
ZBERNÉ DVORY:
čo patrí 

do triedeného
odpadu:

ELEKTRO- 
ODPAD

STAVEBNÝ 
ODPAD

STARÉ ŠATSTVO,  
KNIHY

INÉ

OBJEMNÝ 
ODPAD

Čo patrí:  televízory, rádiá, po-
čítačová, kancelárska a tele-
komunikačná technika, videá, 
diskmeny, digitálne hodinky, vari-
če, ohrievače, kávovary, práčky, 
elektromotory, ručné elektrické 
náradie, mikrovlnky, chladničky, 
práčky... 
Je možné to bezplatne odo-
vzdať na Zberných dvoroch Baj-
kalská 33 a Jesenná 3.

Čo patrí: betón, tehly, obkladač-
ky, dlaždice, keramika, zmesi 
omietok, a pod. 

Čo nepatrí:  materiály obsahujú-
ce AZBEST!

Čo patrí: staré šatstvo, textílie, lát-
ky, textilné prikrývky, deky, knihy  
s doskami.
Je možné to bezplatne odo-
vzdať na Zberných dvoroch Baj-
kalská 33. 
Tento tovar je možné si prísť vy-
brať každú stredu v čase od 8.00 
- 14.00 hod. na Zbernom dvore 
Bajkalská 33.

KONTAJNERY:
čo patrí

 do triedeného 
odpadu:

PLASTY
Čo patrí: stlačené fľaše z mine-
rálnych vôd, nealko nápojov, 
umyté fľase od octu, oleja, siru-
pov, fľaše od saponátov, šam-
pónov, aviváží, mydiel, hračky  
z plastov, tuby, bandasky, plas-
tové obaly od jogurtov, masla, 
cukríkov.

Čo nepatrí: linoleum, PVC, pod-
lahovina, molitan, fľaše od che-
mikálií, farby, jedov, výbušnín, 
veľkoobjemové plastové výrob-
ky.

BRO biologicky 
rozložiteľný odpad

Čo patrí: tráva, konáre – jed-
noročné výhonky, lístie, ihličie, 
burina, zvyšky zeleniny, zelené 
aj odumreté časti rastlín, piliny, 
hobliny.

Čo nepatrí: zhnité ovocie, zeleni-
na, konáre a ostatné väčšie časti 
BRO (stromov, kríkov, rastlín).

PAPIER
Čo patrí: noviny, časopisy, brožú-
ry, katalógy, letáky, kalendáre, 
prospekty, zošity, knihy bez do- 
siek, listy, obalový a kancelársky 
papier, papierové sáčky, ces-
tovné lístky, telefónne zoznamy, 
kartón.

Čo nepatrí:  papier znečistený 
potravinami, preklepový papier 
(tzv.indigo), použité jednorazo-
vé plienky, použité jednorazové  
utierky, celofán, vata.

SKLO
Čo patrí: nevratné obaly zo skla 
od nápojov, sklenené nádoby, 
tabuľové sklo, sklenené črepy.

Čo nepatrí: porcelán, keramika, 
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, 
žiarovky, žiarivky, fľaše od che-
mikálií, farieb, jedov, sklo s drôte-
nou vložkou.

VKM  
viacvrstvové  
kombinované  
materiály  

+KOVOVÉ 
OBALY

Čo patrí: plechovky od piva, 
konzervy od kompótov, mäso-
vých alebo zeleninových vý-
robkov, hliníkové kozmetické vý-
robky (sprejové nádoby, tuby), 
hliníkové fólie, viečka z jogurtov, 
smotany, obaly zo syrov, čokolá-
dy, obaly z kávy, krabicové obaly 
od mlieka, džúsov, vína, smota-
ny, pretlakov.

Čo nepatrí: kovový šrot znečis-
tený chemikáliami, farby, veľké  
a ostré kovové predmety, znečis-
tené obaly, škatule z kartónu.

Čo patrí: starý nábytok, koberce, 
okná, vane, umývadlá, dvere, ra-
diátory...
Je možné to bezplatne odo-
vzdať na Zberných dvoroch Baj-
kalská 33 a Jesenná 3.
V rámci jarného a jesenného 
upratovania sú v meste Prešov 2x 
ročne pristavované veľkoobje-
mové kontajnery, kde je možné 
takýto odpad umiestňovať.

Čo patrí:  Akumulátory, motoro-
vé oleje, použité kuchynské ole-
je, obaly z farieb a chemikálií.

DREVO

Čo patrí: staré palety, zvyšky pri 
spracovaní dreva (odrezky, hob-
liny, triesky, piliny), opotrebované 
drevo (stĺpy, prahy, obaly, starý 
nábytok) a zvyšky dreveného 
materiálu (dosky, preglejky, pou-
žité stavebné drevo). 
Je možné to bezplatne odo-
vzdať na Zberných dvoroch Baj-
kalská 33 a Jesenná 3.

PLASTY BRO biologicky  
rozložiteľný 
odpad

VKM viacvrstvové 
kombinované  
materiály +KOVOVÉ OBALY

SKLOPAPIER

PLASTY BRO biologicky  
rozložiteľný 
odpad

VKM viacvrstvové 
kombinované  
materiály +KOVOVÉ OBALY

SKLOPAPIER Pohrebné služby

NON STOP linka 

0918 698 213

Technické služby 

mesta Prešov

zelená infolinka: 

0800 500 012


