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Zmesový komunálny odpad
Fyzické osoby – občania zmesový komunálny odpad ukladajú do zberných nádob (
plastových alebo plechových ) označených RFID čipom
Druh nádob:
a) 110 l alt. 120 litrová zberná nádoba,
b) 240 litrová zberná nádoba,
c) 1 100 litrová zberná nádoba,
d) polopodzemné alebo veľkoobjemové kontajnery 7m3.
Frekvencia vývozu je 1-krát za 2 týždne, polopodzemné a veľkoobjemové kontajnery
7m3 podľa potreby.
Pre fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby je na území obce zavedený
množstvový systém zberu odpadov.
Druh nádob:
a) 120 litrová zberná nádoba,
b) 240 litrová zberná nádoba,
c) 1 100 litrová zberná nádoba,
d) vo výnimočných prípadoch po dohode s obcou veľkoobjemový kontajner 7 m3.
Frekvencia vývozu je 1-krát za 2 týždne, veľkoobjemové kontajnery 7m3 podľa potreby
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a
podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné
odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady
Obsah a vývoz zberných nádob sa v obidvoch prípadoch zberu bude kontrolovať
a evidovať. Smetné nádoby sú povinní držitelia komunálneho odpadu vyložiť na obvyklé
odvozné miesto v obci dostupné pre zvozové vozidlo v termíne vývozu podľa zverejneného
kalendára. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa harmonogramu pripravená na odvoz,
vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale

Drobný stavebný odpad (DSO)
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to za
poplatok, ktorý obec určí podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch.

Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa realizuje len cez zberný dvor.
V prípade väčšieho množstva je možné poskytnúť na odvoz DSO veľkoobjemový
kontajner 7 m3.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu
patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok,
odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.
Výška poplatku za DSO je pre rok 2021 schválená všeobecne záväzným nariadením o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,078 €/kg.
Poplatok sa platí za každý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti
priamo pracovníkovi v zbernom dvore obce Oščadnica, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný
doklad s informáciou o sume prijatého poplatku a o množstve prevzatého odpadu.

Triedený zber papiera, plastov a skla
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť
a oddelene umiestňovať do bezfarebných vriec resp. 1100 l nádob na triedený odpad (tzv.
zvonových kontajnerov ) nasledovné zložky komunálneho odpadu.
Plasty a obaly z plastov
Patria sem: Neznečistené číre a farebné fólie, tašky, vrecká, obaly od kozmetických
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov (vrecový zber), obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky.
Nepatria sem: Znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami ), podlahové krytiny, guma, odpad z PVC,
molitan, polystyrén vo väčšom množstve.
Papier, obaly z papiera a lepenky
Patria sem: Noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefóne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: Mastný, alebo inak znečistený papier, vrstvené obaly, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, kopírovací papier.
Sklo a obaly zo skla
Patria sem: Neznečistené sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: Znečistené obaly, vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, automobilové
sklá, monitory
Kovy a kovové obaly
Patria sem: Neznečistené konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš,
kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov,
farebné kovy, hliníkové viečka a obaly.
Nepatria sem: Znečistené kovy zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
kovový šrot, elektronický odpad.
Viacvrstvové kombinované materiály
Patria sem: Od zvyškov jedál očistené viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod. –
tetrapaky.
Nepatria sem: Znečistené viacvrstvové obaly, obaly od kávy, vreckových polievok,
pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, nanukov, kakaového prášku a podobne.
Plné a uzavreté priehľadné vrecia naplnené správne vyseparovaným odpadom občan
označí univerzálnym QR nalepovacím kódom ( tzn. na vrece so separovaným odpadom občan
nalepí jednu samolepku s QR kódom, ktorá mu bola pridelená obcou ) a vyloží ho na odvozné
miesto v termíne zberu podľa zverejneného kalendára. Pri zvoze a sústreďovaní vriec
s vyseparovaným odpadom obec zabezpečí ich kontrolu a zaevidovanie podľa príslušných
komodít načítaní nalepených QR kódov. V rámci evidencie obce sa údaje získané za jednotlivé
zložky a súpisné čísla prepočítajú na hmotnostné množstvá za účelom určenia miery triedenia
a uplatnenia motivačného systému.
Alternatívne môžu držitelia odpadu odovzdať vytriedené zložky odpadu do príslušných
1100 l nádob na triedený odpad (tzv. zvonových kontajnerov ) rozmiestnených v rámci územia
obce. Odovzdaním triedených zložiek odpadu do „zvonových“ kontajnerov držiteľ odpadu
prichádza o možnosť zaevidovať vytriedené množstvo odpadu k príslušnému súpisnému číslu
nehnuteľnosti a využiť tak v rámci tohto množstva systém motivácie. Prioritne je tento spôsob
odovzdávanie triedeného odpadu určený pre lokality so sťaženým prístupom a subjekty
využívajúce množstvový zber zmesového odpadu.
Univerzálne nalepovacie QR kódy je možné si opakovane a bezplatne vyzdvihnúť na
obecnom úrade v Oščadnici, na oddelení životného prostredia, dopravy a odpadového
hospodárstva.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady (okrem jedlých olejov
a tukov) kompostujú v pridelenom alebo vo vlastnom kompostéri.
Fyzické osoby v lokalitách s bytovými domami umiestňujú biologicky rozložiteľné
komunálne odpady (okrem jedlých olejov a tukov) do označených (hnedých) nádob o veľkosti
110 l, 120 l, 240 l prípadne 1100 l.
Biologicky rozložiteľné odpady je prísne zakázané ukladať do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad a je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad.

Zber jedlých olejov a tukov
Fyzické osoby môžu použité jedlé oleje a tuky odovzdať v zbernom dvore obce
Oščadnica v čase prevádzkových hodín. Jedlé oleje a tuky musia byť v nerozbitných uzavretých
obaloch (napr. PET fľaše) s označením obsahu, aby sa predišlo znečisteniu životného
prostredia.
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.

Elektroodpady z domácností
Takýto odpad je možné odovzdať v zbernom dvore v čase prevádzkových hodín alebo
vyložiť spolu s vrecami na separovaný zber pri zvoze separovaného odpadu.

Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
Takýto vytriedený odpad je možné odovzdať vo vreciach v rámci separovaného zberu
v našej obci alebo na zberný dvor v čase prevádzkových hodín.

Použité prenosné batérie a akumulátory
Použité prenosné batérie a akumulátory ako i automobilové batérie a akumulátory je
možné odovzdať do zberného dvora v čase prevádzkových hodín.

Zber nespotrebovaných veterinárnych liekov a humánnych liekov a zdravotníckych
pomôcok
Nespotrebované lieky môžu fyzické osoby odovzdať do každej lekárne na území obce
Oščadnica, ako i na území celej Slovenskej republiky.

Odpadové pneumatiky
Spätný zber odpadových pneumatík je pre obec zabezpečený na zbernom dvore obce
Oščadnica.

Zber šatstva a textilu
Vytriedené šatstvo a textil sa odovzdáva do špeciálne označených nádob, ktoré sú
rozmiestnené na území obce a sú vyprázdňované podľa potreby.

Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
Takýto odpad sa odovzdáva najmenej dvakrát ročne (apríl, september) po vyhlásení na
zbernom dvore obce Oščadnica.
Medzi objemný odpad patrí: starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
Medzi objemný odpad nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly,
tetrapaky, biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď.

Zberný dvor
Obec Oščadnica má zriadený zberný dvor v centre obce, vedľa ihriska

pri

„KOZOVOM MOSTE“ na parcele KN č. 3651, GPS súradnice 49.43399834874396,
18.878462452255906.
Prevádzková doba zberného dvora:
Pracovné dni v čase od 7.30 – 15.00 hod., prestávka na obed 11.30 hod. – 12.00 hod.
Sobota v čase od 08.00 - 13.00 hod.
Držiteľ komunálneho odpadu odovzdávajúci odpad v zbernom dvore je povinný riadiť
sa pokynmi obsluhy zberného dvora a rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora a
pokyny obsluhy zberného dvora.

Priestupky a sankcie.
Je prísny zákaz vytvárať čierne skládky na území obec Oščadnica.

Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré prejednáva obec sú upravené v § 115 ods. 1, písm. a) až r) zákona o odpadoch.
Obec môže za priestupok na úseku odpadov uložiť pokutu do 1 500 eur.

