Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Radošina

Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov:

1. Papier
2. Plasty
3. Sklo
4. Kovy
5. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM)
6. Biologický rozložiteľný odpad
7. Objemný odpad
8. Odpad s obsahom škodlivín
9. Opotrebované pneumatiky
10. Stavebný odpad
11. Zmesový komunálny odpad
Na území obce sa dobrovoľne zavádza zber nasledujúcich odpadov:
1. Textil a šatstvo
Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov, ale nezabezpečuje ho obec:

1. Elektroodpady
2. Batérie a akumulátory
3. Lieky nespotrebované fyzickými osobami
POVINNÝ ZBER ODPADU

PAPIER
Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.
Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr.
tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený
či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Vedeli ste že ? : Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob
na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

PLASTY
Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov,
obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami),
podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Vedeli ste že ? : Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby
sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

SKLO
Do skla patria: 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.
Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.
KOVY
Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal,
kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené
obsahu, plechovky z nápojov.
Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami, či olejmi.
Vedeli ste že ? : Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné
vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY (VKM)
Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky.
Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových
polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov,
kakaového prášku.
Vedeli ste že ? : Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené do nádob na odpad tak,
aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
DELÍME HO NA : A) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
B) jedlé oleje a tuky z domácností

A) Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný
popol.
Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene,
cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
Vedeli ste že ? : Obec zber BIO kuchynských odpadov nezavádza.

B) jedlé oleje a tuky z domácností
Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky
nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.
Do BIO kuchynských odpadov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky,
ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
OBJEMNÝ ODPAD
-Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.
Vedeli ste že ? : Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej
dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou.

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité
batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie,
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 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.
Vedeli ste že ? : Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje
najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou.

Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI
Odpadové pneumatiky sú súčasťou komunálnych odpadov a systému zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje aj obec.
A) Konečný používateľ pneumatiky môže pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
B) 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.
C) Konečný používateľ pneumatiky môže pneumatiku odovzdať na mieste spätného zberu
pneumatík v obci. Obec má zriadené miesto spätného zberu pneumatík na základe zmluvy o
zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA. Miesto spätného zberu
pneumatík obec zriadila na adrese: Piešťanská 45/39, Radošina – starý obecný úrad.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného
systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
Na území obce sa zavádza:
a) paušálny, intervalový systém zberu komunálnych odpadov pre: fyzické osoby – občanov,
ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území obce
oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) množstvový systém zberu len pre fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické
osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce a fyzické osoby oprávnené na
podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce a majú iba
občasnú nie trvalú podnikateľskú činnosť

DOBROVOĽNÝ ZBER ODPADU
TEXTIL A ŠATSTVO
Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy
šatstva a textilu.
Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.
Vedeli ste že ? : Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych
zberných kontajnerov.
Obec určuje na triedený zber textilu a šatstva kovové kontajnery:
- 4 kontajnery, s vývozným intervalom 1 krát za 90 dní

POVINNÝ ZBER ODPADU (Nezabezpečený obcou)
ELEKTROODPADY
Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia atď.
Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých
látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.
Vedeli ste že ? : Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú
spolu s týmto odpadom

LIEKY NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI OSOBAMI
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho
odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. Je potrebné ich
odovzdávať do verejných lekární.

Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu
liečiv.

POVINNOSTI DRŽITEĽA ODPADU
DRŽITEĽ ODPADU JE POVINNÝ:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a uchovávať ohlásené údaje,
h) zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého,
i) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu
j) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstva
ZÁKAZY
Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s VZN
a zákonom o odpadoch (VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce RADOŠINA č.2/2018 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce),
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok,
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach

Viac informácií nájdete na:
http://www.radosina.sk/fileadmin/radosina/subory/obecny_urad/legislativa/vseobecne_za
vazne_nariadenia/VZN_odpady_2-2018.pdf
Zdroj:
http://www.radosina.sk/fileadmin/radosina/subory/obecny_urad/legislativa/vseobecne_zavazne_n
ariadenia/VZN_odpady_2-2018.pdf (www.radosina.sk, 2019)

