
• Znížime množstvo skládkovaného odpadu
• Podporujeme obehové hospodárstvo
• Prispejeme k zdravším potravinám  
    a životnému prostrediu

DOMÁCNOSTI V RODINNÝCH DOMOCH

AKO ZAČAŤ S TRIEDENÍM 
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

Deň vývozu nájdete v Kalendári triedeného zberu 2023 

Druh nádoby 23 litrové vedierko

Mesto Prešov má zo zákona po-
vinnosť zabezpečiť triedenie ku-
chynského bioodpadu najneskôr 
do roku 2023. V každej mestskej 
časti, kde bude zber kuchynské-
ho bioodpadu zavedený, vzniká 
povinnosť všetkým pôvodcom od-
padu sa do systému zberu zapojiť. 

Aký je rozdiel v zbere kuchyn-
ského bioodpadu a záhradné-
ho bioodpadu?  

Zber kuchynského bioodpadu 
bude prebiehať počas celého 
roka. Záhradný bioodpad bude 
naďalej vyvážaný sezónne od 
marca do novembra.

Prosím, nevhadzujte kuchynský 
bioodpad do nádob na záhrad-
ný bioodpad, tieto druhy odpa-
du majú rozdielne spracovanie. 

Odpad z ovocia a zeleniny je 
možné kompostovať doma. 
Avšak kuchynský odpad, ako 
mäso, ryby a mliečne výrobky 
spolu s akýmkoľvek vareným jed-
lom, domáci kompostér nedoká-
že plnohodnotne spracovať.
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Obyvatelia rodinných domov triedia kuchynský 
bioodpad do dodaného 23 l vedierka.  
Ak použijete vrecko do vedierka, musí byť 
kompostovateľné. Toto 23 l vedierko 
vykladajte na obvyklé odvozné miesto  
zmesového odpadu v deň odvozu.

Začíname 
od 1. januára 2023
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Technické služby  
mesta Prešov, a.s.

ČO PATRÍ 
DO KUCHYNSKÉHO
BIOODPADU?

ČO NEPATRÍ 
DO KUCHYNSKÉHO 
BIOODPADU?

škrupiny 
z orechov,
kôstky

zvyšky zeleniny  
a ovocia

kávová usadenina, 
čajové vrecká

vajcia a škrupiny 
z vajec, mliečne 
výrobky

mäso, kosti 
z hydiny a rýb

zvyšky jedla - scedené 
zvyšky polievok, 
zaváranín a pod.

starý chlieb 
a pečivo 

cestoviny, ryža, 
strukoviny, 
obilniny 

potraviny pokazené 
a po záruke 
- bez tekutej časti 
- bez obalov

veľké kosti bravčové, 
hovädzie a pod.

tekuté potraviny 
- mlieko, riedke 
polievky a pod.

jedlé oleje 
a tuky

zvyšky jedla v obaloch, 
obaly z potravín

kávové kapsule

odpad zo záhrad 
a iný komunálny 
odpad

nepotravinové výrobky, 
napr. plienky, obsah 
vysávača, cigaretové 
ohorky, lieky...

triedené zložky 
odpadu - plasty, 
papier, sklo, kov

zvierací trus, 
mŕtve telá zvierat

zvyšky izbových 
rastlín 


