Nakladanie s komunálnymi odpadmi v roku 2016
Obec Spišský Štvrtok informuje občanov obce o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce
Spišský Štvrtok , s účinnosťou od 01.07.2016.
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1. Zmesový komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.


Držitelia KO zhromažďujú a umiestňujú KO po vytriedení do zbernej nádoby umiestnenej pri
každej stavbe v obci.



Každý, kto vlastní, užíva nehnuteľnosť na území obce alebo vykonáva podnikateľskú činnosť je
povinný túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad (Janka Jurčová). Obec zabezpečí systém zberu a
zneškodnenie zmesového KO.

Poplatky


Pre fyzické osoby platí paušálne spoplatňovaný systém 0,0402 € za osobu a kalendárny deň t.j.
14,71 € za osobu a rok.



Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavedený množstvový zber - 0,015736 € za
jeden liter odpadu.
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Zberné nádoby:


110 litrové kovové nádoby,120 a 240 litrové plastové nádoby, 1100 litrové maloobjemové
kontajnery.



Zberné nádoby zabezpečuje obec. Náklady znáša občan kúpou zbernej nádoby na Obecnom
úrade v Spišskom Štvrtku (zodpovedný zamestnanec - Mária Lehocká).

Zber zmesového KO:


na základe harmonogram zvozu 1x / 2 týždne,



harmonogram obec každoročne doručí do každej domácnosti, zverejňuje na webovom sídle
a informačných tabuliach obce.

2. Drobný stavebný odpad (DSO)
K DSO, ktorý vyprodukujú občania (len fyzické osoby) pri bežných udržiavacích prácach patria zmesi
omietok, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Za bežné udržiavacie práce sa považujú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie
podľa stavebného zákona.


zber sa uskutočňuje formou množstvového zberu,



maximálne množstvo odovzdávaného odpadu je 500 kg,



odpad musí byť vytriedený od jednotlivých zložiek KO - sklo, kovy, plasty, papier a lepenku, ktoré
sú občania povinní odovzdať v rámci systému triedeného zberu KO,



občania sú povinní dohodnúť odovzdanie odpadu na obecnom úrade (Janka Jurčová),



odpad sa odovzdáva odplatne v areáli ČOV, podľa harmonogramu zberu. Harmonogram zberu
obec zverejní na webovom sídle obce a informačnej tabuli,



výšku poplatku určí obec nariadením - pre rok 2016 platí 0,070 € za kg DSO bez obsahu škodlivín
a zložiek KO.



Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

3. Objemný odpad
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú 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 KO a podobne.


Zber objemného odpadu zabezpečuje obec podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (spravidla na
jar a na jeseň) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.



Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad vopred, osobitným oznamom - na webovom sídle obce,
rozhlasom, na informačných tabuliach.



Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ si zabezpečí odvoz a zneškodnenie objemného
odpadu z podnikateľskej činnosti na vlastné náklady u prepravnej organizácie.
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4. Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je odpad z domácností s obsahom škodlivín. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom
škodlivín sú ich držitelia povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
Do tejto skupiny odpadov patria rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá,
detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené
olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.


Zber a prepravu zabezpečuje obec podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.



Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad vopred osobitným oznamom - na webovom sídle obce,
rozhlasom, na informačných tabuliach.

5. Triedený zber
V obci sa vykonáva triedený zber:


elektroodpadov z domácností,



odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo,
plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky),



použitých prenosných batérií a akumulátorov,



jedlých olejov a tukov z domácností,



veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok.



biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

Zberné nádoby:


vrecia, plastové kontajnery a nádoby na mobilný zber



Náklady na zabezpečenie zberných nádob pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

5.1.

Elektroodpad z domácností

Patria sem napr.: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany,
digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie
atď.
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať :


distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,



na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu – miesto a čas zberu
obec vopred vyhlási v miestnom rozhlase, na webovom sídle obce, na informačných tabuliach,



osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,



elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer do 25 cm), okrem
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vyššie uvedených miest aj na zberné miesto elektroodpadu.
Elektroodpad je zakázané:


ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo vedľa nich,



ukladať na verejné priestranstvá obce,



odovzdať iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí nie sú oprávnení a na zber tohto odpadu.

5.2.

Odpady z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

(papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové materiály na báze lepenky )
Spôsob zberu:


V oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový systém zberu. Pôvodca odpadu ukladá
vytriedené zložky vo svojej domácnosti do plastových vriec a v deň vývozu vyloží vrece pred
rodinný dom na viditeľné miesto.



V oblasti bytových domov sa uplatňuje kontajnerový systém zberu. Vytriedené zložky odpadu sa
vložia do príslušnej farebne a textom označenej zbernej nádoby (kontajnera), umiestnenej pri
bytovom dome.



Zber zabezpečuje zberová spoločnosť na základe harmonogramu zvozu.



Harmonogram obec každoročne doručí do každej domácnosti, zverejňuje na webovom sídle obce
a na informačných tabuliach obce.



Obaly musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby zmenšili svoj objem a zaberali
čo najmenej miesta.



Zberné nádoby - vrecia / kontajnery musia byť navzájom farebne rozlíšené:

5.2.1. MODRÁ - pre papier
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.

5.2.2. ZELENÁ - pre sklo
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.
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5.2.3. ŽLTÁ - pre plast, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
PLASTY
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.

KOVY
Patria sem:


kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem:


kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY
Patria sem:


viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem:


viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
korenín,

nanukov,

kakaového

prášku

a

pod.,

znečistené

kompozitné

obaly,

vrchnáky

z kompozitných krabíc.

5.3.

Použité batérie a akumulátory

Patria sem:


automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných
elektrozariadení, a pod.

Občania sú povinní odovzdať prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory:


v rámci režimu spätného zberu na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov,



osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov,



na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch – napr. mobilný zber
obce (s výnimkou automobilových batérií a akumulátorov) ,

Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať:
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prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce, rozhlasom a
na informačných tabuliach; prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom
mieste, v stanovený deň, do pristavenej zbernej nádoby bezplatne odovzdať použité batérie a
akumulátory, okrem automobilových.

Použité batérie a akumulátory je zakázané:


ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce,



odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.)

5.4.

Jedlé oleje a tuky z domácností

Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov.


Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.



Zber sa uskutočňuje najmenej dvakrát do roka.



Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad vopred, oznamom na webovom sídle obce, rozhlasom,
na informačných tabuliach.

5.5.


Veterinárne, humánne lieky, zdravotné pomôcky
Držiteľ veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný
odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.



Zakazuje sa nespotrebované lieky vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu, ukladať do
zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

5.6.

Biologicky rozložiteľný odpad

Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len „BRO“).
Patria sem:
kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol a pod.
Nepatria sem:
kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv.
„domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.
Podmienky a spôsob zberu:


Cyklus zberu BRO je 1x za týždeň, spravidla v pondelok.



Obdobie zberu BRO závisí od vegetačných podmienok a bude oznámené občanom obce obvyklým
spôsobom (v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli, na webovom sídle obce).



Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to
určené alebo ho spaľovať.



Drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov je potrebné nahlásiť na obecnom úrade
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(Janka Jurčová) – odvoz bude zabezpečený samostatne.


Zberné nádoby - vrecia alebo prepravky zabezpečuje pôvodca odpadu.



Nebude sa zbierať odpad voľne uložený alebo v big-bagoch.



Nebude sa zbierať ani odpad pochádzajúci z podnikateľskej činnosti pôvodcu odpadu.

6. Pneumatiky
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov – obec ich zber nezabezpečuje.


Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík, napr.
predajcovi, výrobcovi, v pneuservisoch a pod.



Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach, bez podmienky
viazania na kúpu novej pneumatiky, bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu
na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

7. Nahlasovanie čiernych skládok
Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce
Spišský Štvrtok, oznámi túto skutočnosť:


Okresnému úradu Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo



Obci Spišský Štvrtok takto:


ústne v čase úradných hodín,



písomne na adresu sídla Obce Spišský Štvrtok,



telefonicky na telefónnom čísle 053 / 45 98 222



elektronickou poštou na adresu obec@spisskystvrtok.sk,



prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle obce.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti
bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva – Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

8. Priestupky a sankcie
Priestupku sa dopustí ten, kto:


uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,



uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná
nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch),



zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom (§ 13 písm. b) zákona o odpadoch),



nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,



koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,



nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
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nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o
odpadoch,



koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,



koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,



koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,



neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

Za priestupky, ktoré prejednáva obec, môže uložiť pokutu:


fyzickej osobe do výšky 1500 eur;



právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi do výšky 6 638 eur.
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