OBEC ZÁLESIE

PODROBNÝ ROZPIS (MANUÁL ) PRE SEPAROVANÝ , STAVEBNÝ , OBJEMNÝ A KOMUNÁLNY
ODPAD V OBCI ZÁLESIE

Separovaný zber .
Pre separovaný zber v obci platia nasledujúce podmienky .
1. V obci sa separujú zložky :
a. Papier a lepenka
b. Plasty, tetrapaky, pure paky
c. Sklo
d. Kovy
e. Biologicky rozložite ný zelený odpad zo záhrad
f. Biologicky rozložite ný kuchynský odpad
g. Jedlé tuky a oleje
Obec zabezpe uje separáciu dvoma spôsobmi
A. Vrecový zber je ur ený pre zber papiera , lepenky a plastov .
- Vykonáva sa v termínoch ur ených zberovou spolo nos ou . Ob anov o termínoch informuje obec
písomne letákom a informácia je zverejnená na webovej stránke obce - www.obeczalesie.sk
- Vývoz v daný de za ína ráno od 6:00 , vrecia treba ma vyložené pred bránou najneskôr v de
vývozu pred 06:00 . Zvozová spolo nos sa na už vyvezené ulice nevracia .
- Separované zložky sa ukladajú do priesvitných vriec - samostatne papier a samostatne plasty.
Používajú sa bezfarebné priesvitné vrecia. Poplatník však môže použi aj vlastné vrecia inej farby
podmienkou je aby bolo priesvitné, v opa nom prípade môže by jeho obsah považovaný za iný odpad ako
separovaný a zberová spolo nos má právo ho neodobra . Zberová spolo nos pridelí poplatníkovi to ko
vriec ko ko ich naplnených odobrala.
Papier, lepenku a plasty je zakázané odovzdáva vo vreciach od psích granúl.
Papier a lepenku je možné vyloži aj bez vreca vo zviazaných balíkoch alebo v papierových krabiciach .
Poplatník je povinný v takom prípade zabezpe
papier tak, aby nebol rozfúkaný vetrom po verejnom
priestranstve.
Plasty : do vriec na plasty patria – PET f aše od nápojov, biele aj farebné , isté plastové obaly od
saponátov, šampónov, tekutých mydiel a pod. rastliných olejov, potravín , destilovanej vody .Obaly
sú ozna ené v spodnej asti skratkami HD-PE, PE_HD, PE, PP, PET.
Nepatria – plastové obaly od nebezpe ných látok ktoré obsahovali
motorové oleje, chemikálie, farbivá , linoleum , molitan , polystyrén, plastové obaly zne istené
zbytkami potravín, ropnými látkami.
TetraPaky a PurePaky (viacvrstvové kombinové materiály) : do vriec na plasty a do 1100
litrových nádob – žltých kontajnerov je možné odovzdáva tzv. TetraPaky a PurePaky . v prípade
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TeraPakov ide o viacvrstvový kombinovaný materiál zložený z vonkajšej strany z papiera , fólie
a z vnútornej strany z hliníka .Má recykla né ozna enie C/PAP 84 . V prípade PurePaku ide o
viacvrstvový kombinovaný materiál zložený len z papiera a fólie . Má recykla né ozna enie C/PAP
81. V oboch prípadoch ide vä šinou o nápojové obaly z mlieka, smotany , džúsov, paradajkového
pretlaku a iné. TetraPaky ani PurePaky nie je nutné dáva do samostatných vriec , môžu sa mieša
s „bežnými“ plastami.
Medzi TeratraPaky a PurePaky nepatria : iné kombinované materiály a nápojové kartóny
zne istené chemikáliami.
-

Tvrdené plasty ako sú plastové stoli ky, stoly, detské hra ky „odrážadlá“ a plasty vä ších
rozmerov je možné odovzdáva do Zberného dvora Zálesie.

-

Polystyrén – istý polystyrén ktorý nie je zne istený od malty , farbív a podobne je možné
odovzdáva na zbernom dvore v Zálesí na ur enom mieste.
Papier a lepenka – odoberajú sa noviny, asopisy, knihy, zošity, telefónne zoznamy, kancelársky
papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny
Neodoberá sa voskový a impregnovaný papier , mokrý , mastný a inak
zne istený , plienky a hygienické potreby .
B. Zberný dvor Zálesie je ur ený na odovzdávanie separovaných zložiek uvedených
v bode 1 písmenách a) až g).
Na zberný dvor sa odovzdávajú separované zložky v d och a asoch ur ených obcou a to :
Pondelok v ase od 14:00 do 18:00
Streda v ase od
14:00 do 18:00
Sobota v ase od 10:00 do 18:00
( v zimnom období v termíne od prechodu na zimný as sa otváracia doba skracuje vo všetkých
ur ených d och do 17:00. Skrátenú dobu v zimnom období pre zberný dvor ur uje Obecný úrad
a v as o tom informuje poplatníkov. )

-

-

Pre papier , lepenku a plasty pri odovzdávaní na zberný dvor platia tie isté pravidlá ako pri
vrecovom zbere s rozdielom, že nemusia by uložené vo vreciach nako ko ich treba uloži (vhodi )
do ur eného kontajnera.
Plasty sa oboch prípadoch odberu musia stlá
.
Papier, najmä kartóny a krabice ve kých rozmerov je potrebné rozreza , stla
na menšie
kusy.
Biologický rozložite ný zelený odpad zo záhrad : ve ké kusy stromov , kríkov , haluzí je potrebné
odovzdáva porezané na menšie max.1 meter dlhé kusy . Pokosená tráva sa odovzdáva
samostatne na ur ené miesto a nesmie obsahova asti stromov , kríkov, haluzí a pod.

Biologicky rozložite ný kuchynský odpad a Jedlé tuky a oleje sú :
všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká z kuchý
v domácnostiach. Do ur ených nádob na zbernom dvore
patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného, ale i živo íšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spolo ného stravovania,
vrátane školských kuchý , stravovacích zariadení a z kuchý domácností. Šupy z istenia zeleniny a
ovocia, kávové a ajové zvyšky, vaje né škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko zne istené
potravinami živo íšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej
trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom
množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier použité pri manipulácii s potravinami).
Sklo – odoberajú sa nevratné obaly zo skla , sklenené nádoby, sklenené repy. Uzatvárate né
nádoby sa odovzdávajú bez vrchnákov a obsahu.
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Neodoberá sa autosklo, bezpe nostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, TV
obrazovky, žiarovky , žiarivky.
Kovy - odoberajú sa kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a sú iastky , alobal, nápojové
plechovky , alobalové a hliníkové asti obalov , s ahovacie asti z jogurtov, hliníkové nádobky
z ajových svie ok.
Neodoberajú sa kovové obaly kombinované s iným materiálom , obaly zne istené
zvyškami potravín, voskom a pod.
Elektroodpad : odoberajú sa televízory, rádiá, po íta ová, kancelárska a telekomunika ná
technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, vari e, ohrieva e, kávovary, prá ky,
elektromotory, ru né elektrické náradie at .

Všetky separované zložky sa na Zbernom dvore odovzdávajú na ur ené ozna ené miesto .
Drobný stavebný odpad alej len DSO sa odovzdáva na zbernom dvore Zálesie.
DSO je odpad z drobných udržiavacích prác (napr. výmena obkladov v kúpe ni ) NIE stavebný
odpad pri výstavbe / prestavbe rodinného domu.
Poplatník odovzdáva DSO zamestnancovi obecného úradu na ur enom mieste na Zbernom dvore v
Zálesí , kde zamestnanec Obecného úradu Drobný stavebný odpad odváži.
Pri výstavbe , prestavbe , prístavbe je stavebník povinný stavebný odpad zo staveniska odvies na
vlastné náklady. ( napr. prenájmom kontajnera a jeho vývozom NIE však na Zberný dvor Zálesie).

C. Kontajnery na separovaný zber v obci
V obci sa nachádzajú na ur ených miestach kontajnery na separovaný zber
- Plasty
- Sklo
- Kovy
- Obnosené šatstvo
V prípade , že sú kontajnery plné , je potrebné separovanú zložku odovzda na Zberný dvor Zálesie , nie
uklada „igelitky „ ved a kontajnerov .
Pre zber separovaných zložiek do ur ených kontajnerov platia tie isté pravidlá ako sú uvedené vyššie
v popise .
Obnosené šatstvo sa odovzdáva poskladané v menších taškách , alebo samostatných kusov , tak aby
prešli vhadzovacím otvorom do kontajnera . V prípade , že je kontajner preplnený , šatstvo je zakázané
ponecháva ved a kontajnera . K dispozícií je kontajner na Malinovskej ulici pri cintoríne a na Malinovskej
ulici na „ oto ke autobusov „ . Odporú ame využíva obe odberné miesta.

D. Objemný odpad - Pre zber objemného odpadu platí : Obec 2 x do roka ( na jar a na jese )
pristavuje v obci ve koobjemové kontajnery na zber objemného odpadu .
- Odovzdáva sa - domový komunálny odpad ve kých rozmerov (staré koberce, matrace,
rôzny nábytok - skrine, seda ky, stoly, stoli ky, okná a pod.).
- Do kontajnera je ZAKÁZANÉ dáva stavebný odpad, zeminu, kamenivo, pneumatiky z automobilov,
nebezpe ný odpad (farby, riedidlá, rozpúš adlá).
- Všetky kusy nábytku, u ktorých je to možné, musia by ROZLOŽENÉ NA DOSKY A DIELY tak, aby
zaberali o najmenší priestor.
Termín, as a miesto pristavenia kontajnerov ur uje obec a oznamuje ich ob anom v asovom
predstihu písomne na listoch vhodením do schránky a na webovej stránke obce .
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E. Komunálny odpad : Pre komunálny odpad platí
Pre týždenný vývoz vývozný de – štvrtok
pre dvojtýžd ový vývoz - štvrtok striedavo – rok 2017 za ína každý nepárny týžde 5.január 2017
, 19.január 2017 at ...
Vývozný de za ína o 06:00 a kon í 22:00 – nádoba musí by vyložená pred 06:00
vývozného d a a zostáva vonku až do jej vyvezenia . Vývozca sa na vyvezené ulice nevracia .
Nevyvezená nádoba z iných prí in ako nevyložená v uvedenom ase sa nahlasuje na obecný úrad
. na tel. íslo 02/45946243 ,alebo e-mailom na ou@obeczalesie.sk alebo hladka@obeczalesie.sk.
Prí iny môžu by objektívne na strane vývozcu (pokazené auto, nová ulica a pod. )
Nádoba na komunálny odpad musí by ozna ená nálepkou pre príslušný rok , Nálepku vydáva
obecný úrad po úhrade poplatku za komunálny odpad .
Nádoba na komunálny odpad nesmie by pre ažená a obsahova viac ako 50% stavebného
odpadu , zeleného a kuchynského biologicky rozložite ného odpadu , papiera , lepenky, plastov
,skla resp. akejko vek zložky odpadu ktorá patrí do separácie..
Cie om separácie je zníži objem a tonáž zmesového komunálneho odpadu ktorý už nie možné
vytriedi .

F. Koše na psie exkrementy : sú ur ené výlu ne na tento ú el . Do košov je ZAKÁZANÉ vhadzova
akýko vek iný odpad .
Na Zberný dvor je PRÍSNE ZAKÁZANÉ
odovzdáva opotrebované pneumatiky ( za odber opotrebovaných pneumatík zodpovedá predajca
a pneuservis)
Odovzdáva akýko vek iný odpad ktorý nie je uvedený vyššie v popisoch v jednotlivých kategóriách
Odovzdáva zmesový komunálny odpad
Ponecháva – uklada odpad na akomko vek inom mieste na to ur enom ( pred bránou , na ceste
....)
Odovzdáva nábytok , postele , fotelky , stoli ky , matrace , drevené okenné rámy , drevené trámy,
koberce ,...... . tento odpad sa odovzdáva ako Objemný odpad pod a popisu vyššie .
Tvori ierne skládky -, odloženie , ukladanie akéhoko vek odpadu mimo ur ené miesto je
zakázané . Vytvorenie iernej skládky sa považuje za priestupok a fyzickej aj právnickej osobe
môže by uložená pokuta . Priestupok a pokutu za iernu skládku rieši obec v zmysle zákona
o odpadoch 79/2015 Z. z. §115 .
Tento dokument slúži ako manuál pre jednoduchší preh ad ako funguje odpadové hospodárstvo v obci
Zálesie .
Prílohou tohto manuálu je :
Harmonogram vrecového vývozu pre papier , plasty , TetraPaky, PurePaky pre rok 2017
Zoznam recykla ných symbolov požívaných v rámci separovaného zberu v mestách
a obciach.
Vydal 25.01.2017
Obecný úrad Zálesie
Troji né nám.1
900 28 Zálesie
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