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Sídliská ukladajú do 1 100 l zbernej nádoby 

Patria sem: 

neseparovateľný a znečistený 

komunálny odpad 

Nepatria sem: 

vytriedené zložky komunálneho odpadu-

plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, 

nebezpečný a stavebný odpad 

Rodinné domy ukladajú do 110 l zbernej nádoby 
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Ukladáme do modrej 1 100 l, 240 l alebo 110 l zbernej nádoby 

Patria sem: 

znehodnotené knihy, časopisy, pohľadnice, papierové obaly od 

potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové krabice, 

počítačový papier, kartónové platá od vajíčok 

Nepatria sem: 

mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejom, zvyškami 
potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, 

plastové platá od vajíčok,  papier potiahnutý fóliou, použité plienky 
a hygienické potreby, alobal, celofán 

 

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové materiály (spinky), plastové časti 
používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení, napr. časopisov, zmenšiť 
objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob. 

Význam značiek na obaloch 

vlnitá lepenka / hladká lepenka / papier 

 

 

Ukladáme do zelenej 1 100 l alebo  1 m3 zbernej nádoby (zvon)    

Patria sem: 

sklenené nevratné zelené, hnedé, biele fľaše z nápojov, 

minerálok, jedlých olejov, zaváranín, rozbité vratné fľaše, 

tabuľové sklo 

Nepatria sem: 

porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo  s drôteným 
výpletom, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, žiarovky a 

žiarivky, teplomer,  autosklá 

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky. 

Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob. Vratné fľaše 

vrátiť späť do obchodu.  

Význam značiek na obaloch 

biele sklo / zelené sklo / hnedé sklo 
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Ukladáme do žltej 1 100 l, 240 l alebo 110 l zbernej nádoby        

Patria sem: 

stlačené fľaše od nápojov (PET fľaše), kelímky od jogurtov a iných 

mliečnych výrobkov, plastové obaly z drogérie, tácky, poháriky, 

igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén. 

Nepatria sem: 

 znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od 
motorových olejov, molitan  

 

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky. Obaly je 

potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob. Do žltej zbernej 

nádoby patria aj viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak) + kovy!!! 

 

Význam značiek na obaloch 

 

1 – Polyetyléntereftalát (PET/PETE), z ktorého je vyrobených väčšina obalov pitných nápojov, 
voláme ich PET fľaše. Využíva sa aj pre výrobu liatych výrobkov či fólií. 

 

2 – Polyetylén vysokej hustoty (HDPE) je používaný pre výrobu fliaš z pracích prostriedkov, 
šampónov a inej kozmetiky. Používa sa však aj ako obal v potravinárstve. Je vhodný na balenie 
výrobkov s krátkou trvanlivosťou, ako je mlieko, džúsy, jogurtové kelímky či  kelímky z 
margarinu. Môže byť nepigmentovavý priesvitný, ale i farebný. 

 
3 – Polyvinylchlorid (PVC/V) má dobrú odolnosť voči klimatickým vplyvom, tokové vlastnosti, 
stabilné elektrické vlastnosti a vynikajúcu chemickú odolnosť. 

 
4 – Polyetylén nízkej hustoty (LDPE) je plast používaný predovšetkým na výrobu fólií najmä 
kvôli jeho pevnosti, ohybnosti a relatívnej priehľadnosti. Je obľúbeným materiálom pre 
výrobky, kde je potrebné niečo uzavrieť tepelným zváraním. LDPE sa používa na výrobu káblov, 
ohybných viečok a fliaš. 

 
5 – Polypropylén (PP) je známy tým, že má vynikajúcu chemickú odolnosť, je pevný a má 
najnižšiu hustotu zo všetkých druhov plastov, používaných ako obaly. Má vysoký bod topenia, 
a preto je ideálnym materiálom pre liatie za horúca. Používa sa od ohybných až po tuhé obaly, 
tiež vo forme vlákien a ako časti pre automobily alebo spotrebné výrobky. 
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6 – Polystyrén (PS) je všestranný materiál, môže byť pevný, ale aj penový. Býva číry, tvrdý i 
krehký. Používa sa ako ochranné balenie krehkých výrobkov. 

 
7 – Ostatné (OTHER) – do tejto kategórie zahrňujeme všetky plasty, ktoré nepatria do 
kategórií 1 až 6. Môžeme tu nájsť aj kombináciu prvých šiestich druhov plastov.  Nie všetky 
plasty skupiny 7 sú toxické. Ak nevieme, o aký plast ide, radšej tejto kategórii vyhnime. Veľkú 
skupinu tejto kategórie totiž tvorí  druh plastu nazývaný polykarbonát (PC, polycarbonate), 
ktorý bol donedávna používaný na výrobu mnohých dojčenských produktov (fľaše, cumle, 
hryzátka, hračky). Jeho súčasťou je toxická chemikália BPA. Mnohé krajiny zakázali predaj 
produktov pre deti vyrobených z tejto chemickej zložky. 

 

 

 

 

Ukladáme do žltej 1 100 l, 240 l alebo 110 l zbernej nádoby spoločnej 

s plastami. Konečné dotrieďovanie sa uskutočňuje na dotrieďovacej 

linke v zbernom dvore na Banskej ulici. 

Patria sem: 

kovové plechovky od piva a nealko nápojov, konzervy 

z  kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov 

Nepatria sem: 

kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené  

po použitých na daný účel, napr. kelímky z čajových sviečok 

obsahujúce vosk, znečistené od potravín, tuby z krémov a pást... 

 

Pred separovaním je potrebné kovové obaly oddeliť od iných materiálov. Obaly je 
potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob. 

 

Význam značiek na obaloch 

ocel / hliník  
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Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky TETRAPAKY 

ukladáme do žltej 1 100 l, 240 l alebo 110 l zbernej nádoby spoločnej 

s plastami. Konečné dotrieďovanie sa uskutočňuje na dotrieďovacej 

linke v zbernom dvore na Banskej ulici.   

Patria sem: 

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

 

Nepatria sem: 

znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka 

 

Do triedeného zberu VKM patria len nápojové kartóny.  Iné viacvrstvové kombinované 

materiály trieďte podľa toho, ktorý materiál v obale prevažuje. Takými sú napríklad 

kapsule z kávy, obaly z pudingov či instantných polievok.  

 Význam značiek na obaloch 

Kombinovaný obal C / obal je vyrobený z viacerých materiálov a ten za lomítkom prevláda 

Nápojový kartón C / PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde prevláda papier 

 

 

 

Rodinné domy a bytové domy so záhradami ukladajú do 110 l zbernej 

nádoby 

 Patria sem: 

záhradný odpad (tráva, lístie, burina...) 

Nepatria sem: 

 kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, 

exkrementy zvierat,  uhynuté zvieratá, popol, stavebný odpad.. 
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Textil a šatstvo sa zbierajú do špeciálnych označených zberných 

nádob rozmiestnených po meste. 

Vkladajte len čisté, zabalené oblečenie, textil, obuv, hračky 

 

 

Vytriedený odpad môžu občania Mesta Nové Mesto nad Váhom odovzdať aj 

bezodplatne  v zbernom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu odpadu 

do zberného dvora si pôvodca hradí sám. 

 

 

 


