NAKLADANIE S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE RUDŇANY
(systém zberu odpadov)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD. (20 03 01)
Nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - ukladanie odpadu do 110 litrov nádob (KUKA), ktorých vývoz sa
uskutočňuje 1 x za 14 dní podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - ukladanie odpadu do 110 litrov nádob (KUKA), alebo veľkoobjemových
kontajnerov, ktorých vývoz sa uskutočňuje 1 x za 14 dní podľa harmonogramu vývozu,
alebo u veľkoobjemových kontajnerov podľa potreby po nahlásení na obecný úrad.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - ukladanie odpadu do 110 litrov nádob
(KUKA), ktorých vývoz sa uskutočňuje 1 x za 14 dní podľa harmonogramu vývozu.
Fyzické a právnické osoby s produkciou KO a vytriedených zložiek z KO, ktorá presahuje
štandardné množstvá alebo s osobitnými požiadavkami na zabezpečenie vývozu si
dojednajú podmienky (veľkosť, typ nádoby, harmonogram a spôsob vývozu) osobitne
s obecným úradom. Fyzické osoby - podnikatelia, ktoré užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na podnikanie a zároveň majú v danej nehnuteľnosti trvalý
pobyt sú povinní zadovážiť si zberné nádoby aj ako fyzické osoby.
PAPIER A LEPENKA (20 01 01)
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady z papiera do modrých plastových vriec,
ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú odpady z papiera do modrých plastových kontajnerov
umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu
vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady z papiera do
modrých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
PLASTY (20 01 39)
Patria sem:
PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;

PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a
hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady z plastu do žltých plastových vriec, ktorých
vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú odpady z plastu do žltých plastových kontajnerov
umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu
vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady z plastu do
žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
KOVY (20 01 40)
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová
rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a
z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a
plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky
jedál.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady z kovu vrátane kovových obalov do žltých
plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú odpady z kovu vrátane kovových obalov do žltých
plastových kontajnerov umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady z kovu vrátane
kovových obalov do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa
harmonogramu vývozu.
Väčšie kusy kovového odpadu je vhodné odovzdať v rámci zberu objemného odpadu.

SKLO (20 01 02)
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo
(zeminou, farbami, potravinami) a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady zo skla do zelených plastových vriec, ktorých
vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú odpady zo skla do zelených plastových kontajnerov
umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu
vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady zo skla do
zelených plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY
(KOMPOZITY NA BÁZE LEPENKY) - 20 01 03
Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne
spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Recykláciou je z
nich možné vyrábať výrobky napr. dosky.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových kontajnerov umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú viacvrstvové
kombinované materiály do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa
harmonogramu vývozu.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD (20 02 01)
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov.
Medzi BRKO patrí: 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. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj
domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou drevného odpadu, popolu či lístia a
nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.

Medzi BRKO nepatria: kamene, betón, zemina, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri domácich zakáľačkách", exkrementy, hnoj,
komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, nebezpečné odpady a pod.
Zber a vývoz:
1. Rodinné domy a vlastníci súkromných záhrad – možné kompostovanie na vlastných
pozemkoch.
2. Bytové spoločenstvá, rodinné domy a odpad z verejných priestranstiev – zber sa vykonáva
obecným nákladným vozidlom v období od 1.4. – do 30.11. kalendárneho roka v intervale
2 x mesačne. Termín konania je vyhlasovaný miestnymi oznamovacími prostriedkami.
3. Okrem dní organizovaného zberu môžu občania obce odovzdať uvedený druh odpadu na
miesto dočasného uloženia odpadu v pondelok až piatok v čase od 08,00 do 18,00 hod.
Dovoz si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné náklady.
4. Následne bude vývoz odpadu zabezpečený podľa potreby cestou oprávnenej osoby, ktorá
má z obcou uzavretú zmluvu.
5. Umiestnené hnedé kontajnery – ich vývoz bude realizovaný cestou oprávnenej osoby 1x
mesačne, alebo podľa potreby.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD (20 01 08) OD FYZICKÝCH
OSÔB (VZNIKAJÚCI V DOMÁCNOSTIACH FYZICKÝCH OSÔB)
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené
zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá
lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli v domácnostiach.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania zvierat biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat.
Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných
staniciach atď. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo
chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o
registrované chovy.
Zber a vývoz:
1. Rodinné domy, bytové spoločenstvá, nájomné byty – kompostovanie v kompostéroch,
ktoré boli zabezpečené obcou, alebo vo vlastných kompostéroch.

JEDLÉ OLEJE A TUKY (20 01 25).
Jedlé (kuchynské) oleje a tuky sú podľa článku 10 písm. p) nariadenia ES č. 1069/2009
zaradené do vedľajších živočíšnych produktov (ako súčasť kuchynského odpadu).
Subjekt, ktorý ich chce z domácností zbierať (ale aj prevádzkovateľ kuchyne), musí okrem
splnenia podmienok zákona o odpadoch (napr. zmluva s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona
o odpadoch, a potrebné súhlasy) byť navyše:
(1) na túto činnosť zaregistrovaný alebo byť schválený a

(2) musí byť za základe prideleného úradného čísla uvedený v zozname, ktorý vedie Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojej webovej stránke:
http://www.svssr.sk/zvp/
Zber a vývoz:
1. Zber sa vykonáva na mieste dočasného uloženia odpadu v pondelok až piatok v čase od
08,00 hod. do 18,00 hod.
2. Odpad sa odovzdáva v uzatvárateľných nádobách (napr. PET fľaše) najlepšie v pôvodných
obaloch, v ktorých boli oleje zakúpené. Dovoz si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné
náklady.
3. Následne bude vývoz odpadu zabezpečený podľa potreby cestou oprávnenej osoby, ktorá
má z obcou uzavretú zmluvu.
OBJEMNÝ ODPAD (20 03 07)
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.
Patria sem hlavne: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, a podobne.
NEPATRIA KU KONTAJNEROM ANI DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD!
1. Zber sa vykonáva na mieste dočasného uloženia odpadu v pondelok až piatok v čase od
08,00 hod. do 18,00 hod.
2. Okrem uvedených dní obec zabezpečuje zber a odvoz objemného odpadu 2x ročne cestou
oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu. Termíny sú uvedené v kalendári
vývozu odpadov. Dovoz odpadu si do uvedeného miesta zabezpečí pôvodca na vlastné
náklady.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (20 03 08)
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.1)
K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
1. Zber sa vykonáva na mieste určenom na dočasné uloženie odpadu v pondelok až piatok
v čase od 08,00 hod. do 18,00 hod.

1

) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

2. Pôvodca odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad na miesto dočasného
uloženia odpadu. Dovoz si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné náklady.
3. Následne bude vývoz odpadu zabezpečený podľa potreby cestou oprávnenej osoby,
ktorá má z obcou uzavretú zmluvu.
ODPADOVÉ MOTOROVÉ A MAZACIE OLEJE
Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych
odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a
to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas pracovných dní v
termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín konania je vyhlasovaný
aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
FARBIVÁ, CHEMIKÁLIE A INÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Sú to nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a
chemikáliami.
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické
látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá,
detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry
znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a
to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas pracovných dní v
termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín konania je vyhlasovaný
aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne
spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Recykláciou je z
nich možné vyrábať výrobky napr. dosky.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

Zber a vývoz:

Rodinné domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových kontajnerov umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú viacvrstvové
kombinované materiály do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa
harmonogramu vývozu.
TEXTIL
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie obec nezabezpečuje. Uvedenú
činnosť môže vykonávať len ten, kto má zmluvu s obcou v zmysle § 39 ods. 10 zákona o
odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom (napr. má potrebné
súhlasy, prípadne registráciu).






V prípade záujmu sa zber vykoná po vyhlásení zberu a občania môžu nosiť textil na obcou
stanovené miesto.
Vhodné na zber sú:
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ),
prípadne iné druhy textilu o ktoré oprávnená osoba má záujem.

ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
(1) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a
poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a
do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(2) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase,
keď sa ho držiteľ zbavuje.
(3) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad
z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
(4) Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený
v odseku 7.
(5) Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia
uvedeného na trh do 13. augusta 2005.
Zakazuje sa

a) zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo
oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,
b) zmiešavať elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu,
c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na
prípravu na opätovné elektroodpadu použitie alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený
zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu
a spracovateľa elektroodpadu.
NEPATRÍ DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.
Nepatria sem: napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové
variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné
zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a
to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas pracovných dní v
termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín konania je vyhlasovaný
aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
Elektroodpad sa zbiera aj priamo výrobcami elektrozariadení a to nasledujúcimi
formami2:
1. ak ide o elektroodpad z domácností
1.1 spätným zberom elektroodpadu,
1.2 oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
1.3 oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu,
s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
1.4 zberom na zbernom mieste elektroodpadu,
2. ak ide o elektroodpad iný ako z domácností
2.1 výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný
historický elektroodpad, ak nie je v tomto oddiele ustanovené inak (§ 36 ods. 2) ,
2.2 oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu,
s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,
3. ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov
3.1 spätným zberom elektroodpadu, a to najmenej na jednom mieste spätného zberu na 5000
obyvateľov,
3.2 oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu,
s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste oddeleného zberu
v každom okrese,
3.3 oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,
3.4 zberom na zbernom mieste elektroodpadu, a to najmenej na jednom zbernom mieste na
5000 obyvateľov,
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Elektroodpad je možné odovzdať bezplatne taktiež v zbernom dvore spoločnosti Brantner
Nova, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na Sadovej ulici (cca 100m od sídla firmy).
Prevádzková doba:
pondelok
utorok - piatok
sobota

voľný
8.00 - 16.00 hod.
7.00 - 13.00 hod.

Obedňajšia prestávka v priebehu celého roka od 12.00 - 12.30
ŽIARIVKY A SVIETIDLÁ
NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria
do kategórie nebezpečné odpady.
Patria sem:
Lineárna žiarivka
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo
aj neónová trubica alebo neónka.
Kompaktná žiarivka
Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími (kompaktnejšími)
rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky
určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto
nazývajú aj úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické
žiarovky.
Svietidlá
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo
stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a
bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane
svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné
zdroje.
Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja,
zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev
(svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre
zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské
svietidlá pre obyčajné žiarovky.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a
to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas pracovných dní v
termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín konania je vyhlasovaný
aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou
chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných
článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie
a akumulátory sa členia na
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
Zber použitých batérií a akumulátorov3
1. Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov
s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, kedy sa zbierajú
spolu s týmto odpadom.
2. Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel
nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, nemožno viazať na kúpu
novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa
bezplatný.
3. Na vykonávanie spätného zberu u distribútora a na prevádzkovanie zberného miesta
použitých prenosných batérií a akumulátorov sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani
registrácia podľa § 98.
4. Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba
oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov je okrem povinností podľa § 14 a 16
povinná
a) viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov
v kilogramoch v členení batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 3,
b) ohlasovať štvrťročne ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) do 20 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka výrobcovi batérií a akumulátorov, príslušnej organizácii
zodpovednosti výrobcov
alebo tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu
a koordinačnému centru.
sa môžu odovzdávať iba v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec alebo osoba,
ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, v prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov
aj distribútorovi batérií a akumulátorov v zmysle zákona o odpadoch.
Je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom, ako napr. pouliční
zberači a pod.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu a
to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas pracovných dní v
termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín konania je vyhlasovaný
aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
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HUMÁNNE
OSOBAMI

A VETERINÁRNE

LIEKY

NESPOTREBOVANÉ

FYZICKÝMI

NESPOTREBOVANÉ HUMÁNNE A VETERINÁRNE LIEKY NEPATRIA DO
ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU !
Lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať.
V obci Rudňany je možné lieky odovzdať → Lekáreň Dr.Max, Stupy 239, Rudňany.
Zber liekov je upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. je verejná lekáreň povinná zhromažďovať
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na
kontrolu liečiv (ŠÚKL).
ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné
náklady podľa zákona o odpadoch.
Verejná lekáreň je taktiež povinná zhromažďovať veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a odovzdávať ich ŠÚKL. ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a
zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.
Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a
20 01 32.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD OD
PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené
zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá
vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu,
ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských
kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení a pod.
Prevádzkovateľ kuchyne
(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(3) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu, napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený 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 uzavretej podľa
osobitného predpisu,4)
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného
stravovania je v zmysle odkazu na § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z. z.,
zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov
a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť
reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu,
bufety, školské jedálne.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa
potreby dezinfikovateľné resp. používajú výmenné nádoby. Konkrétne požiadavky na
nádoby sú upravené v nariadení č. 1069/2009 a v nariadení EP a Rady č.852/2004.
Vychádzajúc z charakteru odpadu frekvencia zberu by mala byť minimálne jedenkrát
týždenne (závisí od teploty prostredia).
Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne:
 za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených 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),
 ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a
nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,
 prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, iné
živočíchy a ani verejnosť,
 zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
 frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
 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 mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (bližšie
informácie na http://www.svssr.sk/zvp/VZP info.asp,).
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) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a
ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,
 pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva,
 prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat
kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz
skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných
staniciach atď. Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 sa pod pojmom kožušinové
zvieratá rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa
nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.
Požiadavky pre prevádzkovateľa kuchyne pre manipuláciu a dočasné skladovanie kuchynského
odpadu vznikajúceho v zariadení spoločného stravovania vyplývajú z platnej legislatívy
(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a vyhláška MZ
SR č. 533/2007 Z.z o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania).
Bližšie podmienky na stránke http://www.uvzsr.sk .

