OBEC NEMECKÁ
Hronská 37
976 97 NEMECKÁ

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu
Komunálne odpady (ďalej KO) sú:






odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
odpady podobných vlastností a zloženia ako odpady z domácností, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (okrem odpadov, ktoré vznikajú pri
bezprostrednom výkone činností súvisiacich s predmetom podnikania alebo činností právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa)
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov,
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb

V obci je zavedený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu:












elektroodpad z domácnosti,
odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované FO a zdravotnícke pomôcky,
šatstvo a textílie z domácností,
jedlé oleje a tuky z domácností,
biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša príslušná OZV.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a sú zahrnuté do miestneho poplatku
za KO a DSO

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom (ZKO)
Zber zmesového komunálneho odpadu a zberné nádoby:







V obci je zavedený zber zmesového komunálneho odpadu do zberných nádob s objemom 110 l,
240 l, 1100 l.
náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu. Zberné nádoby na ZKO
poskytne obec pôvodcovi odpadu za úhradu, ktorá sa rovná výške nákladov vynaložených obcou
na obstaranie zbernej nádoby. Informáciu o aktuálnej výške úhrady za nádoby budú občanom
poskytnuté na Obecnom úrade.
Zber a vývoz ZKO uskutočňuje oprávnená osoba jedenkrát za dva týždne. V časti Nemecká
každý druhý pondelok a v časti Dubová a Zámostie každú druhú stredu.
Ak z technických príčin (napr. nie je možný prístup techniky na zvoz odpadu k nehnuteľnosti
a pod.) nie je možné uskutočňovať zber ZKO podľa harmonogramu zberu ZKO v obci, dohodne
sa spôsob odvozu ZKO individuálne.
Pôvodca odpadu, ktorý užíva v obci nehnuteľnosť na rekreáciu a nemá v nej trvalý pobyt,
môže na umiestnenie ZKO používať vyhradené kontajnery v priestoroch technických služieb.

Množstvový zber ZKO:




Obec zavedie množstvový zber KO pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov ak
o to požiadajú v prípade splnenia podmienok stanovených v § 81 ods. 19 písm. a), b) zákona
o odpadoch.
Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval odvozu
komunálneho odpadu jedenkrát za týždeň, jedenkrát za dva týždne alebo jedenkrát za štyri
týždne.
Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu si pôvodca komunálneho odpadu môže
vybrať zo zberných nádob: kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu, plastový kontajner
120 l, veľkoobjemový kontajner.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.
 DSO (napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) je možné odovzdať pracovníkom
v priestoroch technických služieb obce. DSO je potrebné, pokiaľ to zloženie a množstvo DSO
umožňuje, odovzdať uložený vo vreciach. Ak to nie je možné, je potrebné pred dovezením DSO
vopred dohodnúť termín so zamestnancami obecného úradu.
 V prípade väčšieho množstva je možné poskytnúť na odvoz DSO veľkokapacitný kontajner
 DSO je zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO.
Výška poplatku za DSO je určená všeobecne záväzným nariadením vo výške 0,020 €/kg
 Po určení hmotnosti odovzdaného DSO, resp. obdržaní dokladu o hmotnosti je pôvodca povinný
uhradiť poplatok za DSO v pokladni obecného úradu.

Nakladanie s objemným odpadom
Objemný odpad je časť komunálneho odpadu a DSO, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá používaným zberným nádobám a nie je ho pre jeho veľký rozmer možné zneškodňovať
štandardnými nádobami v rámci stanoveného spôsobu nakladania so ZKO.
Zber objemného odpadu





Organizuje ho obec formou kalendárového zberu minimálne dvakrát ročne, spravidla na jar
a na jeseň rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach obce
o presnom termíne obec informuje verejnosť obvyklým spôsobom (miestny rozhlas, internetová
stránka obce).
Zakazuje sa ukladanie objemného odpadu mimo veľkokapacitných kontajnerov.
Objemný odpad z domácností je možné odovzdať aj mimo termínov organizovaného zberu
v priestoroch technických služieb.

Medzi objemný odpad patrí: nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry, sanitárne
vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod.
Medzi objemný odpad nepatrí: elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie,
pneumatiky a pod.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností
Zber odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností



Kalendárový zber dvakrát do roka na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Žiarivky a autobatérie je možné odovzdať v priebehu roka v priestoroch technických služieb
alebo pri kalendárovom zbere elektroodpadu.



Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané ukladať do zberných nádob alebo
vedľa nich a na verejné priestranstvá, ako aj odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto
nariadenie (napr. pouliční zberači a pod).

Patria sem: použité autobatérie a akumulátory, odpadové motorové oleje a mazacie oleje,
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy
a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly
znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
Zber elektroodpadu
Elektroodpad je potrebné v nerozobratom stave odovzdať:
 pri kalendárovom zbere elektroodpadov organizovanom obcou jedenkrát ročne.
 mimo termínov kalendárového zberu v priestoroch technických služieb,
 prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo
v predajni elektrospotrebičov.
Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na KO, ukladať na verejné
priestranstvá, resp. ku kontajnerom na KO, ako aj odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto
nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).
Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska
telekomunikačná technika, mobilné telefóny, videá, hudobné prehrávače, digitálne hodinky,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, vysávače, elektromotory, ručné elektrické
náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi



Triedený zber KO z papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov
(odpady z obalov a neobalových výrobkov), na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodp. výrobcov.
Tieto odpady je okrem zavedeného systému triedeného zberu KO na území obce možné
odovzdať aj v priestoroch technických služieb.

Odpady z papiera
Zber odpadu z papiera





1100 litrové nádoby s modrým poklopom označených štítkom, interval zberu jedenkrát
mesačne, zber odpadov z týchto nádob zabezpečuje zberová spoločnosť,
mobilný zber oprávnenou osobu, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu (výkup papiera alebo
výmena za papierové výrobky),
zber organizovaný školami na území obce, pričom školy môžu odovzdať vyzbieraný papier len
spoločnosti, s ktorou má obec uzavretú zmluvu.
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: plastové obaly, jednorazové plienky pre deti alebo pre dospelých, viacvrstvové
kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), lepiace pásky,
celofán, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Odpady z plastov
Zber odpadu z plastov





1100 litrové nádoby so žltým poklopom označených štítkom, interval zberu jedenkrát
mesačne, zber odpadov z týchto nádob zabezpečuje zberová spoločnosť
mobilný zber v rámci kalendárového zberu do plastových vriec jedenkrát mesačne, zber
a odvoz plastových vriec zabezpečujú zamestnanci obce
Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob a vriec na odpad tak,
aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenší objem.
Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať v priestoroch technických služieb obce
alebo pri mobilnom kalendárovom zbere plastov

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá
a plastové fľaštičky a obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov po umytí, prepravky fliaš, fľaše
od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastový a nábytok a pod. ako aj viacvrstvové kombinované materiály
(tetrapaky)
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty zeminou, farbami,
podlahové krytiny, guma, molitan, vrchnáky z jogurtov, polystyrén, jednorazové plienky pre deti
alebo pre dospelých a pod.

Odpady zo skla
Zber odpadu zo skla



1100 litrové nádoby zelenej farby označené štítkom, interval zberu jedenkrát mesačne, zber
odpadov z týchto nádob zabezpečuje zberová spoločnosť
Väčšie kusy skleneného odpadu je potrebné odovzdať v priestoroch technických služieb obce
(napr. okenné tabule).

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo,
opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Odpady z kovov
Zber odpadu z kovov




1100 litrové nádoby s hnedým poklopom označené štítkom na zber kovových obalov
a malých kusov kovového odpadu, interval zberu jedenkrát mesačne, zber odpadov z týchto
nádob zabezpečuje zberová spoločnosť
Väčšie kusy kovového odpadu ako napr. kovový šrot, oceľ, farebné kovy, kovové rúry, je
potrebné odovzdať v rámci odvozu objemného odpadu v zmysle § 7 tohto nariadenia alebo do
zariadení oprávnených na výkup kovového odpadu, ktoré majú s obcou uzavretú zmluvu.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál a nápojov.

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, krátke drôty
a káble (bez bužírky), starý kovový riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový
obal, kovové viečko, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z
kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, kovový šrot, radiátory
a iný objemový kovový odpad a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.,

Viacvrstvové kombinované materiály
= materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na
manipuláciu a prepravu tovaru (tzv. Tetra Pak)
Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov



Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít plasty/kovy/viacvrstvové kombinované
materiály, pričom vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené.
1100 l nádoby so žltým poklopom (plasty), zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav
a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku, znečistené kompozitné obaly, vrchnáky
z kompozitných krabíc, jednorazové plienky pre deti alebo pre dospelých a pod.

Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi (BaA) a automobilovými
batériami a akumulátormi
Zber použitých prenosných a automobilových BaA





v rámci kalendárového zberu odpadov s obsahom škodlivých látok alebo kalendárového zberu
elektroodpadu
spätný zber (výrobca a distribútor je povinný na svojich predajných miestach bezplatne
zabezpečiť spätný zber),
na zbernom mieste použitých BaA a automobilových BaA v obci, ktoré zriadila osoba
oprávnená na zber BaA – v priestoroch technických služieb
Použité BaA je zakázané ukladať do zberných nádob určených na KO alebo odovzdať iným
subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).

Patria sem: automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov
a iných elektrozariadení, a pod.

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými
osobami a nakladanie so zdravotníckymi pomôckami



odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Je zakázané nespotrebované lieky zmiešavať s KO alebo ukladať k nádobám na KO.

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností
Zber použitého šatstva a textílií z domácností



prostredníctvom kontajnerov na zber šatstva a textílií označených nápisom, interval zvozu je
min. 1 x mesačne.
možné odovzdať aj pri organizovanom zbere šatstva na charitatívne a sociálne účely
organizovanom na území obce obcou alebo inou oprávnenou organizáciou

Patria sem: čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.),
prípadne iné druhy textílií
Nepatria sem: špinavé a vlhké šatstvo, textílie a obuv, netkané textílie, napr. používané v
záhradníctve

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Zber jedlých (kuchynských) olejov a tukov z domácností




odovzdať na zber v uzavretej plastovej fľaši
zber vykonávaný oprávnenou organizáciou v rámci ňou vykonávaného mobilného zberu, ktorá
má s obcou uzavretú zmluvu , resp. doručením do priestorov technických služieb.
Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s KO a vypúšťať do verejnej kanalizácie.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi (BRO) zo záhrad a parkov vrátane
odpadov z cintorínov





BRO zo záhrad, ako aj z ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb majú pôvodcovia možnosť
kompostovať a ukladať na svojich domácich kompostoviskách.
BRO väčších rozmerov, ako napr. konáre, malé spílené stromy apod. je možné odovzdať obci
v rámci kalendárového zberu dvakrát ročne (na jar a na jeseň), ktorý vyhlási obec spôsobom
v obci obvyklým.
Právnické osoby sú povinné zabezpečiť kompostovanie zeleného odpadu vo vlastnom
kompostovacom zariadení (kompostovací zásobník, alebo malá kompostáreň)
biologicky rozložiteľným odpadom z cintorínov a verejných priestranstiev zodpovedá obec
Nemecká.

Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max
1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol a pod.
Nepatria sem: kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti
zvierat zabitých doma, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (BRKO) z domácností



BRKO je možné kompostovať v domácich kompostovacích zásobníkoch alebo kompostoviskách.
Obec nezavádza triedený zber BRKO (uplatňuje si výnimku z povinnosti zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného v súlade s § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na
základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad)

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne







prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s BRKO a reštauračným odpadom, ktorého je
pôvodcom.
prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne.
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani
verejnosť.
Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom

