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PAPIER

Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúr-
ky, katalógy, knihy, adresáre, 
telefónne zoznamy, baliaci papier, 
kartóny, krabičky od potravín, pa-
pierové vrecká

  Označenie na obale:

NEPATRÍ SEM: pergamenový papier, 
asfaltový a dechtový papier, hygie-
nicky závadný papier, obuvnícka 
lepenka, papierový prach a výseky
dierkovačiek, plasty znečistené po-
travinami. Ďalej nesmie obsahovať 
nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, 
cement, drevo, kožu, gumu a iné).

          V BYTOVÝCH DOMOCH                  V RODINNÝCH DOMOCH
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PLASTY

Zberajú sa: PET fľaše od minerálok, 
džúsov, iných nápojov, PP fľaše od 
čistiacich prostriedkov, šampónov, 
aviváže, tekutých mydiel, destilova-
nej vody, tégliky od jogurtov, mlie-
ka, igelitové tašky

              Označenie na obale:

NEPATRÍ SEM: znečistené plasty, 
viacvrstvové obaly, linoleum, guma, 
kabelky, molitan, plastové obaly 
znečistené olejovými a ropnými 
látkami

          V BYTOVÝCH DOMOCH                  V RODINNÝCH DOMOCH
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SKLO

Zberajú sa : sklenené fľaše od nápo-
jov, poháre od zaváranín, sklenené 
črepy, fľaštičky od použitých liekov 
a kozmetiky

               Označenie na obale:

NEPATRÍ SEM: žiarivky, porcelán, 
kovové a plastové uzávery fliaš, 
papier. Ďalej nesmie obsahovať 
nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, 
cement, drevo, kožu, gumu a iné).

          V BYTOVÝCH DOMOCH                  V RODINNÝCH DOMOCH

Nádoby umiestnené pred obchod-
nými prevádzkami:
PT UNIVERSAL - Nitrianska ul.
                           - A.Trajana
                           - A.Hlinku

BILLA               - Žilinská cesta

TESCO                - N.Teslu

JEDNOTA           - Krajinská cesta
   - Žilinská cesta(Vŕšok)

                                 - Javorová ul.(Sídl.Juh)

                                 - Kukučínova ul.
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TETRAPAKOVÉ OBALY
Zberajú sa: obaly z džúsov, mlieka, 
smotany a pod.

              Označenie na obale:

          V BYTOVÝCH DOMOCH                  V RODINNÝCH DOMOCH

NEPATRÍ SEM: tetrapakové obaly
znečistené surovinami, tégliky od 
jogurtov
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KOVY

          V BYTOVÝCH DOMOCH                  V RODINNÝCH DOMOCH

Zberajú sa : kovové obaly, kovové 
výrobky, súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky

               Označenie na obale:

Bez nádoby - možnosť uložiť v zber-
nom stredisku.
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BIOODPAD

          V BYTOVÝCH DOMOCH                  V RODINNÝCH DOMOCH

Zberajú sa : odpady z kosenia trávy,
hrabania lístia, orezávky stromov, 
strihania kríkov

NEPATRÍ SEM: popadané ovocie, 
odpad z domácností: ovocný 
a zeleninový odpad, staré pečivo,
rastlinné zvyšky potravy, mäso, kos-
ti, tekuté, veľmi mastné alebo slané 
zvyšky potravy, zvyšky mliečnych 
výrobkov, výkaly psov a mačiek

Údržbu verejných priestranstiev za-
bezpečujú SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY.
Bioodpad z údržby verejnej zelene 
sa zhodnocuje kompostovaním.
Občania môžu vyviezť odpad z údrž-
by zelene aj do zberného strediska.
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ELEKTROODPAD

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Zberá sa v zbernom stredisku : 
chladničky, práčky, televízory, rádiá, 
kopírky, počítače, tlačiarne, videá, 
mikrovlnky a iné elektrospotrebiče 

Zberá sa v zbernom stredisku : 
batérie, akumulátory, žiarivky, od-
padové oleje, farby 
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PNEUMATIKY

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Zberajú sa : v zbernom stredisku do 
vyhradeného betónového boxu

Zberá sa v zbernom stredisku do 
kontajnerov: starý nábytok, kober-
ce,  skrine, matrace, postele 

Zberajú sa : v zbernom stredisku v 
rozsahu 1m3 za rok. Sú to odpady 
z udržiavacich prác v byte, dome 
(úlomky betónu, dlaždíc), ak si ich 
vykonáva priamo fyzická osoba - 
vlastník

Na sídliskách sa zakazuje ukladanie odpadu väčších rozmerov mimo zber-
ných nádob! Takéto konanie bude pokutované pokutou na mieste, alebo  
riešené v priestupkovom konaní s uložením sankcií.
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PREČO TRIEDIME ODPAD

ZÁSADY SPRÁVNEHO TRIEDENIA

• Znižujeme množstvo odpadu 
ukladaného na skládku, a tým elimi-
nujeme negatívne vplyvy (znečiste-
nie vody, pôd a ovzdušia)

• Až 30% produkovaných odpadov 
je možné ďalej využiť = zhodnotiť

• znižujeme náklady na odvoz 
a uloženie netriedeného odpadu na 
skládku

• prispievame tak k čistejšiemu 
životnému prostrediu, ochrane ozó-
novej vrstvy

PAPIER krabice rozložené alebo  roz-
trhané

PLASTY  obaly vyprázdnené a stlače-
né

TETRAPAKY    obaly vyprázdnené
a stlačené

SKLO  fľaše a poháre vyprázdnené

KOVY konzervy a plechovky vyprázd-
nené

ELEKTROODPAD odovzdaný do 
zberného strediska kompletný (musí 
obsahovať základné komponenty, 
obrazovky nesmú byť rozbité)

BIOODPAD odpad z údržby zelene, 
uložený v nádobe voľne, nie vo vre-
ciach, ani nie zviazaný
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

PRÁVNICKÉ OSOBY 

o vývoze vytriedeného odpadu

• Vývoz vytriedeného odpadu je 
zabezpečený v pravidelných interva-
loch, podľa harmonogramu vývozu

• Harmonogram  vývozu je spraco-
vaný pre každý polrok a doručený 
vývozcom (Marius Pedersen a.s.) do  
každého rodinného domu

• Občania mesta nájdu harmono-
gram vývozu aj na www.piestany.sk 
(v sekcii občan/životné prostredie/
odpadové hospodárstvo)

• Právnické osoby a fyzické osoby 
podnikatelia nie sú oprávnené ukla-
dať stavebný ani veľkoobjemový 
odpad v zbernom stredisku mesta 
Piešťany! 
Firmy sú povinné likvidovať takýto 
odpad prostredníctvom spoločnos-
tí,  oprávnených na manipuláciu 
s odpadom, alebo na vlastné nákla-
dy
odviezť odpad na skládku odpadov 
Rakovice.

• Podnikatelia majú povinnosť zara-
diť sa do systému zberu, prepravy 
zhodnocovania a zneškodňovania 
komunálneho a separovaného od-
padu formou písomnej žiadosti na 

Mestskom úrade Piešťany.  
• V prípade, že firme vzniká odpad 
z údržby zelene vo svojom areáli 
(lístie, pokosená tráva, konáre,...), je 
možno tento bioodpad odviezť na 
mestské kompostovisko po doho-
de s povereným pracovníkom p.o. 
Služby mesta Piešťany.
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ČO JE MOŽNÉ Z ODPADOV VYROBIŤ?

KONTAKTY
Mestský úrad Piešťany

Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany
Fax: 033/776 54 44

Klientske centrum:
Referent pre agendu životného 

prostredia
Tel.: 033/776 53 08

Referát životného prostredia
Tel.: 033/776 54 22

zivotne@piestany.sk

Marius Pedersen, a.s.
Valová 44, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/774 19 54
Fax: 033/774 42 42 

Piestany@mariuspedersen.sk                

Zberné stredisko mesta Piešťany
Pod Párovcami 182, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/774 92 40

Služby mesta Piešťany
Valová 44, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/772 45 01

Mestská polícia
Teplická 103, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/772 68 02
Bezplatná linka Tel.: 159

Obvodný úrad ŽP
Krajinská 13, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/733 05 59
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