
Recyklačné centrá 
domáceho odpadu     
Váš sprievodca k tomu, čo je možné recyklovať 
v recyklačnom centre domáceho odpadu

Kontaktné údaje: 
Waste Operations Department                                                           
T: 0300 124 5000 (klapka 0)  
E: operational.services@midandeastantrim.gov.uk

 

 
www.midandeastantrim.gov.uk



   

Your colour-coded 
recycling guide    

Pre ďalšie informácie o tom, čo MÔŽETE a NEMÔŽETE recyklovať nájdete na adrese:                   www.midandeastantrim.gov.uk/resident/waste-recycling

Domáci štrk a 
keramika

Iba malé množstvo 

Žiarivky a úsporné 
žiarivky 

Špeciálny - nebezpečný odpad 
(info leták k dispozícii  

v recyklačnom stredisku)

Papier
Noviny, časopisy, knihy, 

nevyžiadaná pošta,  
staré učebnice atď.

Malé elektrické 
spotrebiče

Sušič vlasov / telefóny  
/ rádio / toaster atď.

Sadro-kartón

Kartón
Skontrolujte, či krabice 

sú prázdne

Chladničky a 
mrazničky

Komerčná likvidácia 
spotrebiča za  
poplatok £35

Drevo, rezivo, sololit, 
drevotrieskové  

dosky

Bez obsahu skla

Farbivo 
Len pre nájomcov. Takmer 
plné, uzavreté plechovky 

môžu byť uložené v 
spoločnej popolnici

Televízory a 
monitory

Požiadajte o pomoc s 
ťažšími spotrebičmi

Plechovky
nápoje v plechovkách, 
potravinové konzervy, 

aerosóly a pod.

Textil
Zmiešaný textil  

a odevy

Atramentové 
kazety

Pokiaľ je to možné, 
uchovajte ich v obale

Plast
Plastové fľaše napr. 

šampónové fľaše, obaly 
, hračky, kvetináče atď. 
(žiadne plastové tašky)

Plynové bomby
Akceptované 

sú iba plynové 
bomby používané v 

domácnosti

Použitý motorový 
olej

Olej vymenený pre 
domáce účely

Autobatérie
Treba o ne špeciálne 

dbať, pretože obsahujú 
kyselinu

Kovový šrot 
Zahŕňa nápoje 
v plechovkách, 

potravinové konzervy, 
kuchynské hrnce, atď.

Sklo
Zmiešné sklenené 

fľaše a poháre

Nerecyklovateľný 
domový odpad

Dbajte na to, aby všetok materiál, 
ktorý môže byť recyklovaný, bol 

odstránený. Môžete byť požiadaní, 
aby ste odstránili recyklovateľný 

materiál a dali ho do vhodnej nádoby

Využitie pre charitu a 
spoločenské organizácie

 Požiadajte našich 
zamestnancov o ďalšie 

informácie. Charity majú na 
vyzdvihnutie určené miesto

Knihy / DVD / CD 
Určené pre Nadáciu 

Charity Heart 
Foundation

Zelený odpad  
Pohánkovec japonský - táto 
rastlina sa nesmie nosiť do 
recyklačného strediska - 
konzultovať s Odborom 

životného prostredia

Veľké 
elektrospotrebiče

Práčky, umývačky  
a pod.

Domáce batérie
Všetky domáce, 

ploché, telefónne a 
počítačové batérie

Jedlý olej
Malé množstvo,  

len pre domáce účely



Recycling Centres     
Ste vítaní využiť niektoré z nasledujúcich stredísk:

Waveney Road Household Recycling Centre                                                             
Waveney Road, Ballymena, BT43 5BA

Sullatober Household Recycling Centre 
10 Marshallstown Road, Carrickfergus BT38 9DE

Redlands Household Recycling Centre 
Harbour Highway, Larne BT40 1AX

 

T: 0300 124 5000 (klapka 0)  
www.midandeastantrim.gov.uk

Larne South Household Recycling Centre  

Island Road Lower, Ballycarry BT38 9HB

OTVÁRACIA DOBA od apríla do septembra od októbra do marca
pondelok - sobota 9.00 - 19.00 9.00 - 17.00
nedeľa 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

OTVÁRACIA DOBA od apríla do septembra od októbra do marca
utorok, streda,  
štvrtok a sobota

9.00 - 19.00 9.00 - 17.00

OTVÁRACIA DOBA od apríla do septembra od októbra do marca
stredu a sobotu 9.00 - 19.00 9.00 - 17.00

Glenarm Household Recycling Centre 
Dickeystown Road, Glenarm BT44 0BA

Pamätajte!
 Prosím pretrieďte si svoj odpad pred návštevou recyklačného centra. Ušetríte tým čas aj zmenšíte objem 

svojho odpadu

 Personál bude podľa potreby kontrolovať a skúmať privážaný odpad na mieste, tak aby boli splnené pravidlá 
a znížilo sa množstvo materiálu na skládke.

 Farebné odlíšenie rôznych typov odpadu v tomto letáku vám pomôže orientovať sa v recyklačnom centre. 

 V centrách máme personál, ktorí je pripravení vám poradiť a pomôcť.

 Domáce recyklačné centrá sú určené len pre domáci odpad. Neprijímame žiadny komerčný a priemyselný 
odpad.

 V centrách sú vyhradené miesta charitatívneho zberu pre predmety, ktoré je možno opätovne použiť.


