
 

Triedený zber 
 
Od 01.01.2020 má Obec Slatinka nad Bebravou  uzatvorenú zmluvu na odvoz odpadu s firmou TEDOS spol. 

s r.o. z Bánoviec nad Bebravou, ktorá bude zberať aj triedený odpad. Mení spôsob zberu. Od januára 

triedime takto: 

 

 

       
                        papier          sklo          plasty+ tetrapaky +   kovy        

 

 

Do kontajnera na plasty+ tetrapaky + kovy (žltý), môžete dávať všetky tri zložky naraz. Firma ich následne 

posiela na separačnú linku, kde sa jednotlivé zložky oddeľujú. Plasty sa snažte separovať najmä do 

plastových vriec, aby nebol kontajner hneď plný. 

Ak budú tieto kontajnery plné, prosíme, nerobte neporiadok okolo kontajnerov 

Vrecia sú k dispozícii bezplatne na obecnom úrade. 

Plastové vrecia už nenoste do areálu bývalej škôlky, plastové vrecia bude v termíne odvozu zbierať spred 

domov firma TEDOS s.r.o. 

Termín veľkoobjemných kontajnerov bude vždy vyhlásený vopred a bude daný vždy oznam do obecnej 

tabule pri obchode.  

 

Tiež pripomíname, že na obecnom úrade zbierame použité batérie, batérie z automobilov, 

prázdne náplne do tlačiarní, použitý (precedený) kuchynský olej  a  elektroodpad.   
 

Vyšší pomer vytriedených zložiek ku komunálnemu odpadu znižuje náklady Obce, čo sa môže 

v budúcnosti prejaviť aj na poplatku za komunálny odpad.  

Preto Vás žiadame, aby ste uvedený odpad neodovzdávali  pouličným zberačom.  

 

SKLO – zelený kontajner :  

 Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie 

množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod  

! ! ! NEPATRÍ SEM: 

Porcelán, keramika, plexisklo, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo 

technické druhy skla.  

 

PAPIER- modrý kontajner : Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, lepenka, staré knihy bez tvrdeného obalu, 

katalógy, neznečistené papierové vrecká 

! ! ! NEPATRÍ SEM: 

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky 

a hygienické potreby, alobal, celofán, kopírovací papier, povoskovaný papier, kovové alebo plastové súčasti 

papierových výrobkov , obaly od mlieka a nápojov. 

 

PLASTY , KOVY, TETRAPAKY – žltý kontajner:  kovový šrot, klince, drôty, profilová oceľ, farebné 

kovy, plechovky bez zvyšku odpadu 

čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly označené v dolnej časti skratkami: C/PAP,  

PET (fľaše z nealko nápojov, sirupov, a pod.), PE-HD (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, 

destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, a pod), PP (fľaše od citrónových štiav a pod.) 



LD-PE (fólie igelitové tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE ( fólie napr. strečová 

fólia). Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky,  

! ! ! NEPATRÍ SEM: 

Kovový odpad znečistený farbami, olejmi a lakmi. Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín 

a nápojov, znečistené plasty, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými 

látkami. Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako 

napr. motorových olejov, farieb 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. Nadrozmerný kovový odpad je 

potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. 

 


