité odevy a textílie do kontajnerov šedej farby, ktoré
sú umiestnené pri kostolnom parku, pri potravinách Moja samoška, na sídlisku - ul. M.
R. Štefánika, v časti Studené na ul. Jantárovej a ul. Šalviovej, pri predajni Billa.

ŠEDÝ KONTAJNER – vkladať:
- pánske, dámske, detské odevy,
- lôžkoviny a posteľná bielizeň,,
- iný domáci textil,
- topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy,
- doplnky,
- domáce a športové potreby, knihy, hračky a pod. .
4. Elektroodpad
Obyvatelia obce môžu počas celého roka nahlasovať nepotrebný elektroodpad na tel. čísle
obecného úradu 02/45 95 12 15, klapka 3, alebo mailom na dane@mostpribratislave.sk.

Zbiera sa:
- vyradená počítačová technika,
- telekomunikačná a kancelárska technika,
- domáca biela spotrebná elektronika (mikrovlnné rúry, práčky, chladničky, mrazničky),
- čierna elektrotechnika (TV prijímače, videá, audio prístroje a pod.).
- meracie prístroje,
- káble a odpad z elektronickej výroby,
- odpad z opravárenskej činnosti a pod.
Všetky elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky
elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými
pracovníkmi odobraté.
5. Drobný stavebný odpad
Obyvatelia obce môžu odovzdať drobný stavebný odpad 1 x štvrťročne na mieste ktoré
určí obec v stanovenom termíne.
Poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,06 EUR.
Do drobného stavebného odpadu patrí:
- zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Do drobného stavebného odpadu nepatrí:
- sklo, kovy, plasty, papier a lepenka,
- opotrebované pneumatiky,
- komunálny odpad z domácností.

6. Veľkoobjemový odpad
Zber veľkoobjemového odpadu sa v obci uskutočňuje 2 x ročne (spravidla na jar a na

jeseň).
Do veľkoobjemového odpadu patrí:
- starý nábytok rozobratý na kusy (dosky) – stoly, stoličky, kreslá, skrine, postele, váľandy,
nábytkové steny, kuchynské linky, police,
- podlahové krytiny – koberce, linoleá,
- sanitárna keramika – umývadlá, vane, wc misy,
- ostatné – lyže, bicykle, veľké zrkadlá, matrace, radiátory, železo.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí:
- nebezpečný odpad – chladničky, televízory, počítače a monitory, žiarivky a výbojky,
autobatérie, zbytky farieb a riedidiel,
- triedený odpad – papier, plasty, sklo, odevy, hračky, obuv,
- biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie,
- komunálny odpad z domácností,
- drobný stavebný odpad - zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod..

7. Jedlé oleje a tuky z domácností
Použité jedlé oleje a tuky sú domácnosti povinné zlievať do PET fliaš (napr. od minerálky, jedlého oleja a pod. o objeme 1 liter - 5 litrov). Po naplnení je nutné tieto fľaše uzatvoriť tak, aby z nich obsah nevytekal. Následne je potrebné tieto nádoby vložiť do nádoby
červenej farby na to určenej.
Na nádobe je nápis – Jedlé oleje a tuky

Nádoby sú umiestnené: pri kostolnom parku, pri potravinách Moja samoška, na sídlisku
– ul. M. R. Štefánika, časť Studené – na ul. Šalviovej a ul. Jantárovej, pri predajni Billa.

8. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
Tento druh odpadu je možné priamo vkladať, (vlievať) do smetnej nádoby čiernej farby

na to určenej.
Na nádobe je nápis – Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Nádoby sú umiestnené: pri kostolnom parku, pri potravinách Moja samoška, na sídlisku ul. M. R. Štefánika, časť Studené – na ul. Šalviovej, ul. Jantárovovej a ul. Agátovej.
Vývoz vyseparovaných zložiek je zabezpečovaný jedenkrát do týždňa – v pondelok.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i
živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného
stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale aj kuchýň
domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po dobe spotreby
alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Do nádob je možné ukladať len odpad uvedený vyššie. Ak sa bude v nádobách
vyskytovať aj iný odpad, bude celý obsah nádoby považovaný za komunálny odpad
a s tým sú spojené vyššie náklady obce na jeho likvidáciu.
Cieľom separovania týchto zložiek odpadu je hlavne znížiť ich množstvo vypúšťané do
verejnej kanalizácie, ako i ochrana životného prostredia.

9. Prenosné akumulátory a batérie
Recyklačné boxy sú zelenej farby nachádzajú sa na chodbe obecného úradu, a to na
prízemí a aj na poschodí.

10. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad

HNEDÝ KONTAJNER – vkladať:
- odpad z verejnej zelene, lístie, tráva záhradný odpad,ovocie a zelenina, kávový a čajový
odpad, piliny a drevená štiepka z vetiev stromov a kríkov, zemina z kvetín
HNEDÝ KONTAJNER – nevkladať:
- mäso, popol, stavebný odpad a pod.
Minimálny interval vývozu – raz za týždeň v pondelok, v mesiacoch marec – november
príslušného kalendárneho roka.
Upozornenie!
Biologicky rozložiteľný odpad nebude spoločnosťou odvezený pokiaľ bude uložený vo
vreciach, či už plastových, papierových, alebo plátenných, krabiciach, alebo voľne
uložený pred domom.

