triedený zber
odpadov v obciach
a firmách
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CESTA K ZNIŽOVANIU MNOŽSTVA ZMESOVÉHO ODPADU

TRIEDENÝ ZBER ODPADOV je zber
oddelených zložiek komunálnych odpadov.

AKO TRIEDI ODPAD?
NA ULICI a V OBCI
1. Systémy triedenia,
ako aj zbierané suroviny,
sa v jednotlivých
Vrecia s vytriedeným odpadom èakajú
na pravidelný zber.
mestách líšia. Odlišnosti
sú v možnostiach
odovzdania jednotlivých surovín (zberné miesta,
dostupnos zberných nádob alebo výkupní...), ale aj
v sortimente zbieraných surovín. Nie je možné preto
napísa jednotný návod ako triedi odpady.
2. Pokia¾ chceme zaèa triedi odpad v našej obci / meste
a nevieme ako, je najlepšie obráti sa na obecný / mestský
úrad. Podrobnosti o tom, ako sa triedi odpad by mali by
súèasou Všeobecne záväzného nariadenia
obce / mesta o komunálnych odpadoch
a drobných stavebných odpadoch (VZN
o odpadoch).
3. Zväèša býva v obci / meste zavedený triedený
zber odpadov do farebne rozlíšených
zberných nádob alebo vriec. Do nádob /
vriec vkladajme len také odpady, na ktoré
boli urèené.
4. Ak v našej obci / meste nie je zavedený
Na zber vriec s vytriedeným odpadom
triedený zber odpadov, buïme iniciátormi
postaèí i upravená vleèka s traktorom.
a obráme sa so žiadosou o jeho zavedenie
na obecný / mestský úrad alebo na poslancov
miestneho zastupite¾stva. Môžeme si pripravi petíciu za obèanov obce / mesta so žiadosou
o zavedenie triedeného zberu odpadov.
5. Na odovzdanie vytriedených druhov odpadu môžeme
využi aj Zberný dvor, ktorý by mal by priamo v obci /
meste. Zbierané druhy odpadov sa môžu v jednotlivých
obciach líši. Väèšinou sa na nich od obyvate¾ov bezplatne
zbiera:
• objemný odpadu (odpad, ktorý sa nevojde do
používaných nádob)
• drobný stavebný odpad (do 1 m3 / na osobu / rok)
• elektroodpad z domácností
Vrecový zber je jedným z najefektívnejších
• kovový odpad
systémov triedeného zberu odpadov.
• pneumatiky
• batérie a akumulátory
• odpady s obsahom škodlivých látok (tzv. nebezpeèné
odpady)
• záhradný odpad
• papier, plasty, sklo a ostatné využite¾né suroviny
6. Ïalej môžeme pre odovzdanie vytriedených druhov
odpadu
Nádoby na triedený zber na cintoríne v Palárikove.
využi stacionárne
výkupne druhotných surovín - vykupovanie
vybraných surovín za úhradu (papier, železné
a neželezné kovy) alebo mobilné výkupne
druhotných surovín - vykupovanie vybraných
surovín prebieha tak, že za obyvate¾mi
prichádza výkupca a odoberá od nich za
poplatok alebo inú odmenu vyseparovanú
surovinu.
Pri budovaní Zberného dvora je dôležité
Kontajnery na triedený zber musia by
v prijate¾nej vzdialenosti ku vchodom domov,
aby k nim ¾udia nemali ïaleko.

zoh¾adni podmienky obce / mesta.

Vydali Priatelia Zeme - SPZ v rámci týchto projektov:
1. „Triedenie a recyklácia odpadu – súèas nášho každodenného života“, ktorý
finanène podporil Recyklaèný fond.
2. „Viac recyklácie, menej zneèistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finanèného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoloèenstva, Nórskeho finanèného
mechanizmu a štátneho rozpoètu Slovenskej republiky.

VO FIRME
1. Pokia¾ nemáme vo firme / zamestnaní zavedený triedený zber, iniciujme jeho zavedenie.
Buïme pozitívnym príkladom pre svojich kolegov.
2. Triedenie odpadu vytvára pozitívny obraz firmy. Okrem získania environmentálne
zodpovedného "imidžu" ako konkurenènej
výhody môžeme aj zníži náklady na
odpadové hospodárstvo, napr. odpredajom
vytriedených surovín. Neposledným

I v malých obchodoch sa už dajú
nájs nádoby na triedený zber.

Triedený zber je zavedený už i na benzínových pumpách.

dôvodom je aj dodržiavanie miestneho VZN
o odpadoch a Zákona o odpadoch.
3. Zbiera by sme mali také druhy odpadov,
ktoré sa u nás vo firme tvoria a vieme
ich odovzda na recykláciu vybraným
odberate¾om alebo obci / mestu. Niektoré
druhy odpadov nám prikazuje oddelene
zbiera aj Zákon o odpadoch.
4. Odpady je potrebné triedi pod¾a
požiadaviek obce / mesta, zberovej firmy
alebo iných odberate¾ov.
5. Vyèleòme si miesta / nádoby na zber
vytriedených
odpadov.
Na triedenie
v budovách
si môžeme
k tomuto
úèelu zakúpi
i špeciálne
nádoby.

Ve¾ké obchodné domy sa zaèínajú
tiež zapája do triedeného zberu.

Triedený zber na pracoviskách.

Triedený zber vo vlaku býva nenápadne
umiestnený pri dverách.

BUÏTE PRIATE¼MI ZEME AJ VY!
www.priateliazeme.sk/spz; 055 / 677 1 677

