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          Stále akútnejšie problémy v oblasti odpado-

vého hospodárstva viedli k všeobecnému prehodnoteniu poli-

tiky odpadového hospodárstva. Ak kedysi prevládala snaha, co 

najlepšie zhodnotit´ a zlikvidovat´ odpad prostredníctvom rôz-

nych spôsobov následného spracovávania, v posledných rokoch 

sa  trend uberá skôr smerom k ekologickej prevencii. To znamená 

zabránenie tomu aby odpad vôbec vznikal. 

Najdôležitejším prvkom tohto „nového“ systému nakladania 

s odpadom je predchádzanie vzniku odpadu. Pritom sú vyzvaní 

všetci, ktorých sa to týka (priemysel, obchod, spotrebitelia atd´.)  

aby prispeli k implementácii tohto ekologického odpadového 

hospodárstva.

Druhým krokom pri realizácii tejto koncepcie je opätovné použi-

tie a zhodnocovanie cenných surovín. Prostredníctvom triedeného 

zberu  by sa mala vel´ká cast´  týchto surovín dostat´ opät´ do  

obehu.  Aby bolo možné zabezpecit´ optimálnu a ekologickú re-

alizáciu  týchto enviromentálno-politických ciel´ov,  je potrebné 

aby bol odpad riadne triedený už v mieste vzniku (domácnost´, 

podniky…).   

Ciel´om tejto príručky je poskytnúť Vám veľmi konkrétne poky-

ny, ako čo najlepšie nakladať s Vaším odpadom.  Používajte túto 

príručku čo najčastejšie v  záujme udržiavania zdravého a kvalit-

ného životného prostredia. 

Burgenlandské združenie v  odpadovom hospodárstve  (Burgen-

ländischer Müllverband) a jeho poradcovia v oblasti odpadu radi 

kedykoľvek odpovedia na všetky vaše otázky a návrhy. 

Jednoducho sa obráťte na adresy a  telefónne čísla uvedené v tejto 

príručke!

Váš Burgenländischer Müllverband (Burgenlandské združenie v  

odpadovom hospodárstve) 

Jún 2021
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Správne triedenie odpadu od A po  Z

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu (špeciali-
zované predajne)
zber nebezpečného odpadu
zber kovových obalov
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
autorizovaný likvidátor odpadu
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 

zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad
žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba
starý papier 
žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba
starý papier 
starý papier 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad

zberné  miesto odpadu (špeciali-
zované predajne)
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu 
(špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu
(špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
recyklovateľný stavebný odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad
odpadové sklo 
zber nebezpečného odpadu

abrazíva
acetón
adventné vence bez drôtu, mašlí,  
   polystyrénových  kruhov  a pod.
akrylové farby
akrylové sklo / plexisklo

alkalické mangánové batérie

alkoholy (nie konzumné alkoholy)
alobal
amoniak
armatúry

asfaltová drvina
atramentové náplne do tlačiarne
atramentové pásky, kazety so  
   stuhami do písacieho stroja
autobatérie

autodisky

autolaky
autosklo

autosúčiastky kovové, zbavené 
oleja
aviváž
bábiky
balenie kávy, vákuové balenie
    

balenie liekov z plastu, blistrov  
   alebo kompozitných materiálov
balenie mlieka
balenie vyrobené z papiera 
balenie z polystyrénu (štiepky ako  
   plniaci materiál, lisované diely)
baliaca fólia
baliace papiere
baliaci papier
baliaci papier, potiahnutý fóliou
balíček cigariet
balóny
banánové šupky

bankomatové  a kreditné karty,   
   rozstrihané
batérie

batérie pre mobilné telefóny

batérie prístroja

batérie,  nabíjateľné

batérie, tiež z mobilných 
   telefónov
benzín
benzín na pranie
betón

bicykle

biele sklenené fľaše
bieliace prostriedky (foto)

A
 látka              spôsob likvidácie
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zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
žlté vrece/žltá nádoba
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zber kovových obalov
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu (Fetty)
starý papier 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zber nebezpečného odpadu 
(lekáreň)
zber nebezpečného odpadu
starý papier 
zmesový komunálny odpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
žlté vrece/žltá nádoba

zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 

zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
starý papier 

starý papier 

zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

bieliace prostriedky (vlasy)
big bagy

bitúmen,  tekutý
bitúmen,  tuhý

bitúmenom maľované drevo

blistrové balene, plast
bojler

bombičky do pera
bombičky na sódu, prázdne
bonbónový papier, fólia
bravčová masť
brožúry (bez plastového obalu)
brožúry, potiahnuté
brúsny papier
brzdová kvaplina
burina

čajové vrecká, filtre, usadenina

čalúnený nábytok

čapíky

carbolineum
časopisy, magazíny
CD (kompaktný disk, CD-ROM)
CD prehrávač

čelné sklá

celofánová fólia, celofánové   
   rukávy
cement, stvrdnuté zvyšky

ceruzky, farebné ceruzky
chemické súpravy
chemikálie
chemikálie pre bazény
chladiaca kvapalina
chladiace vložky
chladnička

chladničky a mrazničky

chórové odpady/-tablety
chróm

chrómový lak
cievkové jadrá z kuchynskej rolky  
   alebo toaletného papiera
cigaretové balenia bez plastových  
   a kovových fólií
cínový riad, taniere, poháre

čistiace produkty
čistiace prostriedky
čistiace prostriedky na kovy
čistiace prostriedky na škvrny
čistiace prostriedky na sporák
čistiace prostriedky pre   
   domácnosť
čistiaci prostriedok na striebro
čistiaci prostriedok na WC 
   a vonné kamene
čistič grilu
čistič kobercov
čistič na okná
čistič na rúru
čistič na rúry

čistič na sklokeramickú dosku
čistič odtokov
čistič ráfikov
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C D

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
starý papier 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (vrece 
na plienky;)
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
žltá nádoba/žlté vrece 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zber nebezpečného odpadu 
(lekáreň)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
žlté vrece/žltá nádoba (alebo
zberné  miesto odpadu)
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie 

čistič za studena
čistidlo na topánky
citrónová kôra

citrusové ovocie

čižmy

čokoládový papier
črepníkové kvety bez črepníka

črepníky z plastu
črepníky/-truhlík na kvety  z hliny  
   alebo keramiky
cumlíky
dámske hygienické výrobky
dámske vložky
dáždniky
DDT
debniace panely

dechtová lepenka

deky

demolačné drevo, neošetrené

denaturovaný alkohol
deodoranty/ spreje
depilátory
desiatové plastové vrecká
detské fľaše zo skla alebo plastu
detské plienky

dezinfekčné prostriedky
diapozitívy

diaprojektory

diskety
disperzné farby
distribučné zástrčky, káble

dlaždice

domáca elektronika

domáce prístroje (neelektrické)
domáce solárium (predtým 
   vyberte žiarivky)
domáce trenažéry bez elektroniky

domčeky pre bábiky

dosky na sieťotlač

dosky plošných spojov

dosky Rigips

dosky z polystyrénu (obaly)
dosky,  neošetrené

dražé

drevená vlna ako plnivo do obalov

drevené boxy

drevené obaly (prepravky)

drevené palety

drevené paličky zo zmrzliny



D E

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné miesto  odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie

zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 

zberné  miesto odpadu/drevený 
odpadu termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné miesto odpadu/kovový odpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie

zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu

BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnote-
nie (špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zber nebezpečného odpadu(Fetty)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

drevené štiepky, neošetrené

drevené stoličky

drevený odpad, drevo impreg
   nované zvonka

drevený odpad, drevo ošetrené, 
   zvnútra natreté

drevo na kúrenie

drevo upravené,  natreté 

drevotrieska surová, potiahnutá, 

lakovaná

drevotriesková doska

drevovláknitá doska
drevovláknité dosky
drevovláknité izolačné dosky

drobné kovy, klince, skrutky, 
   drôty, ihly, ...
drobné pečivo

drôtené pletivo

drôtené sklo

DVD
DVD prehrávač

dvere / zárubne / rámy z kovu
dvere / zárubne z dreva (kovové  
   kovanie a sklo odstránené) 

dyhy z pravvého neošetreného  
   dreva
elektrické kefky na zuby

elektrické motory

elektrické ohrievače

elektrické rúry, bez azbestu

elektrické sporáky

elektrické spotrebiče, náradie

elektrické vykutovaiee telesá, 
   elektrické radiátory
elektrické závitové poistky
elektrický drôt

elektrický šrot, elektronický šrot

elektroodpad

epoxidová živica, epoxidové 
   lepidlo nevytvrdené
eternit, krytina

europalety

expandovaný íl (napr.  Keramsit 
z hydrokultúr)
expirovaný margarín
farba na stenu
farba na vlasy
farba riedidlo, farba riedidlo

farby
farby a laky



F G H

zmesový komunálny odpad 

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 

BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
vlastné kompostovanie /autori-
zovaný likvidátor odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
odpadové sklo 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
odpadové sklo 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba

zberné miesto odpadu/zber fólií
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
(zberné miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zmesový komunálny odpad
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
(Fetty)
zber nebezpečného odpadu

zberné miesto odpadu/kovový 
odpad 
zmesový komunálny odpad 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu (špeciali-
zované predajne)
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu

zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/elektrood-
pad (špecializované predajne)
zmesový komunálny odpad 

zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zmesový komunálny odpad 
(zberné miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zberné  miesto odpadu/

farby na plechovky so stvrdnutým  
   zvyšným obsahom
farebné spreje
fenol
filmové kapsuly, kazety, náplne,  
   cievky
filmy z poľnohospodárstva,         
   lesníctva a stavebníctva
Filtračné listy z vinohradníctva

fixátor (foto)
fixky, flipchartové fixky, 
   obsahujúce rozpúšťadlá
fixky, vysušené
fľaša na tekutý prací prostriedok
fľaša od motorového oleja
fľaša od peny do kúpeľa
fľaše na jedlý olej  z plastu
fľaše na jedlý olej  zo skla
fľaše na plyn, prázdne s 
  odskrutkovanou plniacou hlavou
fľaše na prací prostriedok
fľaše od šampónov na vlasy
fľaže z farebného skla
fólie - neobalový materiál (malé)
fólie a papier z mäsa, voskované  
   alebo potiahnuté fóliou
fólie z obalu (veľké)
fólie zo spätného projektora
fólie, znečistené

fóliou potiahnutý  papier
foto-chemikálie
fotografie, fotografické negatívy
fritovacie tuky a oleje

fungicídy

fúriky

futbalové lopty
futbalové topánky

garniža, tyč

gauč

gázové obväzy
gombíková batéria

gramofónové platne
gril na drevené uhlie

gril, elektrický

gulôčky a prostriedky  proti   
   moliam 
gumený odpad
gumové čižmy
gumy na gumovanie
halogénové žiarovky

halogénové žiarovky, reflektory,  
   bodové svetlá
handry
hasiaci prístroj

havarijné prilby

heraklitové platne

herbicídy
hlinená keramika

hlinené hrnce



H I

zber kovových obalov
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber kovových obalov
zber kovových obalov

zmesový komunálny odpad 

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  (ak je zviera 
choré, zmesový komunálny odpad)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
starý papier 
starý papier 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 

zmesový komunálny odpad 

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
autorizovaný likvidátor odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
odpadové sklo 
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu

žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu

zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

znádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu

BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu

hliníkové plechovky
hliníkové rebríky

hliníkový obal a veko,
hliníkový riad - jednorázový (napr.  
   misky na hotové jedlá)
hnoj od domácich zvierat, s ne 
   kompostovateľným stelivom
hnoj od domácich zvierat, výkaly  
   s kompostovateľným stelivom  
   (napr. piliny)
hnojivo
hobby chemikálie
hodiny

hodvábny papier
hracie karty
hračky, hračky z kovu

hračky, plastové hračky

hriankovač

hrnce a panvice z hliníka, plechu,  
   smaltu, liatiny, nehrdzavejúcej  
  ocele (tiež potiahnuté teflónom)
hrobové svetlá so zvyšným 
   obsahom
hrobové svetlá, napájané z batérie

hubové jedy
hudobné kazety
hudobné nástroje, s výnimkou  
   kovových

hydraulické oleje
hydroxyd  draselný(žieravá potaš)

hydroxyd sodný
impregnačný prostriedok
impregnované drevo zvonka

impregnovaný drevný odpad

infekčné látky
infračervené žiarovky / zariadenia

infúzne fľaše, bez príslušenstva
infúzne ihly (v nádobách 
   odolných proti prepichnutiu)
infúzne vaky, infúzne fľaše 
   s obsahom
infúzny vak bez príslušenstva
injekčné ihly (v nádobách   
   odolných proti prepichnutiu)
injekčné striekačky bez ihiel
injekčné striekačky bez ihly
injekčné striekačky s ihlami (v  
   nádobách odolných  
   proti prepichnutiu)
insekticídy
inzulínové striekačky (v nádobách  
   odolných proti prepichnutiu)
izbové rastliny bez črepníka

izbové spreje so zvyšným obsahom
izolačná vlna ( odovzdávať  
   v prachotesnom balení )
izolačné boxy, izolačné tašky
izolačné farby
izolačné materiály neobsahujúce  
   azbest (odovzdávať  v pracho- 
   tesnom balení 
izolačné materiály obsahujú   
   azbest (odovzdávať  v pracho- 
   tesnom balení)



J K

BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
starý papier 

obec, informácie u obce
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu (Fetty)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu

odpadové sklo 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu

preberacie stredisko /špeciali-
zované predajne
zmesový komunálny odpad 

starý papier 
starý papier
zberné miesto odpadu/kartónové krabice
starý papier
starý papier 
starý papier 
žlté vrece/žltá nádoba
starý papier 

zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
preberacie stredisko /špeciali-
zované predajne
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad
starý papier 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 

izolačné sklo

jadrová rolka z kuchynskej rolky  
   alebo toaletného papiera
jatočné telá zvierat
jed na hraboše / návnada
jedlé tuky a oleje
jedľové ihličie / šišky

jednorazové injekčné striekačky 
   (v nádobách odolných proti  
   prepichnutiu)
jednorazové nápojové fľaše
jednorazové palety

jednorazové rukavice
jednorazové žiletky
jednorazový riad / príbor / poháre
jedovatá pšenica/jed na potkany
jedy a návnady na potkany
jedy na myši
jedy všetkého druhu
jogurtová vanička bez kovového  
   viečka
jutové vrecia
kabelky

káblové bubny vyrobené z dreva

káblové navijaky, bubny

kachle

kachle (bez elektrických a   
   nočných ohrievačov)
kachlice

kalkulačka

kamene

kameninové fľaše
kanyly (v nádobách odolných  
   proti prepichnutiu)
kapsuly Nespresso, vložky

karbónový papier, samoprepi- 
   sovací papier
kartónové balenia od hnojiva
kartónové krabice - malé/zložené
kartónové krabice - veľké/ ložené
kartóny na pizzu
kartóny na vajcia
kartóny na víno
kartóny od nápojov
katalógy, brožúry (bez plastového  
   obalu)
katalógy, potiahnuté
kávová kapsula
kávová kapsula a podložka 
   z hliníka (Nespresso)
kávová podložka vyrobená 
   z papiera, kompostovateľná
kávovary

kávový filter, kávová usadenina

kazety
kazety na video z papiera
kefy
kefy na vlasy
keramické flakóny
keramické fľaše ako obal
keramika



K

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
starý papier
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
žlté vrece/žltá nádoba
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/zelený 
odpad
zberné  miesto odpadu/zelený 
odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/zelený 
odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zber kovových obalov
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie

zber nebezpečného odpadu

obec/autorizovaný likvidátor 
odpadu
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zber kovových obalov
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie
starý papier 
zberné miesto odpadu/kovový 
odpad 
autorizovaný likvidátor odpadu
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber kovových obalov
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber kovových obalov
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber kovových obalov

zber kovových obalov
zber kovových obalov

klobása

klobásové kožky
klobúky

kľúč

knihy
knižné väzby z plastu
koberce

kočík

kompozity, nie obaly

kompozity, obaly
konáre podrvené, v malých   
   množstvách
konáre rozdrvené, v malom   
   množstve
konáre vo veľkom množstve

konáre vo veľkých množstvách

konárovina drvená, v malých  
   množstvách
konárovina vo veľkých 
   množstvách
kondómy
kontaktné lepidlo
kontaktné šošovky
konzervy
kôra

kôra tropického ovocia

korekčné laky, riedidlá 
   (obsahujúce rozpúšťadlá)
koreňové zásoby stromov

korkové dlaždice

korunová zátka
košíky na prádlo

kosti

kotúče od toaletného papiera
kovová naberačka

kovová nádrž na olej
kovové časti strojov

kovové dažďové sudy

kovové dažďové zvody

kovové diely na bicykle

kovové fólie, obaly
kovové hudobné nástroje

kovové kanvy na polievanie

kovové misky na čajové sviečky
kovové nábojnice, prázdne

kovové nádobky, tuby od krému  
   na topánky
kovové obaly
kovové plechovky na jedlý olej



zberné miesto odpadu/kovový odpad 

zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto  odpadu/drevený 
odpad, kovvový odpad
zber kovových obalov (alebo 
zberné miesto odpadu)
zber kovových obalov
zber kovových obalov
zber kovových obalov
zber kovových obalov
zber kovových obalov
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zber kovových obalov
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad 
zberné miesto odpadu/kovový odpad 
zberné miesto odpadu/kovový odpad 
zber kovových obalov (alebo 
zberné  miesto odpadu)
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad
zberné miesto odpadu/kovový odpad
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 
staré textílie/RE-USE
odpadové sklo 
zber nebezpečného odpadu
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
starý papier
žlté vrece/žltá nádoba

starý papier 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zmesový komunálny odpad
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné miesto odpadu/kovový odpad
starý papier 

zmesový komunálny odpad 

zber nebezpečného odpadu

zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 
(nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie )
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu 

kovové poháre na sviečky (napr.  
   čajové sviečky), prázdne
kovové rúry
kovové skrinky na náradie
kovové sprchové hadice
kovové spreje
kovové stoličky

kovové sudy

kovové tlakové plynové obaly
kovové tuby na lieky
kovové tuby zubnej pasty
kovové uzávery / viečka
kovové uzávery obalov
kovové vešiaky na kabáty
kovové viečko na jogurt
kovové vývrtky
kovové vzduchové čerpadlá
kovové žalúzie
kovové žľaby
kovový kanister, obal

kovový odpad
kovový príbor
kovový šrot
kovový stojan na dáždniky
kožené oblečenie

kožený odpad
kožený tovar, použiteľný
kozmetické obaly zo skla
kozmetika
kožušiny

krabice na prací prostriedok
krabičky na ovocie z plastu, 
   polystyrénu, Porozellu

krabičky na ovocie, čisté
krbová tehla

krémy
kreslo

krištáľové sklo
kroviny drvené, v malom 
   množstve
kroviny vo veľkom množstve
krúžkové zakladače vyrobené  
   z  papiera alebo lepenky, kovy  
   odstránené
krúžkové zakladače vyrobené z  
   papiera alebo lepenky, s kovom
krvné lancety (v nádobách   
   odolných proti prepichnutiu)
krycie plachty a fólie

kuchynský odpad

kuchynský papier, znečistený

kufre, cestovné tašky

kúpacia soľ
kúpacie čiapky
kuracie kosti

kvety

kyselina chlorovodíková
kyselina octová 
kyselina sírová
kyseliny
kyseliny z batérií

K



L

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zmesový komunálny odpad
žlté vrece/žltá nádoba

zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber kovových obalov
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu 
(lekáreň)
zberné  miesto odpadu/
veľkorozmerný odpad 
starý papier 
starý papier 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
starý papier 
zberné  miesto odpadu(špeciali-
zované predajne)
zberné  miesto odpadu(špeciali-
zované predajne)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zber nebezpečného odpadu (Fetty)
zber nebezpečného odpadu 
(lekáreň)
zmesový komunálny odpad

lak na vlasy
lakový benzín
laky na nechty, tekuté / 
   odlakovače
laky na nechty, tvrdené
laky nestvrdnuté
lamelový rošt (drevo)

laminátové podlahy (hlavná časť:  
   drevovláknitá izolačná doska)
laminované drevené panely

lampióny
lampy na UV žiarenie

laná,  rozrezané

látkové vrecia, látkové vrecia 
   ako obal
látkové vreckovky
LCD displeje

LED žiarovky

lehátka

lekársky benzín
lekársky teplomer obsahujúci  
   ortuť
lekársky teplomer, digitálny

lepené drevo / spojivá

lepené izolačné dosky z drevenej  
   vlny cementovo / magnezitovo
lepiace pásky
lepiace tyčinky, lepiace pásky

lepidlá v tubách alebo 
   v plechovkách, nestvrdnuté
lepidlo
lepidlo na dlaždice, 
   stvrdnuté zvyšky
leptadlá
lieh
liekové tuby z kovu,  
liekové tuby z plastu, 
lieky

linoleum

listové obálky
listové obálky aj s okienkom
listy

listy, listový papier
lítiové batérie

lítiové gombíkové články

lúh sodný
lúh z batérie
lúhy
lyže, snowboardy

lyžiarske topánky

malé množstvá zvyškov mäsa 
   z domácností
malta

margarín
maste

mastný papier



M N

zberné  miesto odpadu/
veľkorozmerný odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
starý papier 
žlté vrece/žltá nádoba
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
žlté vrece/žltá nádoba

starý papier
zberné  miesto odpadu (špeciali-
zované predajne)
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie

zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu

zber kovových obalov
zber kovových obalov
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
starý papier 
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber kovových obalov
zmesový komunálny odpad 
(zberné miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/elektrood-
pad (špecializované predajne)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie
odpadové sklo 

zber nebezpečného odpadu

matrace

mazací tuk / mazivo / olej
MDF panely

meď,  medené rúry

miešadlá

minerálna vlna (dodať zabez  
   pečené prosti prášeniu)
minerálne oleje, staré a 
   motorové oleje
misky na mäso z kartónu
misky vrecká na mäso
mliečne výrobky

mobilné telefóny

montážna pena, vytvrdená
moridlá,  odstaňovač starých  
   náterov
moridlo na osivo
moridlo na semená
mosadzné diely

motorová nafta / palivo
motorové oleje

mraziarenské balenia  z kompozit 
   ného materiálu
mraziarenské balenia z kartónu
nabíjateľné batérie

nábojnice z plastu, prázdne
nábytok bez ďalších materiálov

nábytok s> 50% dreva a ďalších  
   materiálov
nábytok vyrobený z drevotriesky

nábytok z masívu z interiéru

nádobky a dózy od masti
nádoby na margarín
nádoby od PU peny so zvyšným  
   obsahom
nádoby od PU peny, prázdne
nádoby z pocínovaného plechu
nafukovacie matrace

nafukovačky

nákupné tašky  z papiera
nákupné tašky vyrobené z plastu
nálepky
naparovacia žehlička

náplne do prostriedku 
   proti komárom
náplne do šľahača, plné
náplne do šľahača, prázdne
navíjacie jadrá na koberce

negatívy z fotografií
nemrznúca zmes
neónové trubice

neošetrené drevo, malé množstvo

nepriehľadné sklo - mliečne sklo  
   (napr. z ústnej vody, kokosových  
   likérov)
neznáme chemikálie



zberné  miesto odpadu 
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu 
(špecializované predajne)
starý papier 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
starý papier 

zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba
odpadové sklo 
zmesový komunálny odpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad
staré textílie/RE-USE
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie 

BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad 
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad 

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  (zberné  miesto 
odpadu/zelený odpad)
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
okresné hajtmanstvo/
špecializované predajne
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zberné  miesto odpadu/zber 
starých okien
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/elektrood-
pad 
zber nebezpečného odpadu

nikel-kadmiové batérie

nitro riedidlo
nočné akumulačné ohrievače ob- 
  sahujúce / neobsahujúce azbest

noviny
nožnice

nylonové fólie / vrecia
nylonové pančuchy
oapaľovače so zvyšným obsahom
obálky na dokumenty z plastu
obaly na CD
obaly na lieky vyrobené z papiera  
   alebo lepenky
obaly z jedov
obaly z ovocnej šťavy
obaly zo skla
oblečenie (nepoužiteľné)
obrazovky a monitory počítačov

obväzy
obväzy
oceľový plech

ochrana spodku vozidla
ochranné okuliare
ochranné prostriedky na drevo
odevy, nepoužiteľné
odevy, použiteľné
odhrdzovač
odlakovač
odmasťovač
odmrazovač
odmrazovače, rozmrazovače
odpad z ovocia

odpad z polystyrénu, nie obaly

odpad z PVC (napr. podlahové  
   krytiny, dažďové zvody, rúry, ...)
odpad zo šitia
odpad zo staveniska

odpad zo staveniska zmiešaný 
   v malých množstvách
odpad zo živých plotov

odpadky zo zametanias
odpadové oleje, minerálne

odsávače pár

odstraňovač dechtu
odstraňovač hrdze, inhibítor 
   hrdze, konvertor hrdze
odstraňovač vodného kameňa
odvápňovací prostriedok
ohňostroj, nespálený

ohňostroj, spálený
ohňovzdorné sklo (napr. Jenaglas)
okenné krídla a rámy z hliníka

okenné sklo

okná

olejové kachle (bez zvyškov oleja)

olejové radiátory, elektrické

olejové spojivo, použité

O



zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zberné miesto  odpadu/kovový 
odpad 
zmesový komunálny odpad 

zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/zelený 
odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zber nebezpečného odpadu

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie 
zmesový komunálny odpad

zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zmesový komunálny odpad 
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
starý papier 
starý papier 
zmesový komunálny odpad
starý papier 
zmesový komunálny odpad 

žlté vrece/žltá nádoba
starý papier 

zmesový komunálny odpad 
starý papier 
starý papier 
zmesový komunálny odpad 
starý papier 

starý papier 

zmesový komunálny odpad 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba

olejový filter, použitý

olovené akumulátory

olovené rúry

olovené sklo, olovené krištáľové  
   sklo
olovo, zvyšky  olova (napr. zo  
   Silvetra)
opakovane použiteľné palety

opasok

orechové škrupiny

orezané konáre z kríkov vo 
   veľkom množstve
orezané konáre z kríkov, drvené, 
   v malom množstve
organické rozpúšťadlá
organický odpad

ortuť
OSB dosky

ošetrujúce prostriedky na auto 
   (politúry,  vosky, spreje na kokpit)
osvetlenie vianočného stromčeka,  
   elektrické
otvárače na konzervy, elektrické

otvárače na konzervy, mechanické

ovocie-padavky

ozdoby na vianočný stromček 
(napr. pozlátko, gule na vianočný

palety drevené

paličky z nanukov drevené

palivá
palivový filter

pančuchové nohavice
panely XPS

papier do kopírky
papier na kreslenie
papier s povrchovou úpravou
papier, čistý, nepotiahnutý
papier, potiahnutý filmom,   
   voskovaný, znečistený
papierové poháre na nápoje
papierové taniere, čisté, nepotiah- 
   nuté fóliou
papierové taniere, špinavé
papierové tašky
papierové tašky, čisté
papierové uteráky
papierové vreccia z lepidla 
   na obklad
papierové vrecia od krmiva 
   pre zvieratá
papierové vreckovky, použité
papuče

parkety

parkety, lepené

pásky do tlačiarní
pásy proti hmyzu
PE obalové fólie

O P



BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu(špecia-
lizované predajne)
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 

zmesový komunálny odpad 
starý papier 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
autorizovaný likvidátor odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
žltá nádoba/žlté vrece
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba

pece obsahujúce azbest

pečiatka
penová guma, peny ako obaly
penová guma, peny, nie obaly

pero
pesticídy

PET fľaše
pH mínus
pH plus
piesok a drť

piliny a hobliny z neošetreného  
   dreva
piliny a hobliny z upraveného  
   dreva
ping-pongové rakety a loptičky
písací papier
písací stroj, elektrický

plastová nádrž na olej
plastová potravinová fólia
plastová zložka
plastové boxy na náradie

plastové dažďové sudy

plastové dažďové zvody

plastové diely na bicykel
plastové fľaše
plastové fľaše na balenie
plastové fľaše na nápoje
plastové fľaše na saponát

plastové fľaše od aviváže
plastové fľaše od deodorantu
plastové fľaše s parfumom
plastové fľaše so šampónom
plastové fľašeod farby na vlasy
plastové hračky
plastové kanvy na polievanie

plastové kozmetické dózy
plastové krabičky na vajcia
plastové krúžkové zakladače
plastové misky, kuchynský riad
plastové obaly
plastové obaly na odevy 
   (napr. chrániče oblekov)
plastové panely

plastové podnosy na pestovanie  
   rastlín
plastové poháre
plastové poháre na sviečky
plastové predmety, nie obaly

plastové puzdrá na videokazety
plastové rúry

plastové sprchové hadice

plastové sudy, bez obalu

plastové tašky 
plastové tuby na zubnú pastu
plastové tuby od krému na   
   topánky

P



žltá nádoba/žlté vrece
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
žltá nádoba/žlté vrece

žlté vrece/žltá nádoba (alebo 
zberné  miesto odpadu)
žlté vrece/žltá nádoba (alebo 
zberné  miesto odpadu)
žltá nádoba/žlté vrece
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
žltá nádoba/žlté vrece
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
žlté vrece/žltá nádoba (alebo 
zberné  miesto odpadu)
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zber kovových obalov
zber kovových obalov

zber nebezpečného odpadu

zber kovových obalov

zber kovových obalov
zmesový komunálny odpad 

zber kovových obalov
zber kovových obalov
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zmesový komunálny odpad 
(nádoba či vrece na plienky)

zmesový komunálny odpad 
špecializované predajne
zber nebezpečného odpadu
zber kovových obalov
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/elektrood-
pad (špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu/zber pneu-
matík  (špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
starý papier 

zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 

žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 

odpadové sklo 
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad 
starý papier

plastové vaničky na farbu
plastové varešky
plastové vázy
plastové vedrá a vedrá ako obaly  
   (napr. na farby, pomaranče)
plastové vrecia na hnojivá

plastové vrecia na krmivo

plastové vrecko
plastové žalúzie

plastové zátky
plastové žľaby

plastový kanister

plasty (predmety každodennej  
   potreby) bez obalov

plechovky
plechovky a misky na kŕmenie  
   zvierat
plechovky a vedrá od farieb 
   s tekutým obsahom
plechovky od farieb, vyčistené  
   štetcom
Plechovky od laku
plechovky od laku so stvrdnutými  
   zvyškami
plechovky od nápojov
plechovky z kovu
plexisklo

plienky (jednorazové plienky)

plutvy, krídelká
plynové fľaše
plynové kartuše s obsahom
plynové kartuše, prázdne
plynové sporáky

plynové výbojky

pneumatiky

pocínovaný plech

počítač

počítačové klávesnice, myši

počítačový papier, faxový papier  
   (obyčajný papier)
podlahové krytiny

podlahy z masívneho dreva

podstielka pre mačky, 
   kompostovateľná
podstielka pre mačky, 
   nekompostovateľná
poháre / balíčky šľahačky
poháre na nápoje (jednorazové)
poháre na pitie
poháre na zmrzlinu vyrobené 
   z plastu alebo voskovaného  
   papiera / lepenky
poháre od horčice zo skla
poháre z plastu ako obalovina    
   (napr. zmrzlina, delkikatesy)
pohárik na zubnú kefku
pohľadnice

P



zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  (s výraznou pot-
lačou: zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu(Fetty)
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
(nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie )
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zberné miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad (nád-
oba na bio-odpad - bez plastových 
vreciek)
zmesový komunálny odpad 
zberné miesto odpadu/
elektroodpad
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zber nebezpečného odpadu(Fetty) 

pohonné hmoty
pohovky

poistka (vyrobená z keramiky)
poistky, elektronické

pokosená tráva

pokosená tráva

poľnohospodárske fólie

polystyrén na balenie
polystyrénové štiepky ako 
   materiál na plnenie obalov
pomarančová šupka

popol (z uhlia)
popol z cigariet, zvyšky
porcelánové balenie
porcelánové predmety
posteľné prádlo

posteľné prádlo (nepoužiteľné)
posteľové pružiny pletené

posteľové pružiny voľné

postreky
potašový lúh
pouličné smeti
použité papierové obrúsky

použité predmety z plastu
použitý kuchynský tuk/olej
povrchové laky
plastová čokoládová fólia

plastové vešiaky na kabáty
popol z dreva, studený

pracie prášky
práčky

práškové farby
prázdny obal so symbolom lebky
predlžovací kábel

predmety znečistené olejom
prepravky na ovocie a zeleninu 
   z dreva
prepravky na ovocie a zeleninu 
   z plastu
prepravné tašky
prerušovač (foto)
prevodové oleje

prípravok na umývanie riadu
prípravok proti mravcom
prírodné korkové zátky

prístroje s obrazovkou

prostriedok na ničenie buriny
psie výkaly

puzdierka
rádiá

rám obrazu

rastlinný tuk

P



zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 
zber kovových obalov
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zmesový komunálny odpad

zber nebezpečného odpadu
zberné miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
žlté vrece/žltá nádoba

žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad 
zberné miesto odpadu/
elektroodpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu

BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
starý papier 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad 
(optika)
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu

rebríky vyrobené z dreva

repelenty proti hmyzu
rezacie kotúče
rezané kvety

riad
riad z hliníka, plechu, smaltu 
   (nie jednorazový)
riedidlá
riedidlo
riedidlo na lak
röntgenové snímky
ropa
rošty do postele z dreva 
   (bez kovania)
rošty do postele, kovová 
   konšrukcia
rotoped s elektronikou

rozkladací trojuholník
rozprašovač  vyrobený z plastu
rukavice

rúška
rybie konzervy
rýchly fixátor (foto)
sádra

sadrokartón

sadze
šamot

šampón na vlasy
sanitárna keramika

sanitárne výrobky, hyg. papier

sanitárny čistič
satelitné antény

satelitné systémy

sedacie súpravy (čalúnený 
   nábytok)
šekové karty
sekundové lepidlo
sendvičové panely

seno

siete ako obal (napr. Na ovocie  
   a zeleninu, sýkorkové knedle,  
   vianočné stromčeky)
sieťky na citróny
sieťky na ovocie
sieťky na šunku
šijacie stroje

silikónové náplne
silikónové náplne so zvyšným  
   obsahom
silo plachty, silážne fólie

škárovacia hmota, nestvrdnutá
škárovacia hmota, stvrdnutá
škatule
škatule, šatníkové skrine (odstrá 
   nené kovové kovania a 
   prípadne sklo)
skener

sklá z okuliarov

sklenená vata (prachotesná   
   dodávka)
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odpadové sklo 
odpadové sklo 
odpadové sklo 
odpadové sklo
odpadové sklo 
odpadové sklo 
odpadové sklo 
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné miesto odpadu/recyklova-
teľný stavebný odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
zber kovových obalov

staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto 
odpadu

zberné miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba
zber kovových obalov
žlté vrece/žltá nádoba
obec/autorizovaný likvidátor 
odpadu
zberné  miesto odpadu 
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu 
(lekáreň)
staré textílie/RE-USE
zmesový komunálny odpad 

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)
zber nebezpečného odpadu

sklenené flakóny
sklenené fľaše
sklenené fľaše na mlieko
sklenené fľaše od deodorantu 
sklenené fľaše od farby na vlasy
sklenené fľaše od kečupu
sklenené liekovky 
sklenené tabule

sklenené tvárnice

sklenený riad, sklenené misy
školské tašky

škridle

skrutkovacie uzávery, plastové
skrutkovacie viečka / viečka 
   z pohárov, z kovu
slamené klobúky

slamky na pitie
slimačie jedy
slnečné okuliare
slnečníky

slúchadlá

smaltové  farby
šnúrky do topánok
šnúry na prádlo, rozstrihané
solárium (predtým vyberte 
   žiarivky)
solárne články, fotovoltaické  
   moduly

solárne zariadenia (napr. žiarovky)

sololit

šperkovnice
spínač kotla (obsahuje ortuť)
spodná bielizeň
spojky
špongia
športové potreby

spotrebná elektronika

spotrebné batérie

sprchovací gél
sprchové závesy

sprej na kokpit
spreje so zvyšným obsahom
spreje, plastové rozprašovače
sťahovacie pásky z kovu
sťahovacie pásky z plastu
staré autá

staré batérie (aj v prístrojoch)

staré lieky, farmaceutiká

staré oblečenie (ak je nositeľné)
staré oblečenie (ak nie je 
   nositeľné)
štartovací sprej
štartovacie akumukátory

stavebné chemikácie
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zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zber nebezpečného odpadu
obec/autorizovaný likvidátor 
odpadu
zberné  miesto odpadu/recyklova-
teľný stavebný odpad
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad (ak  prevažne z kovu,  
zber kovového odpadu)
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné miesto  odpadu/drevený 
odpad, veľkorozmerný odpad
okresné hajtmanstvo/
špecializované predajne
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na materiálové zhodnotenie 
zber nebezpečného odpadu
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu

zberné  miesto odpadu(špeciali-
zované predajne)
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
starý papier 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
okresné hajtmanstvo/
špecializované predajne
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
(špecializované predajne)
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu 
(lekáreň)
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/recyklova-
teľný stavebný odpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
starý papier 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad

stavebné drevo

stavebné oleje
stavebný  odpad vo veľkých   
   množstvách
stavebný odpad

stavebný polystyrén

štetce
štetka na holenie
štipce na prádlo
štítky, podkladový papier
stĺpik, neošetrený

stojace lampy

stojan na prádlo

stojany na dáždniky, nie z kovu

stoličky z kompozotného 
   materiálu
strelivo

strešná krytina(eternit)

strešná lepenka

strešné drevo, neošetrené

štruktúrované omietky
styrodurové panely

suché batérie

súkno

sulfátový/baliaci papier
sušené kvety

sušička bielizne

svetlice, nezhorené

svetlice, zhorené
sviečky, zvyšky sviečok
syntetické oleje

syntetické živice,  vytvrdené
tablety

tabuľové sklo

tampóny
tapety z papiera alebo látky
tašky z kukuričného škrobu

tehly

telefón

telefónne zoznamy
televízory

tell vlna (prachotesné doručenie)

tenisové loptičky
tepelné čerpadlá

teplomer
termopapier (faktúry, potvrdenky)
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zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
žlté vrece/žltá nádoba
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
zber nebezpečného odpadu
(lekáreň)
zmesový komunálny odpad 

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 

okresné hajtmanstvo/
oznámiť polícii
autorizovaný likvidátor odpadu

zmesový komunálny odpad 
zber kovových obalov
žlté vrece/žltá nádoba
zmesový komunálny odpad (v 
závislosti od obsahu: príp. zber 
nebezpečného odpadu)
zber kovových obalov
žlté vrece/žltá nádoba
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zberné miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné miesto odpadu/elektrood-
pad (špecializované predajne)
zberné  miesto odpadu/elektrood-
pad (špecializované predajne)
žlté vrece/žltá nádoba
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
žlté vrece/žltá nádoba

staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)

termosky
terpentín
tesnenia okien
tetra pack
textil

textilné obaly
tienidlá zo skla, plastu atď.

tinktúry

tkaniny, nepoužiteľné / 
   zvyšky látky
tlačiareň

tlakové plynové obaly so zvyšným  
   obsahom
tlakový plynový obal
tmel na okná, vytvrdený
tmel, nestvrdnutý
tmel, stvrdnutý
tmely na báze plastov, nestuhnuté
tmely, nevytvrdené
tmely, stuhnuté
tmely, stvrdnuté
tonerové kazety pre kopírky,   
   laserové tlačiarne
tonery do tlačiarne
tonery pre kopírky a 
   laserové tlačiarne
topánky

transparentné fólie, 
   priehľadné obaly
trhaviny, výbušniny

troska

tuby na zubnú pastu s obsahom
tuby od horčice z kovu 
tuby od horčice z plastu
tuby so zvyšným obsahom

tuby z kovu
tuby z plastu
tuk na vyprážanie
tuky na báze minerálnych olejov,  
   napríklad mazacie tuky
tvárnice Ytong 

tvrdidlo
účtenka (termopapier)
uhlie, popol z koksu, studený
umelé minerálne vlákna 
   (prachotesné doručenie)
umývačka riadu

umývadlá keramické

univerzálny čistič
úsporné žiarovky 

UV lampy / trubice

uzávery obalov z plastu
vaječné škrupiny

vane z kovu/email

vane z plastu

vaničky z penového polystyrénu  
   (napr. mäso, ovocie, ...)
vankúše
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zberné miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zmesový komunálny odpad 

zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  (zber vianočných 
stromčekov)
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
starý papier 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zber nebezpečného odpadu
špecializované predajne
zmesový komunálny odpad 
starý papier 
starý papier 
starý papier 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie
žlté vrece/žltá nádoba
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad 
zberné miesto odpadu/elektroodpad 
žlté vrece/žltá nádoba 
BMV/UDB preberacie stredisko 
regionálne zberné miesto odpadu 

zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zber nebezpečného odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu

BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
BMV-UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
zber nebezpečného odpadu

zber nebezpečného odpadu
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
zmesový komunálny odpad
zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba

zmesový komunálny odpad
zber nebezpečného odpadu 
(špecializované predajne)

vápno, vápenná farba, 
   stvrdnuté zvyšky
vatové tampóny, bavlnené 
   tampóny (napr. tampóny 
   na odličovanie)
vatový tampón
vázy zo skla, porcelánu atď.
ventilátory

viacúčelové lepidlo
viaczložkové lepidlo / lak
vianočné stromčeky (bez ozdôb,  
   pozlátka, háčikov atď.)

videokazety
videorekordér

vlnitá lepenka
vlnitý plech

vonné kamene (napr. do toalety)
voskové pastelky
vosky
vratné fľaše
vrecia na odpadky
vrecia papiera na osivo
vrecia s hnojivom z papiera,
vrecia z cementu
vrecia z kukuričného škrobu 
   na zber organického odpadu
vrecká na cestoviny
vrecká s okienkami / obaly   
   (lahôdky)
vrecko do vysávača s obsahom
vreckové baterky
vrecúško od polievky
vrstvené sklo

vŕtacie stroje 

vŕtacie, brúsne a rezacie oleje
vtáčí zob

vtáčie klietky

vykurovacie kotle

vykurovacie oleje
vykurovacie teleso

vylúhovadlo
výrobky na starostlivosť o auto
výrobky na starostlivosť o kožu,  
   spreje
výrobky na starostlivosť o nábytok
výrobky na starostlivosť 
   o podlahu
Výrobky na starostlivosť 
   o podlahu, podlahový vosk
výrobky obsahujúce azbest

výrobky obsahujúce azbestcement    
   (napr.  eternitová krytina)
Výrobky obsahujúce ortuť 
   (žiarovky, spínače, teplomery)
výrobky starostlivosti o telo
vysávač

vytvrdená PU pena
vývojka (foto)
vzduchové vankúšiky, bublinkové  
   fólie
vzduchový filter
vzduchový filter na olejovom  
   kúpeli
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zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
staré textílie/RE-USE (ak nepouži-
teľné, zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 
(zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad)
zmesový komunálny odpad (zberné  
miesto odpadu/veľkorozmerný 
odpad)
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zber nebezpečného odpadu
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
odpadové sklo 
odpadové sklo 
starý papier 
okresné hajtmanstvo/špeciali-
zované predajne
zberné  miesto odpadu/veľkoroz-
merný odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné miesto odpadu/kovový odpad 
BMV/UDB preberacie stredisko /
regionálne zberné miesto odpadu
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
obec/autorizovaný likvidátor 
odpadu

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zberné  miesto odpadu/elektrood-
pad (špecializované predajne)
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu (špeciali-
zované predajne)
zber nebezpečného odpadu (Fetty)

zberné  miesto odpadu/kovový 
odpad 
starý papier 

zmesový komunálny odpad 

zber nebezpečného odpadu
žlté vrece/žltá nádoba
zberné  miesto odpadu/drevený 
odpad na termické zhodnotenie
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/
elektroodpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  (ak je zviera choré: 
zmesový komunálny odpad)
zmesový komunálny odpad 

nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  

WC misy,  z keramiky

záclonové lišty

záclony

záhradné hadice, rozrezané

záhradní trpaslíci

záhradný odpad, organický

základné nátery
zápalky
zapaľovače, prázdne
zapaľovacie sviečky
zaváracie poháre
zaváraninové poháre
zberový papier
zbrane (pušky, pištole)

žehliace dosky

žehličky

zeleninový odpad

zelený odpad

železné súčiastky, nezabalené
železničné podvaly 

zem na kvety

zem z výkopu

žemle

žiarivky / trubice

žiarovky
zinkové uhlíkové batérie

živočíšne alebo Regionálne zberné  
   miesto odpadutlinné tuky 
   a oleje 
zliatinové disky

zložka z papiera, lepenky 
   (odstránený kov)
zložka z papiera, lepenky 
   (s kovom)
zmesi oleja a vody
zmršťovacie fólie
znečistené palety z dreva

zrkadlové sklo
zubné kefky
zváracie elektródy
zváracie stroje, elektrické

zvierací trus s kompostovateľným  
   stelivom (napr. piliny)

zvierací trus s nekompostova- 
   teľným stelivom
zvieracie alebo ľudské vlasy 
   a nechty
zvieracie štetiny (prírodné štetiny)

zvukové pásky a kazety
zvyšky chleba, plesnivé

Z



 Rady:

• Biologicky rozložiteľné obaly a jednorazový riad/príbor patria do  
   nádoby na bioodpad alebo kompostu.
• Použiteľné predmety a textílie sa vracajú do obehu v predajniach  
   RE-USE. www.reuse-burgenland.at 
• Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte, prosím, bezplatne linku pre  
   odpad 08000/806154
• Do zberných nádob vyhadzujte vždy len prázdne obaly!
• Do žltého vreca/žltej nádoby patria len obaly. Odpad z tohto istého  
   materiálu, ktorý nie je obalovinou zlikvidujte, prosím prostredníct 
   vom zmesového komunálneho odpadu.
• V prekladacích staniciach BMV-UDB a na regionálnych zberných  
   miestach odpadu budú  principiálne prevzaté všetky odpady.
• Do  nádoby na sklenený odpad patria len duté sklenené nádoby.   
   Všetky ostatné druhy skla sťažujú recykláciu.
• Drobné kovy (napr. zvončeky na bicykle, skrutky, klince, ...) sa 
   zbierajú spolu s kovovými obalmi.
• V prípade vzniku nadmerného množstva zmesového komunálneho   
   od padu je potrebné použiť  spoplatnené vrecia BMV na zmesový 
   komunálny odpad. Neutrálne vrecia nebudú odvezené.
• Pri zbere, prosím, dbajte na úsporu priestoru. Plastovú fľašu stlačte 
   a kartónové krabice poskladajte.
• Problémové látky predstavujú osobitné nebezpečenstvo. Viac informácií  
   nájdete v Sprievodcovi 5
•••V deň zberu o 7.00 hod, položte nádobu na odpad na okraj chodníka.

zmesový komunálny odpad 
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
nádoba na bio-odpad/vlastné 
kompostovanie  
zmesový komunálny odpad 
zberné  miesto odpadu/nerecy-
klovateľný stavebný odpad 
zmesový komunálny odpad 

zvyšky farieb, usušené
zvyšky handier
zvyšky jedla

zvyšky lakov, vytvrdené
zvyšky potravín

zvyšky šalátu

zvyšky vlny / deky, nastrihané
zvyšky vytvrdenej silikátovej   
   omietky
zvyšok lepidla, vysušený

Z





ZENTRALE

Rottwiese 65

7350 Oberpullendorf

www.bmv.at

office@bmv.at

Tel: +43 2612 42482

SAMMELZENTRUM MITTE

Rottwiese 65

7350 Oberpullendorf

Tel: +43 2612 42120

www.udb.at

office@udb.at

ABFALL-LOGISTIKCENTER 

GOLS

Hochäcker 2

7122 Gols

Tel: +43 2173 2220 991

SAMMELZENTRUM FÖLLIG

Am Föllig 3

7051 Großhöflein

Tel: +43 2688 72102 993

ABFALL-LOGISTIK CENTER 

SÜD

Umweltstraße 1

7400 Oberwart

Tel: +43 3352 38457 992

RESSOURCENPARK (RAS) 

HEILIGENKREUZ

Industriegelände 8

7561 Heiligenkreuz

Tel: +43 2612 42120 950

Mülltelefon zum Nulltarif: 

08000 80 61 54

BMV/UDB preberacie strediská

www.bmv.at

Die Müllabfuhrtermine Die Müllabfuhrtermine 
aktuell auf www.bmv.ataktuell auf www.bmv.at
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