Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu na území obce Oščadnica
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ.
Pôvodca odpadu je
a)
každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b)
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1. Paušálny zber komunálnych odpadov na území obce Oščadnica sa zavádza pre
fyzické osoby – občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo ktorí sú na území obce Oščadnica oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad , t. j. komunálny odpad po
vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať
nasledovne:
-

do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce o veľkosti 110 l,120 l
alebo 240 l,
v častiach obce, kde je sťažený prístup iba počas zimných mesiacov je zber zvoz
komunálnych odpadov zabezpečený prostredníctvom veľkoobjemových zberných nádob
1100 l.

Ide o nasledovné lokality:
Oščadnica – Rovne, Švancárovia, Košariská, Peňáci, Vreščovka
Oščadnica – Lalíkovci, Závozy, Zagrapa
-

v odľahlých častiach obce, kde je sťažený prístup počas celého roka je zber a zvoz
tuhého komunálneho odpadu zabezpečený prostredníctvom veľkoobjemových zberných
nádob – 7,5 t a polo podzemných kontajnerov celoročne.

Ide o nasledovné lokality:
Oščadnica – Moskali, Komanovky, Kubuši, Zadedová
Obec Oščadnica stanovuje frekvenciu vývozov nasledovne:
Časti obce s neobmedzeným prístupom 110 l,120 l alebo 240 l nádoby 1-krát za 2 týždne.
Časti obce so sťaženým prístupom počas zimných mesiacov 1100 l nádoby s frekvenciou vývozu
1-krát za 2 týždne.
Časti obce s celoročne sťaženým prístupom zberné nádoby 7,5 t a polo podzemné kontajnery vývoz podľa potreby (možnosť nahlásiť plný kontajner na sekretariát OcÚ).

2. Množstvový zber komunálnych odpadov na území obce Oščadnica sa zavádza pre
právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie alebo pre podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 5 tohto nariadenia.
Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných nádob, z
ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:
1. 120 l nádoba
2. 240 l nádoba
3. 1100 l nádoba
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných
zložiek komunálneho odpadu
Držiteľ drobného stavebného odpadu, fyzická a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť alebo jej časť na území obce Oščadnica, je povinný tento najprv vytriediť a
použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť bez obsahu škodlivých látok je držiteľ povinný:
a) odovzdať na zbernom dvore v centre obce - vedľa ihriska pri „KOZOVOM MOSTE“
na parcele KN č. 3651 v pracovných dňoch v čase 7.30 -15.30 hod.
b) odovzdať do 7,5 t veľkoobjemového kontajnera dočasne umiestneného na základe
požiadavky držiteľa drobného stavebného odpadu na jeho pozemku alebo v blízkosti
jeho pozemku
Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu pre celé územie obce. Drobný
stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 1612/2015. Poplatok sa platí za každý kilogram
odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti priamo pracovníkovi v zbernom dvore
obce Oščadnica.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
sklo,
papier,
plast,
tetra-pak obaly
kov,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - dôvody nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81odsek 21
zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
jedlé oleje a tuky z domácností
elektro odpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátorov, automobilové
batérie a akumulátory
veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky, - odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa
tohto nariadenia.
Triedený zber papiera, plastov a skla
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene
umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
farebné sklo: do zeleného vreca
bezfarebné sklo: do bezfarebného vreca
papier: do modrého vreca
plast : do žltého vreca
tetra-pak obaly: do bezfarebného vreca
kov: do červeného vreca
Triedený zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov a kovov
do zvonových kontajnerov
Držitelia komunálneho odpadu majú možnosť využiť i možnosť odovzdania vytriedených zložiek
komunálneho odpadu do zvonových kontajnerov rozmiestnených po celom území obce
Oščadnica na tzv. zberných miestach. Do zvonových kontajnerov sa oddelene umiestňujú
nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- plasty a obaly z plastov
- papier, obaly z papiera a lepenky
- sklo a obaly zo skla
- kovy a kovové obaly
- viacvrstvové kombinované materiály

- žltý kontajner
- modrý kontajner
- zelený kontajner
- červený kontajner
- oranžový kontajner

Zvoz vytriedených zložiek zo zmesového komunálneho odpadu sa realizuje 1-krát za mesiac.
Držiteľ komunálneho odpadu vrece s vytriedenými zložkami, označené súpisným číslom
nehnuteľnosti, umiestni ku komunikácii pri svojej nehnuteľnosti, alebo v nedostupných
lokalitách k štátnej ceste III. triedy (hlavná cesta) v termíne zvozu, t. j. prvý týždeň mesiaca.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože viac ako 50 % obyvateľov
vykonáva domáce kompostovanie alebo zhodnocovanie týchto odpadov.
Biologicky rozložiteľné odpady je prísne zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny
odpad.
Obec odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu z cintorínov odovzdáva na základe
súhlasu orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve na využitie v domácností.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania – prevádzkovateľ kuchyne, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľ kuchyne hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním a prepravou a
spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, pretože nie sú súčasťou miestneho
poplatku.
Zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadeniami ES č. 1069/2009ovedľajších
živočíšnych produktoch a č. 852/2004 o hygiene potravín.
Prevádzkovateľ kuchyne musí biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady
odovzdávať subjektu, ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie.
Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc teploty prostredia.
V zmysle § 81 zákona o ods. 8 písm. e v obci Oščadnica môžu fyzické osoby :
1. Elektro odpady 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
2. Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi – takých
vytriedený odpad je možné odovzdať vo vreciach v rámci separovaného zberu v našej
obci alebo do zberného dvor v čase prevádzkových hodín.
3. Použité prenosné batérie a akumulátory ako i automobilové batérie a akumulátory je
možné odovzdať do zberného dvora v čase prevádzkových hodín
4. Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok - nespotrebované lieky môžu fyzické osoby
odovzdať do každej lekárne na území obce Oščadnica, ako i na území celej Slovenskej
republiky.
5. 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.
6. Zber šatstva a textilu- v rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera čisté a suché
šatstvo, textil, hračky, topánky a doplnky k oblečeniu. Na území obce Oščadnica sú
rozmiestnené na zber šatstva a textilu špeciálne označené zberné nádoby, ktoré sú
vyprázdňované podľa potreby.

Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácností s obsahom
škodlivých látok
Obec Oščadnica zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber objemných odpadov a oddelene
vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území obce.
Harmonogram zberu bude každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke
obce, v káblovej televízii, na úradnej tabuli . Druhy odpadov z domácnosti, ktoré je možné
odovzdávať v rámci zberu sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Nariadenia. Objemné odpady a odpady
z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené pri zberných nádobách v deň
zberu podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je zakázané objemný odpad a odpad z
domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej nádobe na komunálny odpad alebo na
iné verejné priestranstvo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce Oščadnica
sa uplatňuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 28062016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

V Oščadnici, 30.6.2017

Ing. Marián Plevko, starosta obce

