VIEME ČO S ODPADOM?
S triedením odpadov má stále problém mnoho ľudí, ktorí často nevedia do ktorých
nádob, je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať.
Nádoby na vytriedený odpad pri bytových domoch sú označené nálepkou, kde je uvedená
informácia ako správne odpad triediť a upraviť pred vhodením do nádoby.
Vzhľadom k tomu, že občania do nádob na separovaný odpad vhadzujú aj odpad ktorý
tu nepatrí, uvádzame farebné rozlíšenie zberných nádob a vriec pre jednotlivé druhy
odpadu:
Bytové domy – BD
papier - modré 1100 l nádoby
sklo - zelené 1100 l nádoby
plasty - žlté 1100 l nádoby
kovy - čierne 1100 l nádoby alebo červené 1100 l nádoby s označením kovy
viacvrstvové kombinované materiály (VKM) - modré 1100l nádoby alebo oranžové 1100 l
nádoby s označením viacvrstvové kombinované materiály
Rodinné domy – RD:
papier - modré plastové nádoby 120 l
sklo – zelené 1100 l nádoby na území mesta
plasty – žlté vrecia
kovy – červené vrecia
viacvrstvové kombinované materiály (VKM) – oranžové vrecia
Plastové vrecia na zber odpadov sa poskytujú na výmenu pri zbere odpadu (prázdne za
plné), alebo si ich môžu občania vyzdvihnúť osobne na zbernom dvore, prípadne ich
dodanie zabezpečiť telefonicky (0918 899 216, 042/4465056) alebo elektronicky
(eva.nyblova@ilava.sk).
Z dôvodu šetrenia životného prostredia ako i nákladov na separovaný zber je potrebné, aby
obyvatelia vytriedený odpad pred vhodením do nádoby vhodne upravili a tiež, aby na
odvoz vykladali len plné plastové vrecia s vytriedeným odpadom.
Ako správne triediť jednotlivé druhy odpadu, pre ktoré je v meste zavedený zber.

Papier
Pred vhodením do nádoby (napr. krabice) rozobrať, roztrhať, zošliapnuť
• Patria sem neznečistené: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
• Nepatrí sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, kopírovací papier, papier na
mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, mastný alebo inak znečistený papier (napr.
jednorazové papierové plienky), dechtový a voskovaný papier a pod.
Zberá sa podľa kalendára zberu.

Plasty
Pred vhodením do nádoby stlačiť, zošliapnuť
• Patria sem neznečistené: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky na ovocie, na zeleninu, na fľaše; PET fľaše

od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná
a nábytok a pod.
• Nepatria sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok (oleje, chemikálie) a pod.
Zberajú sa podľa kalendára zberu.

Sklo
• Patria sem neznečistené: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory, obrazovky a pod.
Zberá sa do nádob na území mesta.

Kovy
• Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo
sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko,
kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod.
• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami, kovové obaly kombinované s inými látkami napr. obaly zo zubnej pasty.
Zberajú sa podľa kalendára zberu.

Viacvrstvové kombinované materiály - VKM (tetrapaky)
• Patria sem neznečistené: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Zberajú sa podľa kalendára zberu.

Použitý kuchynský olej
Patrí sem: požitý kuchynský olej, masť či tuk.
Odovzdáva sa v dobre uzatvorených plastových fľašiach, zberá sa prvý pondelok
v mesiaci.

Elektro odpad
• Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
vysávače, kávovary, žehličky, práčky, videohry, elektromotory, ručné elektrické náradie,
žiarivky, a pod.
Zberá sa prvý pondelok v mesiaci.

Šatstvo a textil
• Patrí sem čisté: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, priadze a pod.
Odpad sa ukladá do kontajnerov rozmiestnených na území mesta.

Nebezpečný odpad
• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje,
kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené
olejom, farbami a pod.
Zberá sa prvý pondelok v mesiaci.

Lieky a liečivá
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, injekčné striekačky a pod.) sa
odovzdávajú v lekárni.

Biologický odpad
• Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,
škrupinka z orecha, kvety zbavené ozdôb , tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny,
drevný popol bez klincov, použitá papierová vreckovka a servítok
Biologický odpad musí byť rozdelený osobitne na:
- konáre, drevo – dĺžka 1 m
- lístie, tráva... – vo vreciach
Obyvatelia takto rozdelený biologický odpad vyložia pred bránu domu a nahlásia odvoz
pripraveného odpadu na oddelenie technických služieb.
Občania ukladajú biologický odpad predovšetkým na svojom pozemku.

Objemný odpad
Odpad, ktorý sa pre svoj rozmer nezmestí do nádoby, ktorá je určená na komunálny
odpad
• Patrí sem: staré koberce, periny, nábytok (z dôvodu šetrenia priestorom demontovaný),
matrace, rámy z okien (bez skla), novodurové rúry kuchynská linka, linoleá, koberce, matrace
atď.
Zberá sa prvý pondelok v mesiaci.

Drobný stavebný odpad
• Patrí sem: odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní , podláh,
múrov a podobne. Jedná sa o časti betónu, tehál, dlaždíc, tvárnic, sadrokartónu a pod.
Drobný stavebný odpad je občan povinný odovzdať na zberný dvor a za odobraný
odpad zaplatiť poplatok vo výške 0,020 EUR/kg.
Vytriedené odpady sa ukladajú do určených nádob, alebo ich občania môžu odovzdať na
zbernom dvore.
Prevádzkový čas zberného dvora je:
Pondelok – piatok
6,00 - 13,00 hod.
Streda
6,00 - 17,00 hod.
Sobota
8,00 - 12,30 hod.
V čase od 10,00 – 10,30 hod. je v pracovných dňoch zberný dvor zatvorený z dôvodu
obedňajšej prestávky.
Objemný odpad, použitý kuchynský olej, elektro odpad, biologický odpad, nebezpečný odpad
(v pôvodných obaloch vložený do plastovej tašky) môžu občania odovzdať každý prvý
pondelok v mesiaci. Odpad treba vyložiť pred dom alebo ku kontajnerom pri bytových
domoch najneskôr do 7,00 hod. v deň zberu.
Kontakty – oddelenie technických služieb
Pevná linka: 042/4465056
Mobil: 0918 899 216, 0918 564 335, 0905 932 342
e-mail: eva.nyblova@ilava.sk, eva.tamajkova@ilava.sk, jozef.toman@ilava.sk
Ing. Nýblová – samostatný odborný referent
Mesto Ilava - oddelenie technických služieb

