
PRIPRAVILI SME SI PRE VÁS MALÚ POMÔCKU, AKO NA TO.
Bioodpad môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na 2 základné skupiny, do ktorých patrí kuchyn-
ský biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský BRO) a záhradný biologicky rozložiteľný od-
pad (záhradný BRO).

DO KUCHYNSKEHO BRO PATRÍ:
▶  šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
▶ pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
▶ kávové a čajové zvyšky
 (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
▶ vajcia, výrobky z nich a vaječné škrupiny,
▶ starý chlieb a pečivo, -
▶ zvyšky neskonzumovaného jedla,
▶ mäso, ryby a mliečne výrobky,
▶ potraviny po záručnej dobe bez obalu,

DO KUCHYNSKEHO BRO NEPATRÍ:
▶ sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové kombinované 
 materiály,
▶ gumu, papier (plagátový, pergamenový, voskovaný)
▶ cigaretový ohorok, prach zo smetí a vysávania, 
 uhynuté zvieratá
▶ vlasy a chlpy objemný odpad a drobný stavebný odpad

DO ČOHO SA MOŽE ZBERAŤ BRKO V DOMÁCNOSTI ?
▶ kompostovateľné vrecká (celé s obsahom idú do hnedej zbernej nádoby)  

 na ktoré má nárok každá domácnosť. Vrecká si môžete vyzdvihnúť v novi- 
 novom stánku alebo na obecnom úrade.

KAM HO VYHODIŤ? 
▶ kuchynský BRO môžete vyhodiť do hnedých 120 L nádob na to určených,  

 ktoré sú rozmiestnené na zberných stojiskách. Do smetnej nádoby môže- 
 te vyhodiť kuchynský BRO iba kompostovateľnom vrecku alebo samos- 
 tatne vysypať z vlastnej nádoby. (napríklad: doma zberáte odpad do  
 vedierka, alebo do obyčajnej plastovej igelitky a následne to vysypete do  
 nádoby) Zakazuje sa vhadzovať plastové vrecká či igelitky do nádob.  
 Vrecko, alebo vedierko treba zobrať so sebou prípadne nekompostovateľ- 
 né vrecko vyhodiť do plastov.  

NOVINKY v separovaní, 
ktoré platia od 1.1.2022
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AKO SPRÁVNE ZÁLOHOVAŤ PET FĽAŠE:

Do záhradného BRO patria:
▶ kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, drevo, odpad  

 z ovocia a burina.

KAM HO VYHODIŤ? 
▶ záhradný BRO môžete priviesť na zberný dvor. 

Zber použitých kuchynských olejov a tukov
KAM HO VYHODIŤ? 

▶ použitý kuchynský olej môžete vyhodiť na zberných stojiskách  
 do šedých 120 L nádob na to určených. 

V ČOM HO MÔŽEME VYHODIŤ? 
▶ použitý jedlý olej alebo tuk zberáme do nepriepustných nádob z plastu.  

 (napríklad: použitá plastová fľaša z oleja alebo nezálohované PET fľaše  
 1 L , 2 L ...) Maximálny objem obalu je prípustný do 10 litrov. Obal musí  
 byť riadne uzavretý, čistý a neporušený. 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nám 
tvorí 30 – 70 % komunálneho odpadu.

Menej komunálneho odpadu = vyššie percento vytriedeného odpadu.


