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Všeobecné záväzné nariadeni
o odpadoch 01 / 2011
vyvesené: 07.05.2011 zvesené: 28.05.2011
Obec Nolčovo v zmysle ust. § 6 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len nariadenie):
ČLÁNOK 1 - Všeobecné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN") sa ustanovujú podrobnosti nakladania
s komunálnymi odpadmi, ako aj nakladania s odpadmi z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou [1] v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len „drobné stavebné
odpady") a odpadmi z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad") z domácností. Právna úprava základných
ustanovení týkajúcich sa komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov ako aj elektroodpadov
z domácností je v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
(2) Nariadenie sa vzťahuje na odpady, ktorými sú v zmysle tohto nariadenia odpady uvedené v prílohe č.1
zákona 223/2001 Z.z. pod bodom 14:
- výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z domácností, kancelárií,
obchodov, ...).
(3)Nariadenie sa nevzťahuje na nakladanie s odpadovými vodami, zvláštnymi vodami, na ukladanie odpadov
na odkaliská, na kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie.
ČLÁNOK 2 - I. Základné pojmy
1. ODPAD
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto
nariadením alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť z hľadiska starostlivosti o zdravé životné
podmienky a ochrany životného prostredia /ďalej iba ŽP/.
2. ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Sú zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v Katalógu odpadov označené ako nebezpečné, čiže majú
jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.
223/2001 Z.z.
3. OBJEMNÝ ODPAD
Je komunálny odpad väčších rozmerov, v dôsledku čoho sa nemôže zhromažďovať do zberných
nádob s objemom 110 l (napr. obalové škatule, staré matrace, ...).
4. DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou - nie fyzickou osobou –
podnikateľom ani právnickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (napr. osekané omietky, obklady, dlaždice, parkety a pod.) v zmysle stavebného zákona § 55 ods. 2, § 56 a § 139b ods. 5 a 14.
5. ULIČNÉ SMETI
Je zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 01 – podľa Katalógu odpadov) a odpad
z čistenia ulíc (k. č. 20 03 03), ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách.
6. PRIEMYSELNÝ ODPAD
Vzniká vo výrobnej sfére.
7. PÔVODCA ODPADU
Je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné
úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
8. DRŽITEĽ ODPADU
Je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
9. TRIEDENIE ODPADOV
Je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovania zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení
zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
-------------------------------------------------------------------------------[1]

§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon)
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Je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich
nebezpečnosti pre živ. prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z.
11. NAKLADANIE S ODPADMI
Je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane
starostlivosti o miesto zneškodňovania.
12. ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
Je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo
ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č.3 zákona č.223/2001 Z.z..
13. ZHODNOCOVANIE ODPADOV
Zahŕňa činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov,
ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 223/2001 Z.z..
14. ZBER ODPADU
Je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
15. ZHROMAŽĎOVANIE ODPADOV
Je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
16. ODPADOVÁ NÁDOBA
Je nádoba na prechodné zhromažďovanie odpadu a jeho následné presýpanie do dopravného
prostriedku. Podľa veľkosti ich delíme na:
a) malé s objemom 110 l,
b) stredné s objemom 1100 l, c) veľké s objemom nad 1100 l
17. PLOCHA NA UMIESTNENIE ZBERNÝCH NÁDOB
Je priestor určený na zhromažďovanie odpadov, ktorý je vybavený na trvalé alebo dočasné
umiestnenie odpadových nádob.
18. ZBERNÁ OBLASŤ ODPADU
Je územný celok, v ktorom sa zabezpečuje zhromažďovanie a odvoz odpadu na určené miesto
zneškodňovania odpadov.
19. PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV
Tvoria opatrenia a činnosti zabraňujúce (vylučujúce) vzniku odpadu.
20. OBMEDZOVANIE VZNIKU ODPADOV
Sú opatrenia a činnosti znižujúce množstvo odpadov vo výrobe, obchode, službách alebo v spotrebe.
21. POVERENÁ ORGANIZÁCIA
Je organizácia, ktorá je držiteľom licencie od príslušného orgánu a je poverená obcou na
vykonávanie činnosti spojenej so zberom, prepravou odpadov na území Obce Nolčovo.
22. STARÉ VOZIDLO
Je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného za účelom jeho využitia ako motorové vozidlo
alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa zákona
č.223/2001 Z.z. o odpadoch § 51 ods. 5 určí obvodný úrad životného prostredia.
II. Základné ustanovenia
(1) Pri nakladaní s odpadmi je každý povinný chrániť zdravie občanov a životné prostredie, pritom je
povinný vytvárať predpoklady pre využívanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
(2) Pôvodcovia a držitelia ukladajú alebo zneškodňujú zmesové komunálne odpady len v priestoroch,
objektoch a zariadeniach na to určených a to 110 l - okrúhle, tzv. KUKA. Vyseparované zložky odpadov do
označených kontajnerov alebo nádob v intraviláne obce.
(3) Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce alebo sú vlastníctvom poverenej organizácie, ktorá zabezpečuje
zber a likvidáciu komunálnych a drobných stavebných odpadov, prípadne vo vlastníctve producenta, pôvodcu
komunálnych odpadov. Majitelia, správcovia, užívatelia objektov, obytných domov a rodinných domov sú
povinní dodržiavať podmienky zhromažďovania, zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu.
(4) Pôvodca komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce, je povinný umožniť prístup
kontrolným orgánom obce na stanovisko zberných nádob a na vyžiadanie bezplatne poskytnúť obci pravdivé
a úplné informácie, súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
(5) Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,
b) zneškodňovať odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta (potôčik, potok),
c) vyberanie odpadkov zo zberných nádob na komunálny odpad.
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I. Práva pôvodcu odpadu

Pôvodca odpadu má právo:
(1) na zabezpečenie zberných nádob v požadovanom množstve, ktorý zodpovedá systému zberu, v súlade
štatistickým údajom, kde jedna 110 litrová nádoba (tzv. KUKA) postačuje pre cca 5 obyvateľov.
(2) na zber a pravidelný odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu,
oddelene vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín v intervaloch podľa harmonogramu a tohto nariadenia vývozu komunálnych odpadov
ako aj na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, o harmonograme vývozu zložiek
komunálneho a drobného stavebného odpadu, o zberných miestach a o spôsobe ich zhodnotenia resp.
zneškodnenia, podľa podmienok tohto nariadenia, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených
zložiek komunálnych odpadov.
II. Povinnosti pôvodcu odpadu

Pôvodca odpadu je povinný :
(1) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov zavedeného na území obce
(2) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov,
zberných nádob, vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu na území obce
a podmienok tohto nariadenia. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza..
(3) plochu stáleho i dočasného umiestnenia zberných nádob dohodne vlastník (správca) objektu s obecným
úradom a s poverenou organizáciou tak, aby miesto nakládky bolo čo najbližšie a prístupné zberným
vozidlám. Starať sa o zbernú nádobu, udržiavať ju funkčnú a a zdravotne nezávadnú.
(4) vypracovať a dodržiavať „Program odpadového hospodárstva“, ktorý je v súlade s Programom
odpadového hospodárstva obce, ak produkuje ročne viac ako jednu tonu nebezpečného odpadu, viac ako 10
ton ostatných odpadov.
(5) ako výrobca uplatňovať technológie šetriace prírodné zdroje a znižujúce vznik a škodlivosť odpadov.
(6) ako predávajúci uskutočňovať opatrenia pre zníženie vzniku odpadov z výrobkov a obalov,
distribuovaných v rámci jeho obchodnej činnosti.
(7) ako držiteľ starého vozidla, ktoré je odpadom, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého
vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa zákona o odpadoch - § 52a alebo spracovateľovi
starých vozidiel. Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného držiteľa na účely jeho využitia
ako motorové vozidlo, ani ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť k žiadosti o vyradenie
starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu
potvrdenie o prevzatí starého vozidla, vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou
oprávnenou na spracovanie starých vozidiel.
(8) v deň vývozu, podľa harmonogramu vývozu, zbernú nádobu premiestniť pred oplotenie (mimo
súkromný pozemok) po vyprázdnení vrátiť na miesto - plochu stáleho umiestnenia zbernej nádoby.
Pracovníci poverenej org. sú povinní zbernú nádobu po vývoze vrátiť na pôvodné miesto odkiaľ ju vzali.
Zakazuje sa :
(1) ukladať do zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností s obsahom škodlivín.
(2) ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad – odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý,
žeravý a infekčný odpad; problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup: napr. odpadové motorové
oleje, olovené akumulátory, lieky, horúci popol, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu zvierat, odpad zo žúmp
a septikov a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov a zamestnancov poverenej
organizácie realizujúcej zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.
(3) poškodzovať zberné nádoby, nepresúvať ich zo stanoviska.
(4) spaľovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zberných nádobách, v domácnostiach,
záhrade a iných nehnuteľnostiach – s výnimkou drevených odpadov.
III. Práva a povinnosti Obce Nolčovo

Obec je povinná zabezpečiť:
a) informovanosť občanov o spôsobe a rozsahu zapojenia sa do triedeného zberu odpadov, o aktuálnom
harmonograme zberu s uvedením informácií o termínoch zberu, vrátane informácie o príjmoch z predaja
vytriedených zložiek komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia,
b) vytvorenie podmienok pre bezplatný odber vytriedených zložiek komunálnych a drobných stavebných
odpadov, prinesených fyzickými a právnickými osobami,
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komunálnych a drobných stavebných odpadov,
d) minimálne 2 x ročne zber a prepravu objemných odpadov na účel ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia,
e) podanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, podľa ustanovení osobitných predpisov
(§64 ods. 1 zákona 223/2001 Z.z o odpadoch).
(2) Obec schvaľuje:
a) miestne poplatky za zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych a drobných stavebných odpadov,
ktoré vznikli na území obce a špecifikuje ich VZN o miestnych poplatkoch,
b) systém zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu alebo ich zložiek a miesta pre ukladanie,
úpravu, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov.
(3) Obec je oprávnená:
a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve (podľa § 80, ods. 3, písm. a) - c), f), s) zákona
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a ukladať pokuty za priestupky,
b) v rámci plnenia povinnosti podľa osobitného predpisu /podľa zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch - § 19,
ods. 1, písm. g) a h)/, požadovať od pôvodcu a držiteľa komunálneho a drobného stavebného odpadu na
území Obce potrebné informácie,
c) vyjadrovať sa k návrhom Programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území obce.
ČLÁNOK 4
Zabezpečenie činností spojených so zberom, zhodnocovaním a odvozom komunálnych a drobných
stavebných odpadov
I. Obec Nolčovo zabezpečuje činnosti spojené so zberom, zhodnocovaním a odvozom komunálnych
a drobných stavebných odpadov v spolupráci a prostredníctvom poverenej organizácie, ktorá je držiteľom
licencie od príslušných orgánov.
II. Povinnosti poverenej organizácie zabezpečujúcej zber a likvidáciu odpadov
(1) Komunálny a drobný stavebný odpad v Obci Nolčovo pravidelne, podľa harmonogramu odsúhlaseného
obcou vyváža organizácia poverená Obcou Nolčovo. Technické, časové parametre a podmienky na zber
a likvidáciu komunálnych a drobných stavebných odpadov sú špecifikované v zmluve s organizáciou
poverenou obcou.
(2) Nádoby pre zber komunálnych odpadov musia byť vyprázdňované takto:
- 110 l nádoby - 1x za mesiac.
(3) Prednostne zabezpečovať materiálové zhodnocovanie odpadov.
(4) Aktualizovať harmonogram priebežne podľa potreby a na základe dohody s obcou.
(5) Vypracovať každý polrok krátku informatívnu správu o plnení úloh na úseku odpadového hospodárstva,
množstvách separovaných odpadov vrátane jej finančnej časti o získaných a vynaložených finančných
prostriedkoch za uplynulý polrok a túto správu predložiť Obci Nolčovo.
(6) Evidovať a uchovávať dokumentáciu o producentoch komunálnych odpadov o počte,
umiestnení a druhoch zberných nádob, vrátane ich rozlíšenia podľa zbieraných zložiek
komunálnych odpadov; o nákladoch, príjmoch a zberoch odpadov z jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov.
(7) Organizácia zabezpečujúca zber a likvidáciu komunálneho odpadu zodpovedá za znečistenie
priestranstva vzniknutého pri prísune nádob k zberovému vozidlu i samotnom vyprázdňovaní nádob a je
povinná takéto znečistenie okamžite odstrániť.
(8) Org. zabezpečujúca zber a likvidáciu komunálneho odpadu po vynechaní dohodnutého termínu pre odvoz
odpadu, musí vykonať náhradný odvoz v najbližšom náhradnom termíne (maximálne do 48 hodín).
III. Povinnosti pri nakladaní s drobným stavebným odpadom
(1) Pôvodca drobného stavebného odpadu nahlási na obecný úrad i osobne alebo telefonicky potrebu
vývozu drobného stavebného odpadu z miesta jeho vzniku a oznámi adresu, predpokladané množstvo
odpadu minimálne päť dní vopred.
(2) Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé
zložky drobného stavebného odpadu a to: stavebný odpad (stavebná suť, výkopová hlina
a kamenivo), papier, sklo, zmesový odpad a pod.
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(1) Pôvodca objemového odpadu prednostne využíva na zber, odvoz a likvidáciu objemového odpadu
systém celoobecného zberu objemných odpadov v jarnom a jesennom cykle vývozu.
V. Uličné smeti
(1) Do nádob na uličné smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri
pobyte na verejnom, alebo otvorenom priestranstve, najmä zmesový komunálny odpad z domácností,
akékoľvek odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhoviska a pod.
VI. Odpad zo záhrad a z parkov
(1)
Každý pôvodca odpadu je povinný triediť bioodpad zo záhrad a parkov (kat. číslo 20 02 01, 20 02
02 a 20 02 03) oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho
skompostovanie vo vlastných kompostoviskách.
VII. Odpad z cintorínov a z exentricky umiestnených nehnuteľností
(1) Pre zber zložiek komunálneho odpadu – objemových predmetov a zvyškového komunálneho odpadu
z cintorínov a z excentricky umiestnených nehnuteľností ( napr. rekreačné chaty) bude počas celého roka
umiestnený kontajner na stálom mieste - miestny cintorín v Nolčove.
VII. Separovaný odpad
(1) Obec podľa harmonogramu zberu a prepravy separovaných zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje
separovaný zber a prepravu týchto zložiek komunálnych odpadov :
- papiera, plastov, kovový, skla.
(2) Držiteľ odpadov uvedených v ods. 1 je povinný zhromažďovať ich v zberných nádobách alebo vreciach
separovane podľa harmonogramu zberu a prepravy separovaných zložiek komunálneho odpadu.
(3) Obec zabezpečuje najmenej dva krát do roka zber a prepravu komunálnych odpadov s obsahom
škodlivín. Zberné miesta v zmysle harmonogramu obec oznamuje spôsobom v obci obvyklým.
(4) Držiteľ odpadov uvedených v ods. 3 je povinný držať tieto odpady až do ich zberu za účelom prepravy
tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.
ČLÁNOK 5
Kontrolné orgány a sankcie
(1) Priestupky v odpadovom hospodárstve upravuje osobitný predpis1), ktorý zároveň stanovuje právomoc
obce pri prejednávaní priestupkov.
(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší nariadenie obce, starosta obce
jej môže uložiť pokutu do výšky určenej osobitným predpisom 2).
ČLÁNOK 6
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje doterajšie VZN o odpadoch schválené OZ
č. 149 zo dňa 31.10. 2002 o zbere a likvidácii komunálneho odpadu vrátane všetkých jeho zmien,
doplnkov a príloh.
(2) Na VZN o odpadoch sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Nolčove dňa 06. 05. 2011 uznesením
č.: 17/2011 a za VZN hlasovalo 5 poslancov z 5 prítomných.
(3) Toto VZN obce bolo vyvesené dňa 07. 05. 2011 a nadobúda účinnosť 02. 06. 2011
V Nolčove dňa 01. 06. 2011
Vladimír Mihalik
starosta obce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1)Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2) Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

-6Príloha č.1: TRIEDENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
1. PAPIER A LEPENKA, 20 01 01:
- odovzdávame pri vyhlásenom zbere
- zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, zošity, knihy,
papierové vrecúška (z múky, cukru, soli, ryže a pod.), vlnitá papierová lepenka, kartón, rôzne papierové
krabice z pracích práškov, pudingov, krabičky od liekov, cigariet, obaly od čokolády, žuvačiek – bez
vnútorného Al obalu a celofánu ... ,
- zberový papier nesmie obsahovať: obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, obaly z mrazených potravín,
celofán (prázdne obaly z cukríkov), vrecúška od kávy, vnútorný obal z cigariet, čokolády, žuvačiek,
kopírovací papier, papier špinavý a mastný ... .
2. SKLO, 20 01 02:
- ukladáme do nádob s označením nápisom "SKLO", umiestnených v obci,
- zbiera sa: biele a farebné sklo, fľaše – vypláchnuté bez zátky a kovového uzáveru, sklenené črepy,
poháre, tabuľové sklo … ,
- zberové sklo nesmie obsahovať: porcelán, keramiku, zrkadlo, autosklo, sklo kombinované s iným
materiálom, žiarovky, obrazovky televízorov, monitorov, sklo obsahujúce drôt ... .
3.

ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN, komunálne odpady kategórie N:
- odovzdávame do označených
kontajnerov na benzínových pumpách (napr. opotrebované
akumulátory, odpadové oleje) alebo prostredníctvom poverenej organizácie, ktorá je držiteľom licencie
od príslušných orgánov,
- zbierajú sa: opotrebované batérie, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje.

4.

NESPOTREBOVANÉ LIEKY A LIEČIVÁ, 20 01 31 a 20 01 32:
- odovzdávame do ktorejkoľvek lekárne, do špeciálnych nádob na to určených.

5.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD, 20 02 01(s účinnosťou od r.2012:
- ukladáme ich do domácich kompostovísk
- patria sem: napr. orezané konáre, tráva, lístie, kvety, zvyšky potravín rastlinného pôvodu
a odpadu z ich prípravy (napr. šupy zo zemiakov), okrem
biologicky rozložiteľných odpadov
živočíšneho pôvodu.

6. Čiastočne separovaný zber
- ukladáme ich do 110 l vriec, ktoré zdarma dostaneme na výmenu za plné vrece alebo
na obecnom úrade tak, že odpad stlačíme, aby zaberali čo najmenší objem. Plné vrece
uložíme v určený termín podľa harmonogramu pred dom alebo na určené miesto pri obecnom
úrade
- patria sem: len prázdne umelohmotné obaly (fľaše, kelímky z jogurtov, škatule, vrecká,
drobné predmety) obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, obaly z mrazených potravín, celofán
(prázdne obaly z cukríkov), vrecúška od kávy, vnútorný obal z cigariet, čokolády, žuvačiek,
konzervy
7.

KOVOVÝ ODPAD,20 01 40
- odovzdávame pri vyhlásenom zbere
- zbiera sa: kovový odpad zbavený ostatných druhov odpadov,

8.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD, 20 03 01:
- ukladáme do neoznačených nádob KUKA,
- zbiera sa do nej ostatný netriedený odpad, ktorý nepatrí do vyššie uvedených skupín,
- nesmie obsahovať odpady, ktoré patria medzi ostatné triedene druhotné suroviny.

V Nolčove

Vladimír Mihalik
starosta obce

