
AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ? 
S triedením odpadov má problém stále mnoho ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob 
je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. Zákon preto priniesol aj farebné rozlíšenie 
zberných nádob alebo vriec, do ktorých má občan triediť. 
 
Do MODRÝCH plastových vriec, ktoré sú určené na triedenie papierových 
materiálov, zaraďujeme: noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartóny, 
krabice, papierové obaly a podobne. Tento druh odpadu, nepatrí do komunálneho 
odpadu. 
Napríklad: mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, obaly 
z vajec, rolky z toaletného papiera, účtenky, asfaltový a dechtovaný papier patria do 
komunálneho odpadu. 
 
Do ŽLTÝCH plastových vriec, ktoré sú určené na plastové materiály, 
zaraďujeme: PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, kelímky z jogurtov, obal zo zubnej 
pasty, fólie, polystyrén a iné. PET fľaše je potrebné pred vyhodením stlačiť, aby sa tak 
zmenšil ich objem. Tento druh odpadu, nepatrí do komunálneho odpadu. 
Napríklad: znečistené plasty, PET fľaše z potravinárskych olejov patria do komunálneho 
odpadu. 
 
Do ZELENÝCH plastových vriec, ktoré sú určené na sklenené materiály, zaraďujeme: 
nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené nádoby, črepy a podobne. 
V obci sú dve stojiská na sklo pri OcÚ a pri dolnom pohostinstve. Tento druh odpadu, 
nepatrí do komunálneho odpadu. 
Napríklad: keramika, autosklo, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky a podobne. Na takýto druh 
odpadu máme veľkoobjemové kontajnery pri dolnom pohostinstve. 
 
Do ČERVENÝCH plastových vriec, ktoré sú určené na kovové materiály, zaraďujeme: 
konzervy, kovové obaly, alobal, kovové súčiastky a výrobky, nápojové plechovky. Tento 
materiál je možné odniesť do zberne kovov. Tento druh odpadu, nepatrí do 
komunálneho odpadu. 
Napríklad: kovové obaly, ktoré sú kombinované s iným obalom, napríklad obaly zo zubnej 
pasty, CD nosiče patria do komunálneho odpadu. 
 
Do ORANŽOVÝCH plastových vriec, patria nápojové obaly (ľudovo nazývané aj ako 
tetrapaky, pure paky). V našej obci budeme tento druh odpadu skladovať na odbernom 
mieste (pri dolnom pohostinstve), kde ich budeme hromadiť a následne sa postaráme o ich 
vývoz. Tento druh odpadu, nepatrí do komunálneho odpadu. 
 
Toto opatrenie sme spravili z dôvodu, že tento druh odpadu budú odberné spoločnosti 
vyvážať len 2 x do roka, aby to občania nemuseli skladovať doma.  
Do komunálneho odpadu ďalej nepatrí biologicky rozložiteľný odpad napr. šupky zo 
zemiakov, ovocia, zvyšky jedál a pod. tento druh odpadu patrí do kompostu.  


