Ako správne triediť odpad.
V Limbachu triedime odpad do kontajnerov, plastových vriec, na dvor separovaného odpadu. Ako je to však
správne?

Modré plastové vrecia: patria sem - znehodnotené knihy, časopisy, noviny, katalógy,
kartóny, krabice papierové, obaly od vajíčok, papierové obaly z potravín...
Nepatria sem: mastný papier, tetrapak, znehodnotený papier olejmi, farbami, potiahnutý fóliou – zber
z domácností podľa vývozného kalendára

Žlté plastové vrecia resp. žlté kontajnery: plastové fľaše
z nápojov, drogérie, fólie, plastové obaly z potravín – umyté, igelitové vrecia...
Nepatria sem: znečistené plastové fľaše olejom, linoleum, guma, viacvrstvové obaly – zber z domácností
podľa vývozného kalendára, kontajner umiestnený pri obecnom úrade

Oranžové kontajnery: kontajner určený na tetrapaky – obaly z džúsov, mlieka (stlačené,
opláchnuté) – kontajner umiestnený pri obecnom úrade a základnej škole

Červené kontajnery: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky.
Nepatria sem: 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 – kontajner umiestnený pri obecnom úrade a na dvore separovaného odpadu

Zelené kontajnery: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov,
poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované
sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu. – kontajner umiestnený pri
obecnom úrade a na dvore separovaného odpadu

Jedlé oleje – Použitý potravinársky (kuchynský) olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš
s pevným uzáverom na závit. Oleje v plastových nádobách treba vkladať do kontajnerov – umiestnené sú
pri obecnom úrade

Komunálny odpad – Len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina,
kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky
rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady - domácnosti zber podľa vývozného kalendára

Bio odpad – šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý
chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a
servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i
živočíšneho pôvodu, kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný
popol.
Nezbiera sa: zemina, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat, kosti, perie.
- domácnosti zber podľa vývozného kalendára

Zber šatstva: Zber celoročne do špeciálnych zberných nádob na textil a šatstvo
rozmiestnených v obci pri obecnom úrade, na križovatke Slnečná ulica a Vinohradnícka
Zbiera sa: čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky ( iba
v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ), plyšové hračky.
Nezbiera sa: netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané
) odevy, topánky ktoré nemajú pár.

Dvor separovaného odpadu - Otvorený pondelok (poobede), streda (poobede) a sobota (celý deň)
– zber zeleného odpadu, trávy, haluzovín, drevených dosiek, kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina,
piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
- zber drobného stavebného odpadu výlučne formou množstvového zberu. Pôvodcovia a držitelia odpadu
na území obce (fyzické osoby) odovzdávajú drobný stavebný odpad celoročne na dvor separovaného
odpadu v obci. Pôvodcovia alebo držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní z takéhoto odpadu pred
jeho odovzdaním prednostne vytriediť iné zložky komunálneho odpadu (napr. sklo, plasty a pod.)
Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní počas realizácie bežných udržiavacích prác, pri
ktorých vzniká drobný stavebný odpad, tento odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne so súhlasom obce. Medzi drobný stavebný odpad,
ktorí vyprodukujú pôvodcovia území obce (fyzické osoby) v rámci bežných udržiavacích prác, patria napr.
zmesi betónu, kvadier, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho
odpadu alebo vedľa nich, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné
stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá.
- Nebezpečný odpad: Zbiera sa: odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami. UPOZORNENIE: odpady odovzdávať v originálnych obaloch !!! Nezbiera sa: objemný
odpad, odpad z dreva, zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, sklo, textil, kovy, jedlé oleje),
pneumatiky, lieky...
- Batérie: Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory. Nezbiera sa:
priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a
akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
- Elektroodpad: Interval zberu: dvakrát ročne vo vopred oznámených termínoch. Zbiera sa: lineárne
žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové a nízkotlakové výbojky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, chladničky, mrazničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia
atď. Nezbiera sa: žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky, kovy, plasty, papier, drevo, iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, zmesový komunálny odpad, či iné
odpady
- Lieky: Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani
do vôd odvádzaných v rámci kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární.
- Pneumatiky: Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov.
Distribútor pneumatík (predajca alebo ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja) je povinný
zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na
výrobnú značku

Veľkokapacitný odpad: Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne
používanej nádoby na zmesový odpad (napr. sedačka, nábytok, koberce, linoleum, plastový nábytok,

prepravky...) Nezbiera sa: odpady s obsahom škodlivín, pneumatiky, drobný stavebný odpad. Termín zberu
veľkokapacitného odpadu je vopred oznámený obyvateľom obce a uskutočňuje sa dvakrát do roka.
Zber odpadu na Dvore separovaného odpadu je kontrolovaný a určený iba pre obyvateľov obce
a majiteľov nehnuteľností.

