Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného
zberu v obci Sokolce
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
Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí
ukladajú KO do zberných nádob KUKA 240 l a 1 100 l sa uplatňuje intervalový systém
zberu.
Držiteľ odpadu je povinný používať zberné nádoby. Náklady na zberné nádoby znáša
občan priamo kúpou zbernej nádoby v nákupnej cene. Zberné nádoby zabezpečuje obec.
Zakúpená nádoba musí byť v súlade s požiadavkami obce a zberovej spoločnosti.
Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú zberné
nádoby KUKA 240 l, je minimálny počet 1 ks.
Interval odvozu sa zabezpečuje podľa Harmonogramu zvozu zberovej spoločnosti.
Intenzita vývozu pre rodinné domy a malé podnikateľské subjekty, ktoré využívajú 240 lit.
KUKA nádoby - je raz za 2 týždne.
Pre uskladnenie odpadov z miestneho cintorína sa používa kontajnery 5000 litrové, ktoré sú
umiestnené v areáli cintorína .
Prepravu a zneškodňovanie KO vykonáva oprávnená organizácia ( na základe zmluvy) –
Komunálna spoločnosť a.s Veľké Kosihy na skládke odpadov: Veľké Kosihy.
Platiteľ poplatku má náklady na nakladanie KO zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom
Obec má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Nakoľko obec
nedisponuje zberným dvorom, občania môžu využiť mobilný zber. Pri zbere DSO pristupujeme
podľa potreby občanov. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú domácnosti, patrí:
zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Pôvodca drobných stavebných
odpadov je povinný, odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo,
kovy, plasty, papier. Vykonať zber, prepravu a zneškodnenie DSO môže len organizácia
zodpovedná za zber komunálneho odpadu, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, alebo si túto
činnosť zabezpečuje sama. DSO je spoplatňovaný podľa platného VZN.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Bioodpad zo záhrad a parkov je do zberných nádob na komunálny odpad je zakázaný!
Každý pôvodca odpadu, separuje odpad už pri jeho vzniku. BRKO zhodnocuje vo vlastných
zariadeniach, na svojej nehnuteľnosti a na svoje náklady.
Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
Obec na tento účel vyčlenila veľký kontajner, kde môžu občania uvedený bioodpad
voziť. Odovzdanie tohto odpadu je bezplatné a týka sa len odpadu zo záhrad, nie biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona
o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný
odpad.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Prevádzkovateľ nesmie BRKO dávať do zberných nádob určený na zber komunálnych
odpadov v obci. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy
ani verejnosť.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí
ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou; bližšie informácie na http://www.svssr.sk/ zvp/ VZP_info.asp.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektro odpadov z domácností,
b) papiera, skla, plastov, (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z
obalov),
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber.
Na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich
zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v Harmonograme zvozu je zverejnený
na úradnej tabule obce Sokolce.
Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej
opravu alebo výmenu do 14 kalendárnych dní,
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia,
jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia
(vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom
spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú
určenú zložku.

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu
odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa
nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a triedený zber
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť
vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
2.
Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.
3.
Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.
4.
Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.
5.
V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
6.
Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.
7.
Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá
triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
Pri rodinných domoch sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov
vytriedených zložiek komunálnych odpadov (komodít) používajú vrecia, ktoré zabezpečí
spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce, pričom vlastník
nehnuteľnosti musí uvedené separovane zbierané zložky komunálnych odpadov ukladať
oddelene do osobitného vreca a v určenú dobu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektro odpadov
z domácností
1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre elektro odpady, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s elektro odpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá,
diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie atď.
2.
Občania môžu elektro odpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
3.
Občania môžu elektro odpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu,
ktorý obec vopred vyhlási rozhlasom a na webovom sídle obce Sokolce.
Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektro
odpad do zberného auta.
4.
Zakazuje sa odovzdať elektro odpad iným subjektom , ktorí nemajú uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla,
plastov, (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia
byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené
zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast,
2. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej
20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom
mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
3. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob a vriec
mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec mobilného zberu zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a
nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob, . Zber odpadov
prostredníctvom nádob, vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob , Zber
odpadov prostredníctvom nádob ,vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier
a pod.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií
a akumulátorov
Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov.
1.
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV
umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a
akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
2.
Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom
mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce Sokolce.
3.
Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa
nich a na verejné priestranstvá obce.
4.
Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom , ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou

Odpadové pneumatiky
Odpadové pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu v akomkoľvek
množstve alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatík alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia na
trh alebo použitie.
Zakazuje sa tento odpad ukladať k zberným nádobám a okolitého prostredia.

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných
lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Zakazuje sa vyhadzovať nepotrebné lieky do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a
tukov z domácností
Obec zabezpečí vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom INTA spol.s.r.o.
Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
Pôvodca odpadu z jedlých tukov a olejov z domácností nalejú do čistej PET fľaše
a odovzdajú na zbernom mieste pri školskej jedálni ZŠ.

Spôsob zberu objemného odpadu
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré pre ich rozmer nie je možné
umiestniť do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú
to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho
odpadu a podobne.
Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a
prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.
Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce
(na webovom sídle obce Sokolce, rozhlasom).

