PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
 Nakupujte racionálne a minimalizujte svoju
spotrebu
 Vyhýbajte sa jednorazovým obalom a zbytočne
baleným potravinám
 Pri nákupoch používajte trvácnu tašku
Šetríte tým nielen životné prostredie, ale aj svoje
ročné náklady za odvoz zmesového komunálneho
odpadu.
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych
odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky)
z Vašich domácností – ich zber, preprava,
triedenie, zhodnotenie príp. zneškodnenie - je
vo Vašej samospráve financované autorizovanou
organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
a neobalové výrobky, RECobal s.r.o.

PREČO TRIEDIŤ ODPADY
V OBCIACH A MESTÁCH?
 Množstvo odpadu z obalov neustále narastá
a tvorí ho priemerne až 45 % objemu odpadov
z domácností.
 Samosprávy musia každý rok prispievať zo
svojho rozpočtu na zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu.
 Príspevok z vlastného rozpočtu samospráv by
mohol byť nižší, ak by množstvo vyseparovaného
zberného odpadu bolo vyššie. Ušetrené zdroje by
sa dali využiť na rozvoj obcí i miest.
 Ak je obsah farebných kontajnerov znečistený na
viac ako 35%, nie je možné ich opätovné triedenie
a recyklácia. V takom prípade sú triedené zložky
odpadu energeticky zhodnotené v cementárni
alebo v spaľovni.
 Za nakladanie so zmesovým komunálnym
odpadom platia občania, za nakladanie
s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov
platia výrobcovia daných výrobkov.

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ
A NÁPOJOVÝCH PLECHOVIEK
Od 1. 1. 2022 sa na Slovensku zálohujú jednorazové
plastové fľaše a plechovky od nápojov. Obaly
označené „Z“ – ako zálohované, nestlačené spolu
s vrchnákom môžete vrátiť na odberné miesto.
Neoznačené plastové fľaše a hliníkové obaly patria
aj naďalej do žltých nádob alebo žltých vriec.

ČO ZAHŔŇA POPLATOK ZA ODPADY?
Ako obyvateľ obce alebo mesta platíte ročný
poplatok za zneškodnenie len netriedeného
komunálneho odpadu. Poplatok zahŕňa odvoz,
manipuláciu s odpadom na skládke a zákonný
poplatok za zneškodnenie. Triedeným zberom
obalov Vami zakúpených výrobkov znižujete výšku
ročných nákladov za zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu.

VEDELI STE, ŽE...
 na novú bundu je v priemere potrebných 30 PET
fliaš plastu?
 viac ako 90 % sklenených fliaš v Európe je
vyrobených z recyklovaného skla?
 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov?
 recykláciou 1 kusu hliníkovej plechovky ušetríme
množstvo elektrickej energie vhodnej na 3 hodiny
prevádzky jedného počítača?

