SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE
TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI VALALIKY

A/ Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí
sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území
obce.
Na území obce sa uplatňuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu :
a) paušálny odvozový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ zberných
nádob je umiestnený pri každom rodinnom a bytovom dome, zber odpadov sa uskutočňuje v
pravidelných, vopred stanovených intervaloch podľa harmonogramu zberu vypracovaného
oprávnenou organizáciou.
b) množstvový zber odpadov - zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická osoba do vybraného typu zberných nádob a individuálne určeného
intervalu odvozu, pričom sa deň odvozu musí prispôsobiť harmonogramu zvozu v obci.
Na území obce sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy zberných nádob:
a) 110 a120 litrové kovové a plastové zberné nádoby pre rodinné domy,
b) 1100 litrové kovové a plastové kontajnery pre fyzické osoby -podnikatelia a právnické osoby,
c) veľkoobjemový kontajner pre bytový dom na Okružnej ulici
Periodicita vývozu zberných nádob na komunálny odpad je v intervale 1 – krát za dva týždne
/každú párnu stredu/,o čom obec pravidelne upozorňuje občanov prostredníctvom internetovej
stránky v sekcii kalendár.
Zber podľa harmonogramu zvozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území obce výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti.
Zberné nádoby na komunálny odpad z domácností sú obyvatelia povinní zabezpečiť si na vlastné
náklady.
Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sú vo vlastníctve týchto
subjektov. Vlastník objektu, ktorý tento objekt prenajíma inej osobe je povinný zabezpečiť zbernú
nádobu na komunálny odpad na vlastné náklady.
Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, pričom
nádoba má byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platiteľa poplatku, iba v deň vývozu môže
byť dočasne umiestnená na verejnom priestranstve.
Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, prevádzkach
podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo obce a pod.) sú jednotliví platitelia povinní
dohodnúť so zberovou spoločnosťou.
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu – fyzické osoby majú náklady za nakladanie so
zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku.

Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob
schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
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, nebezpečné
odpady, biologicky rozložiteľný odpad.
Pôvodca odpadu je povinný počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu komunálneho odpadu,
chrániť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením.
Pôvodca odpadu je povinný dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob na
komunálny odpad; ak takáto situácia nastane, je povinný prehodnotiť počet zberných nádob.
B/ 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,...).
Na území obce sa uplatňuje systém zberu a prepravy objemného odpadu na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia dvakrát ročne (jar a jeseň). Určuje sa mobilný zber v domácnostiach. Miesta
zberu určí obec Valaliky.
Pôvodcovia odpadu sú povinní ukladať objemné odpady v čase mobilného zberu výhradne do
veľkoobjemových kontajnerov.
Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného
odpadu osobitným oznamom. Čas mobilného zberu oznámi obec vopred cez miestny rozhlas,
interneta cez obecné noviny Valalické novinky.
Obec Valaliky umožní fyzickej osobe – občanovi –pôvodcovi odpadu v prípade potreby mimo
harmonogramu zberu a prepravy objemného odpadu odovzdať bezplatne na spaľovni KOSIT a.s.,
na základe predloženia občianskeho preukazu a potvrdenia z OcÚ objemný odpad do 500 kg ročne
na jednu bytovú jednotku, o čom oprávnená organizácia urobí záznam. Objem nad 500 kg je
spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej organizácie. Náklady na dopravu objemného
odpadu na skládku si pôvodca odpadu hradí sám.

C/ 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 dvakrát ročne (jar a
jeseň).
Pre tento účel obec zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemového kontajnera s
obsluhou 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.

D/ Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria
najmä: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška poplatku za
množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne záväznom nariadení o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Množstvový zber a prepravu drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenie zabezpečuje obec podľa potreby od obyvateľov obce (z určených stanovíšť).
Občan umiestni odpad do kontajnera vyčleneného na drobný stavebný odpad a po prevážení zaplatí
miestny poplatok za drobný stavebný odpad podľa určenej sadzby.
Drobný stavebný odpad vzniká občanovi pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré, nie je
potrebné ohlásenie a sú to najmä:
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena
odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým
nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok,
obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj
výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani
nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia,
výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske
a natieračské práce.
Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny odpad
alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby.
Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu
(úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dla ždíc a keramiky, vrátane keramických zriaďovacích
predmetov ako sú umývadlá, toalety, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.)
neumožňuje jeho zber spôsobom uvedeným v predchádzajúcich bodoch, sú
jeho pôvodcovia povinní si objednať veľkoobjemový kontajner u zberovej spoločnosti.
Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe
súhlasu obce s využitím verejného priestranstva v súlade s VZN obce o miestnych daniach takým
spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu
okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí a hlavne k znižovaniu estetického vzhľadu okolia
bytového domu a verejného priestranstva.

E/ Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov - papier, sklo, plasty
a kovy

1. triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov - papier , sa
uskutočňuje prostredníctvom vrecového zberu /modré vrecia/ - 1x mesačne
Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier,
reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, letáky,
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.
Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby,
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, znečistený papier, mastný papier, kopírovací
papier, mokrý papier, alobal.
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.
2. triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov - plasty, sa uskutočňuje
prostredníctvom vrecového zberu /žlté vrecia/- 1x mesačne
Do plastov patria : plastové fľaše od nápojov, plastové obaly z domácnosti, obaly od kozmetických
a čistiacich prípravkov, obalové fólie a iné.
Okrem toho sa s plastom zbierajú aj viacvrstvové kombinované materiály - obaly od mlieka,
džúsov, vína a pod. /tetrapaky/.
Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami
jedál, plasty znečistené biologickým odpadom.
Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.
3. triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov - sklo sa uskutočňuje
prostredníctvom vrecového zberu /zelené vrecia/ - 1x mesačne
Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre,
okenné sklo.
Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové a drôtené sklo, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, sklobetón, plexisklo, silne znečistené sklo(farbami, potravinami).
4. triedený zber odpadov z kovových obalov sa uskutočňuje spolu s plastom prostredníctvom
vrecového zberu /žlté vrecia/ - 1x mesačne
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.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali
zvyšky jedál.

F/ Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
1. zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba: Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a to z dôvodu, že najmenej 50
% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
2. zber jedlých olejov a tukov z domácností: Zber použitého jedlého oleja z domácnosti,
zabezpečuje obec na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie. Použitý
jedlý olej v PET fľaši je možné odovzdať pri mobilnom zbere v domácnostiach. Čas mobilného
zberu oznámi obecný úrad obvyklým spôsobom. Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností
je možné odovzdať v uzatvorenej nádobe pri zbere.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
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.
3. zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov:
Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov, ktoré sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať, pokiaľ
nemajú iné využitie. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľný odpad z domácností a to z dôvodu, že najmenej 50 %
obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti o verejnú
zeleň zabezpečuje obec pristavením vozidla a naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej
potreby počas celého roka.
Odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v areáli
cintorína. Do týchto kontajnerov môžu občania a správca cintorína zhromažďovať odpady z jeho

údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov,
ktoré nepochádzajú z cintorína.
Zhodnocovanie biologického odpadu z verejných priestranstiev je zabezpečené na obecnom
kompostovisku. V prípade ak kapacita obecného kompostoviska nebude postačovať zhodnocovanie
bude zabezpečené oprávnenou organizáciou na základe zmluvného vzťahu.

G/ Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
Do elektroodpadu z domácností patria:
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť ,
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. niektoré druhy chladničiek,
mrazničiek alebo iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie
potravín podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.),
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti.
Do elektroodpadu teda patria najmä: 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.
Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
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.
Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
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.

H/ Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať 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.

I/ Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.
Konečný používateľ pneumatiky 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.

J/ Nakladanie s obnoseným šatstvom, textíliami a obuvou
Nakladanie s obnoseným šatstvom, textíliami a obuvou, ktoré vznikli na území obce a ktorých
pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom
oprávnenej organizácie.
Zberné kontajnery sú celoročne pristavené na stanovišti pri Drobnej prevádzkarni obce Valaliky.

