SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI
DRUHMI ODPADU
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 litrov,
240 litrov alebo 1100 litrov.
2. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:
 1 nádoba o objeme 110 litrov alebo 240 litrov s frekvenciou odvozu 12-krát ročne pre
jeden, dvoj a trojčlenné domácnosti, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu
(rekreačné a chatové oblasti alebo záhradkárske lokality) v prípade, ak fyzická osoba nie
je v obci prihlásená na trvalý pobyt,
 1 nádoba o objeme 110 litrov alebo 240 litrov s frekvenciou odvozu 26-krát ročne pre
štvor a viacčlenné domácnosti, obchodné, výrobné prevádzky a organizácie, ak nie je
možné umiestniť 1100 litrový kontajner,
 1 nádoba o objeme 1100 litrov s frekvenciou odvozu 52-krát ročne v bytových domoch a
v ostatných budovách na bývanie, obchodných a výrobných prevádzkach, organizáciách,
úradoch a všade tam, kde to podmienky umožňujú. Minimálny počet nádob pre každých
začatých 50 osôb je 1 ks.
3. 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 stavebné odpady
a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu (papier, plasty,
sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečné odpady s obsahom škodlivín).
4. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle, úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom.
Triedený zber odpadov
a) z papierových obalov a neobalových výrobkov - obec určuje modré kontajnery s vývozom
1- krát za mesiac a vrecia pre rodinné domy s vývozom 1-krát za mesiac
- do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné
letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
- do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické
potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier,
kopírovací papier, znečistený papier, mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na
mrazené potraviny, mokrý papier, alobal a pod. 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.
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b) z plastových obalov a neobalových výrobkov - obec určuje žlté kontajnery s vývozom 1krát za mesiac a vrecia pre rodinné domy s vývozom 1- krát za mesiac
- do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká,
plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše od nápojov, tégliky
od jogurtov, hračky a iné
- do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemikáliami, olejmi a
zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, viacvrstvové kombinované
materiály, molitan, linoleum a pod. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do
nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov - obec určuje zelené kontajnery s vývozom
1-krát za mesiac a vrecia pre rodinné domy s vývozom 1- krát za mesiac
- do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly a predmety zo skla, sklenené
poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, sklo
z okuliarov, okenné sklo a pod.
- do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo ( farbami, potravinami), drôtované sklo a pod.
d) z kovových obalov - obec určuje červené kontajnery s vývozom 1-krát za mesiac a vrecia pre
rodinné domy s vývozom 1- krát za mesiac
- do kovov patria: plechovky, konzervy, alobal, kovové a hliníkové obaly z nápojov, obaly
zo sprejov, hliníkové a kovové viečko, kovové obaly z potravín zbavené obsahu a pod.
- do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.
- konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle Obce
Nižná a úradnej tabuli obce.
Nakladanie s objemným odpadom
1. 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.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne
prostredníctvom umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na miestach určených obcou.

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
1. 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.
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2. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne formou umiestnenia veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou.
3. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na
komunálny odpad z domácností.
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác
patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
2. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Občania môžu
drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí v
harmonograme zberu a vyhlási minimálne 2 týždne vopred obvyklým spôsobom.
Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred dohodnutom mieste v stanovený
deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad aj do pristavenej zbernej nádoby.
3. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob a vriec určených na zmesový
komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre určené nádoby a vrecia.
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
1. Do elektroodpadu patria: 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 a pod.
2. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, autorádiá,
svetelná signalizácia, vypínače a zásuvky, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny
odpad, či iné odpady.
3. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností, užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia
na zber komunálnych odpadov.
4. 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.
7. 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.
8. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň určeným spôsobom
bezplatne odovzdať elektroodpad na určenom mieste, obec bude o zbere vopred informovať.
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Nakladanie s batériami a akumulátormi
1. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú
spolu s týmto odpadom. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje
najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín. Obec zabezpečí
informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere.
3. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného
zberu batérií a akumulátorov.
4. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a
automobilové batérie a akumulátory.
5. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.
6. Vytriedené batérie a akumulátory 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 VZN (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba podnikateľ a právnická osoba, prevádzkujúca zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.
3. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov prostredníctvom individuálnych kompostovacích zásobníkov.
Zároveň obec predchádza vzniku biologicky rozložiteľných odpadov z parkov a cintorínov
mulčovaním priestranstiev.
4. Do biologicky rozložiteľných 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.
5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál,
kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
6. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na
iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
7. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus
malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny
po záručnej dobe, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované a neskonzumované
zostatky potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu.
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8. Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo,
drevený odpad, burina, kvety a pod.
9. Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
1. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku a nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a
tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
2. Tento odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
3. Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. Občania
majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať v sídle Technických služieb Nižná,
Hviezdoslavova 330, 027 43 Nižná v uzatvárateľných nádobách.
4. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného
základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.
3. Zakazuje sa:
a) dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené
na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do
ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je
upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
c) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,
d) kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom.
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.
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Nakladanie s odpadovými pneumatikami
1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.
2. 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.
3. 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.
Nezákonne umiestnený odpad
1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická
osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa
odseku 1.
3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa
oznámenia.
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