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SPRAVODAJCAPOZOR !!! Odpady v Starej Turej čakajú zmeny!!!

Kontajner na komunálny odpad bude vďaka dôslednému triedeniu prázdnejší.

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO TRIEDENÉHO ODPADU:

Aby bol vývoz ekonomickejší a nechodili sme pre poloprázdne nádoby, bude 
zber zmesového komunálneho odpadu pri rodinných domoch v meste Stará 
Turá iba 1 x za 2 týždne, vždy v párny týždeň. Ale naopak pridávame vývoz 

bioodpadu, ktorý bude odvážaný 1x za týždeň- viď. leták.

POZOR 
ZMENA !!!

Plasty + VKM Papier Sklo Kovy BRO
 patrí do domáceho kom-

postéra, do zberných nádob 
alebo je ho možné odovzdať 
na mestskom zbernom dvore

ÁNO
(zbierané obaly z plastov 
a VKM musia byť čisté)

ÁNO
(zbieraný papier 
musí byť čistý)

ÁNO
(zbierané sklo musí byť čisté)

ÁNO
(zbierané obaly z kovov  

musia byť čisté)

ÁNO
(najmä kompostovateľný 

odpad z domácností)
číre a farebné fólie, tašky, 
vrecká, obaly od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, prepravky, 
fľaše od nápojov, sirupov, 
olejov, tégliky z jogurtov, rôzne 
plastové nádobky, hračky, obaly 
kozmetických výrobkov, poháriky 
z automatov a pod.

noviny, časopisy, zošity, knihy, 
kancelársky papier, papierové 
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého 
papiera, kartón, obálky, letáky, 
katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, zakladače, 
baliaci a krepový papier, papiero-
vý obal a pod.

fľaše, nádoby, obaly a premety zo 
skla, poháre, fľaštičky od kozme-
tiky bez kovových a plastových 
uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo 
z okuliarov a pod.

železné konzervy, hliníkové 
konzervy, hliníkové plechovky od 
nápojov a pod.

šupy, zvyšky ovocia a zeleniny 
čajové vrecká, pokazená zele-
nina a potraviny znehodnotené 
(POZOR bez obalu), škrupiny 
z vajec, orechov, zvyšky jedál, 
potravín, starý chlieb, tráva, lístie, 
vypletá burina bez dozretých 
semien, podrvené konáre, časti 
rastlín, kvety, zemina a pod.

NIE NIE NIE NIE NIE
polystyrén (aj penový polystyrén), 
objemné plasty (patria na 
Zberný dvor), obaly znečistené 
chemikáliami a olejmi,  hrubo 
znečistené plasty (zeminou, 
farbami, potravinami), podlahové 
krytiny, guma, molitan a pod.

voskový papier, papier s hliní-
kovou fóliou, obaly na mrazené 
potraviny, vreckových polievok, 
práškov do pečiva, korenín, na-
nukov, silne znečistený či mastný 
papier, kopírovací papier a pod.

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, 
keramika, zrkadlá, drôtované 
sklo, dymové sklo,  časti uzáverov 
fliaš, žiarovky, obrazovky, silne 
znečistené sklo a pod.

znečistené obaly zvyškami 
obsahu, veľké kovy, motory rôzne 
tyče a iné prímesi komunálneho 
odpadu, nevhadzovať v plasto-
vých obaloch.

Obaly, v ktorých sa nachádzali 
potraviny, PET fľaše, 

sieťky z ovocia a zeleniny, 
mikoténové vrecká.

!!! Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných kontajnerov!!!

V prípade, že obyvatelia rodinných domov a bytoviek v Meste Stará Turá majú aj iný odpad, resp. odpad, ktorý sa pre 
svoje množstvo a charakter nezmestí do (1100 l) zberných nádob na to určených napr. prepálený kuchynský olej, väčšie 
kusy skla, veľké papierové a lepenkové krabice, textil, šatstvo, zvyšky pesticídov, farieb, zvyšky lepidiel, rozpúšťadlá, 

žiarivky, znečistené rukavice alebo textil od oleja a farieb, kovy môžu tento odpad zadarmo odovzdať na zbernom dvore.

Mesto Stará Turá 

Technické slu by  
Stará Turá 

!

 Trieden  zber komunálnych odpadov vo va om meste financuje OZV ELEKOS 

Na imi partnermi pre trieden  zber komunálneho 
odpadu v Meste Stará Turá sú: 


