Vážení občania,
v zmysle prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom (VZN), ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo obce
Kostolná-Záriečie dňa 31.5.2016, v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa od 1.7.2016 upravuje systém triedenia, zberu a vývozu
komunálneho odpadu v obci.
1.

Zmesový komunálny odpad.
Zber a zvoz odpadu, ako i ostatné podmienky vzniku a zániku povinnosti a platenia poplatku zostávajú
nezmenené.
Zmesový komunálny odpad je zberaný v stanovenom termíne mobilným spôsobom z každej domácnosti.
Občania sú povinní v určenom termíne vyložiť nádoby s odpadom na verejné priestranstvo pred svoje
rodinné domy alebo bytové domy. V inej dobe sú občania povinní nádoby umiestniť na svojich vlastných
pozemkoch, nie na verejnom priestranstve.
Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady,
ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné
odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu (papier, plasty, sklo, kovové obaly, VKM),
nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, textil, lieky a zdravotnícky materiál.
2.

Nakladanie s objemným odpadom
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných
nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel
obec zabezpečí umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených
obcou.
Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu
osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
3.

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory,
odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a
rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre
tento účel obec zabezpečí umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou.
Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom
škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané :
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje VZN.
4.

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi (DSO).
K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác
patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za
množstvový zber drobných stavebných odpadov určila obec vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to 0,06 EUR za 1 kg DSO.
DSO môžu občania odovzdať každú sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny na zbernom mieste pri požiarnej
zbrojnici. Poverený pracovník obce DSO od občana prevezme, odváži alebo určí hmotnosť prepočtom podľa
objemovej hmotnosti odpadu, vyberie poplatok a uskladní na určenom mieste. Odpad, ktorý nemá povahu
drobného stavebného odpadu alebo množstvo nezodpovedá kategórii bežných stavebných prác, nebude
prevzatý a uložený.
5.

Triedený zber

a) Odpady z papiera a lepenky môžu občania odovzdať každú sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny na
zbernom mieste pri požiarnej zbrojnici alebo kedykoľvek do modrého kontajnera umiestneného pri
obchodnej prevádzke COOP Jednota.

Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón,
papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier a pod.
Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové
obaly, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací
papier, mokrý papier, alobal a pod.
Odpad musí byť poskladaný do balíka primeranej hmotnosti a previazaný špagátom alebo poskladaný tak,
aby sa zmenšil jeho objem.
b)
Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sú zberané nezmeneným spôsobom v
stanovenom termíne z každej domácnosti. Občania sú povinní v určenom termíne vyložiť plastové vrecia z
odpadom pred svoje rodinné alebo bytové domy. V inej dobe sú vrecia uskladňované v priestoroch
rodinných domov, prípadne bytov. Občania obdržia nové plastové vrecia podľa počtu odovzdaných vriec s
odpadom.
Do plastov patria: PET fľaše, fólie, plastové obaly, plastové tašky, plastové vrecká, obaly od kozmetických
a čistiacich prípravkov, tégliky z jogurtov a iné .
Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál,
plasty znečistené biologickým odpadom, polystyrén a pod.
V prípade, že do vriec bude vložený odpad, ktorý tam nepatrí, sú pracovníci zberovej spoločnosti
oprávnení vrece neodobrať a občania sú povinní takýto odpad zaradiť a zlikvidovať v zmysle VZN na vlastné
náklady. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem.
c)
Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sú zberané nezmeneným spôsobom
prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov - zvonov, umiestnených na stanovišti zberných
nádob pri obchodnej prevádzke COOP Jednota.
Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené
sklo (farbami, potravinami), sklo s drôtenou vložkou a pod.
d)
Odpady z kovových obalov, ich zber sa vykonáva prostredníctvom červených zberných kontajnerov.
Odpady môžu občania odovzdať každú sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny na zbernom mieste pri požiarnej
zbrojnici.
Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah.
Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
e)

Odpady z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky VKM (ďalej len „VKM“) (tzv „ tetrapacky") – novinka v triedení.
Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných vriec. Odpady z VKM
môžu občania odovzdať každú sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny na zbernom mieste pri požiarnej zbrojnici.
Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov,
kozmetiky.
Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené do vriec na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem.
Vrecia na odpad VKM poskytne občanom obec a náklady sú súčasťou poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
6.

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov
znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
Počas celého roka sú občania povinní elektroodpad osôb ukladať na určenom mieste obce, do nádob
organizácie zodpovednej na zber tohto odpadu (obchodná prevádzka).
Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení
je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. Odobratie elektroodpadu z domácností od jeho
držiteľa:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo
inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je
rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez
povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha
vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m 2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
Občania sú povinní využívať hore uvedené možnosti zberu elektroodpadu.
V prípade, že takýto zber nie je možný o bčania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať aj každú
sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny na zbernom mieste elektroodpadu pri požiarnej zbrojnici.
Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika,
telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky,
elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia,
kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
7.

Nakladanie s batériami a akumulátormi
Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s
týmto odpadom. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov
znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci
zberu odpadov s obsahom škodlivín.
Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje VZN (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií
a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber, ktorý vykonáva distribútor
týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo
iného tovaru.
Občania sú povinní využívať hore uvedené možnosti zberu elektroodpadu.
V prípade, že takýto zber nie je možný občania môžu batérie bezplatne odovzdať aj každú
sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny na zbernom mieste pri požiarnej zbrojnici.
Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové,...) a automobilové batérie a
akumulátory.
Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory či iné odpady.
8.

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

a) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov a cintorínov.
Obec zabezpečí v zmysle § 81 ods. (7) písm. b)/3 vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov od 1.1.2017. V schválenom VZN je navrhnutý systém
kompostovania v domácnostiach. Po konečnom stanovení systému zberu budú občania včas informovaní.
b) Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady.
Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.
c) Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností.
Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať každú sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny
na zbernom mieste pri požiarnej zbrojnici. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným
uzáverom.
Do jedlých olejov a tukov patria : oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené
oleje, zvyšky masla či tuku.
Medzi jedlé oleje a tuky nepatria : motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Odpad z olejov a tukov je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
Použité jedlé oleje a tuky vypúšťať do kanalizácie je z a k á z a n é.
9.

Nakladanie s textilom
Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov, ktoré
sú umiestnené na stanovišti zberných nádob, pri obchodnej prevádzke COOP Jednota.
Do textilu a šatstva patria : čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky
k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu.
Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
10.

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať výhradne do
verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nespotrebované lieky je zakázané:
a) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich,
b) vyhadzovať na verejné priestranstvá obce.
11.

Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec. Konečný používateľ pneumatiky (občan) je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber
odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú
prevádzkovú dobu.
12.

Povinnosti držiteľa starého vozidla
Staré vozidlá nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovdzanie starého vozidla osobe vykonávajúcej
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa
uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu.
Podrobnejšie informácie o zásadách nakladania s komunálnymi odpadmi nájdete v schválenom
VZN č. 44/2016. Jeho text je uverejnený na webovej stránke obce www.kostolna-zariecie.sk, alebo je k
nahliadnutiu na obecnom úrade. Akékoľvek ďalšie informácie Vám rád poskytnem na obecnom úrade.
Spolu s týmto letákom ste obdržali i vrecia na ukladanie odpadu s VKM.
Vážení občania,
dúfam, že tento leták Vás dostatočným spôsobom informuje o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a spôsobe ich triedenia a likvidácie,
verím, že pristúpite zodpovedne k triedeniu komunálneho odpadu,

myslím, že to je jediná cesta ako znížiť náklady obce a občanov,
som presvedčený, že nám všetkým záleží na zlepšení životného prostredia v našej obci.

Ing. Miroslav jančár
starosta obce

