
ZBERNÉ DVORY
Čo môžete 
odovzdať na 
zberné dvory:

ELEKTROODPAD

STAVEBNÝ ODPAD STARÉ ŠATSTVO,  
KNIHY

INÉ

OBJEMNÝ ODPAD

Televízory, rádiá, počíta-
čová, 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 odov- 
zdať na Zberných dvoroch Baj-
kalská 33 a Jesenná 3.

Betón, tehly, obkladačky, 
dlaždice, keramika, zmesi 

omietok, a pod. 
Je možné to odovzdať za popla-
tok na Zberných dvoroch Bajkal-
ská 33 a Jesenná 3.

Materiály obsahujúce 
AZBEST!

Vyčistené staré šatstvo, tex-
tílie, látky, textilné prikrývky, 

deky, knihy s doskami.
Šatstvo a knihy je možné bezplat-
ne odovzdať na Zberných dvo-
roch Bajkalská 33 a Jesenná 3.

PLASTY + KOVOVÉ 
OBALY + VKM 
viacvrstvové kombinova-
né materiály

BRO biologicky 
rozložiteľný odpad

Kvety, piliny, pokosená trá-
va, lístie, odpad z ovocia  

i zeleniny a burina. Zber BRO je 
len z nádob, vrecia sa neberú.
Je možné aj bezplatné odo-
vzdanie na Zberných dvoroch 
Bajkalská 33 a Jesenná 3.

Odpady z domácností živo-
číšneho pôvodu, mliečne  
a mäsové výrobky. 

PAPIER

Noviny, časopisy, brožúry, 
katalógy, letáky, kalendá-

re, prospekty, zošity, knihy bez do- 
siek, listy, obalový a kancelársky 
papier, papierové sáčky, cestov-
né lístky, telefónne zoznamy, kar-
tón, rolky z toaletného papiera  
a kuchynských utierok,  obaly od 
vajíčok.

Papier znečistený potravi-
nami, preklepový papier 
(tzv.indigo), použité jed-

norazové plienky, použité jed-
norazové utierky, použité hyg. 
vreckovky, celofán, vata, knihy.

SKLO

Nevratné obaly zo skla od 
nápojov, sklenené nádoby, 

tabuľové sklo, sklenené črepy.
Porcelán, keramika, auto-
sklo, zrkadlá, TV obrazov-
ky, žiarovky, žiarivky, fľaše 

od chemikálií, farieb, jedov, sklo  
s drôtenou vložkou.

Starý nábytok, koberce, 
okná, vane, umývadlá, 

dvere.
Je možné to bezplatne odov- 
zdať 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.

Akumulátory, motorové 
oleje, použité kuchynské 

oleje, obaly z farieb a chemikálií, 
odpady zo svetelných zdrojov.

DREVO

Staré palety, zvyšky pri 
spracovaní dreva (odrezky, 

hobliny, triesky, piliny), opotrebo-
vané drevo (stĺpy, prahy, obaly, 
starý nábytok) a zvyšky drevené-
ho materiálu (dosky, preglejky, 
použité stavebné drevo). 
Je možné to bezplatne odov- 
zdať na Zberných dvoroch Baj-
kalská 33 a Jesenná 3.

Pohrebné služby

NON STOP linka 

0918 698 213

Technické služby 

mesta Prešov

zelená infolinka: 

0800 500 012

Stlačené plastové fľaše, 
umyté fľase od octu, oleja, 

sirupov, fľaše od saponátov, šam-
pónov, aviváží, mydiel, hračky  
z plastov, tuby, bandasky, plas-
tové obaly od jogurtov, masla, 
cukríkov.
Plechovky od nápojov, konzervy 
od kompótov, mäsových alebo 
zeleninových výrobkov, hliníkové 
kozmetické výrobky (sprejové 
nádoby, tuby), hliníkové fólie, 
viečka z jogurtov, smotany, obaly 
zo syrov, čokolády, obaly z kávy, 
krabicové obaly od mlieka, džú-
sov, vína, smotany, pretlakov.

Linoleum, PVC, podlaho-
vina, molitan, fľaše od 
chemikálií, farby, jedov, 

výbušnín, veľkoobjemové plas-
tové výrobky, bazény, nafuko-
vacie bazéniky, plastové okná.
Kovový šrot znečistený chemiká-
liami, farby, veľké a ostré kovo-
vé predmety, znečistené nápo-
jové kartóny, škatule z kartónu, 
zálohované PET fľaše a plechov-
ky označené symbolom .

KUCHYNSKÝ 
ODPAD

BRO biologicky  
rozložiteľný 
odpad

SKLOPAPIER
+OLEJ

PLASTY+VKM  
+KOVOVÉ OBALY

KUCHYNSKÝ 
ODPAD

BRO biologicky  
rozložiteľný 
odpad

SKLOPAPIER
+OLEJ

PLASTY+VKM  
+KOVOVÉ OBALY

KONTAJNERY
A VRECIA
Čo patrí do 
triedeného 
odpadu:

KUCHYNSKÝ 
ODPAD
Potraviny bez obalov, sce-
dené zvyšky vareného 

jedla, zeleniny, ovocia, chlieb, 
mäso, kosti z hydiny a rýb, vajcia 
aj so škrupinami, mliečne výrob-
ky, kávová usadenina, čajové 
vrecká, škrupiny z orechov, kôs- 
tky, zvyšky izbových rastlín.

Veľké kosti bravčové, 
hovädzie a pod., obaly  
z potravín, tekuté potra-

viny, jedlé oleje a tuky, kávové 
kapsule, plienky, obsah vysá-
vača, cigaretové ohorky, zvie-
rací trus, mŕtve telá zvierat, od-
pad zo záhrad, lieky...

OLEJ
Rastlinné oleje, olej zo šalá-
tov, olej z konzervovaných 

potravín (ryby v oleji, sušené pa-
radajky, nakladané syry a pod.), 
marinády na grilovanie, olej z vy-
prážania a fritovania, všetky typy 
živočíšnych tukov: maslo, masť, 
výpek

Mazivá, motorové a hyd-
raulické oleje.


