Obec Nesluša, Obecný úrad č. 978, 023 41 Nesluša

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
obce Nesluša na rok 2019
Tento systém nakladania s komunálnym odpadom vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Nesluša č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom,
ktoré nájdeš TU:
https://www.neslusa.sk/dokumenty/vzn/VZN_2017-08_nakladanie_s_KO.pdf
Prílohy k platnému VZN č. 8/2017 nájdeš TU:
https://www.neslusa.sk/dokumenty/vzn/VZN_2017-08_nakladanie_s_KO_P1.pdf
https://www.neslusa.sk/dokumenty/vzn/VZN_2017-08_nakladanie_s_KO_P2.pdf
https://www.neslusa.sk/dokumenty/vzn/VZN_2017-08_nakladanie_s_KO_P3.pdf
https://www.neslusa.sk/dokumenty/vzn/VZN_2017-08_nakladanie_s_KO_P4.pdf

Čo rozumieme pod pojmom KOMUNÁLNE ODPADY (KO) a kto je jeho pôvodca?
Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
s týmto nariadením povinný sa zbaviť.
Komunálne odpady sú:
 odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb (vrátane drobného
stavebného odpadu),
 odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba – podnikateľ,
 odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, tzn. zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácnosti,
 komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorína v majetku obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb.
Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká. Pôvodnými
pôvodcami sú fyzické osoby, resp. domácnosti a právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so
sídlom alebo prevádzkami pôsobiacimi na území obce. Pričom držiteľom odpadu je pôvodca
odpadu alebo osoba, na ktorú prejde držba odpadu.
Na území obce Nesluša je zabezpečený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu
a) elektroodpad vrátane použitých svetelných zdrojov a použitých batérií a akumulátorov, na ktoré
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a sú komunálnym odpadom,
b) drobný stavebný odpad z domácností a objemný komunálny odpad z domácností,
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c) papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové obaly ako vytriedené zložky odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
e) odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad),
f) jedlé oleje a tuky z domácností,
g) nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky z domácností a použité zdravotnícke pomôcky
z domácností,
h) použité šatstvo, odevy a obuv z domácností.

Nakladanie so ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
Pôvodný pôvodca odpadu môže používať pri paušálnom zbere zmesového komunálneho odpadu
tieto nádoby na zmesový komunálny odpad pri zberovej frekvencii 26 x za rok :
a) 120 l – domácnosť s 1- 4 osobami,
b) 140 l – domácnosť s 5 a viac osobami
c) 1100 l – bytový dom, ak súhlasia všetky domácnosti a súhrn počtu osôb domácností v bytovom
dome je najviac 55 osôb,
d) 120 l – trvale neobývaný rodinný dom a chalupa v zastavanom území obce so sporadickým
zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu, tzn. frekvenciou nižšou ako 26x za rok.“
Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, Obec Nesluša v rámci množstvového zberu
komunálnych odpadov umožňuje :
a) Výber nádoby pre zmesový komunálny odpad s objemom 120 l, 140 l, 1100 l.
b) Zvoliť individuálne určenie intervalu vývozu komunálneho odpadu 1 x za mesiac alebo 1 x za
štrnásť dní.

Nakladanie s DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM a OBJEMNÝM ODPADOM
Drobným stavebným odpadom (ďalej len „DSO“) je odpad zo stavebných prác, na ktoré
nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. DSO vzniká pri bežných udržiavacích
prácach na nehnuteľnosti (dome, budove, spevnenej ploche) vykonávaných fyzickou osobou alebo
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady. K DSO patria
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. DSO nie je stavebný odpad zo
stavebných, čistiacich, servisných a demolačných prác, kde je pôvodcom odpadu právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá práce vykonáva alebo pre ktorú sa práca vykonáva.
Objemným odpadom (ďalej len „OO“) z domácností sa rozumie najmä vyradený nábytok,
posteľné matrace, rošty, žalúzie, dvere, staré okná, koberce a pod.
Zber drobného stavebného odpadu obec uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom
po odovzdaní bude tento odpad odvážený a spoplatnený v zmysle VZN obce Nesluša č. 7/2017 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zber DSO a OO obec zabezpečuje kalendárovým zberom v období mesiacov apríl – október
v intervale 1 krát mesačne.
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Zberovým miestom pre DSO a OO sú veľkokapacitné kontajnery umiestnené na zbernom
dvore. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady a vlastnú
zodpovednosť.

Nakladanie s
akumulátorov

ELEKTROODPADOM,

vrátane

zdrojov

osvetlenia,

batérii

a

Elektroodpadom z domácností sa rozumie
elektroodpad, pochádzajúci z domácností a z obchodných,
priemyselných a od inštitucionálnych pôvodcov odpadu,
pričom je svojím charakterom a množstvom podobné
elektroodpadu,
ktorý
pochádza
z
domácností.
Elektroodpadom náradie (napr. vŕtačky), počítače a ich
príslušenstvo, mobilné telefóny, tablety a pod. Elektroodpad
je odpadom obsahujúcim nebezpečné látky, ktoré môžu
poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.
Zdrojmi osvetlenia z domácností sú najmä použité
žiarovky, žiarivky a výbojky. Zdroje osvetlenia sú nebezpečným odpadom, ktorý môže
poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie. Batérie a akumulátory z domácností sú použité
prenosné batérie a akumulátory spotrebičov a zariadení a použité automobilové batérie a
akumulátory. Batérie a akumulátory sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské
zdravie a životné prostredie.
Zber elektroodpadu zabezpečuje obec kalendárovým zberom v intervale 2 krát ročne v
mesiacoch apríl a september.
Zber elektroodpadu nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ani nie je inak spoplatnený.

Nakladanie s ODPADMI Z OBALOV
Zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov je
predmetom systému triedeného zberu. Obec zabezpečuje zber papiera, skla, kovov, plastov a
viacvrstvových nápojových obalov (kompozitný obal, „tetrapak“) v spolupráci s organizáciou
zodpovednosti výrobcov a zberovou spoločnosťou.

Papierom sa rozumejú najmä noviny, časopisy, kancelársky papier,
reklamné letáky, krabice, kartóny a papierové obaly.
a) Papier sa zberá do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú
nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce.
b) Zberovým papierom nie je a do modrých kontajnerov sa
nevhadzuje: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a
dechtovaný papier, použité plienky a použité hygienické potreby.
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Nakladanie s BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
Biologický rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) je biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev, odpad z potravín a kuchynský
odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení. Jedná sa najmä o
zhodnotiteľný odpad zo záhrad rodinných domov, tzn. zvyšky rastlín, rozdrvené konáre, lístie
stromov, zhnité alebo poškodené ovocie, papierové kartóny, piliny atď. Patrí sem aj biologicky
rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene a údržby cintorína.
Pre účely tohto nariadenia nie je predmetom nakladania s BRKO biologicky rozložiteľný
odpad z ornej pôdy, trvale zatrávnených porastov a lesov, vedených v katastri nehnuteľností ako
orná pôda, trvale zatrávnené porasty a lesné pozemky.
Domácnosti v rodinných domoch sú povinné spracúvať BRKO kompostovaním v
kompostovacích zariadeniach (kompostéroch). Konáre, ktoré sa do kompostérov nezmestia bude
možné doniesť na zberný dvor.

Nakladanie s NEBEZPEČNÝMI ODPADMI
Nebezpečným odpadom je odpad, ktorý obsahuje látky nebezpečné pre ľudské zdravie a
životné prostredie. Nebezpečným odpadom je pre účely tohto nariadenia najmä odpadový
automobilový olej, farby a riedidlá pochádzajúce z domácností.
Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytriediť z
komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
Obec zabezpečuje zber nebezpečných odpadov kalendárovým zberom v intervale 2 krát ročne v
mesiacoch apríl a október. Zberným miestom je zberný dvor.

Nakladanie s JEDLÝMI OLEJMI A TUKMI, LIEKMI, ŠATSTVOM, ODEVMI A
OBUVOU
Obec zabezpečuje zber
a) jedlých olejov a tukov z domácností, ak tieto nie sú predmetom kompostovania v domácnostiach,
b) nespotrebovaných humánnych liekov a veterinárnych liekov z domácností,
c) použitého šatstva, odevov a obuvi z domácností.
Zber jedlých olejov a tukov a liekov je zabezpečený kalendárovým zberom v intervale 2
krát ročne v mesiacoch marec a september. Zberovým miestom je zberný dvor. Jedlé oleje a tuky sa
odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si fyzické osoby zabezpečujú
samostatne.
Zber použitého šatstva, odevov a obuvi je zabezpečený nepretržite kontajnermi
umiestnenými v centre obce. Do kontajnerov sa môže ukladať iba čisté a suché šatstvo, odevy a
obuv; vložením do igelitového vreca sú chránené pred znehodnotením vodou alebo vlhkosťou.
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Vypracovala a za správnosť a aktualizáciu Systému zberu komunálneho odpadu zodpovedá:
Ing. Andrea Šímová, referent pre ŽP a dopravu, December 2018

