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               OBEC  CH M EĽ NI CA           

      Chmeľnica 103,   064 01  Stará Ľubovňa 

          

MANUÁL  

NAKLADANIA S ODPADMI V OBCI CHME ĽNICA  

 

A) Popis používaných zberných nádob a obalov 

Používané zberné nádoby, obaly a spôsoby odvozu KO a jeho zložiek: 

- 110 litrové KUKA-nádoby (ďalej len „KUKA-nádoby“ – aj iných objemov od 70 do 240 litrov)  
- 1100 litrové maloobjemové kontajnery (ďalej len „MOK“)  
- 3000 – 7000 litrové veľkoobjemové kontajnery (ďalej len „VOK“)  
- 450 – 1500 litrové špeciálne MOK (ďalej len Š-MOK) na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov  
- EKOS-vrece na zber zmesových komunálnych odpadov 
- RECY-vrece na zber triedených zložiek komunálnych odpadov  
- NO-vrece a iné obaly  na zber nebezpečných odpadov 
 
B) Nakladanie s jednotlivými zložkami komunálneho odpadu a drobného stavebného  
     odpadu 

a) Zmesový komunálny odpad 

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu od obyvateľov sa použijú zberné KUKA-
nádoby alebo MOK alebo EKOS-vrecia. Obec zabezpečí  zberné nádoby a vrecia a ich 
umiestnenie  v potrebnom  počte a objedná  ich vyprázdňovanie  a odvoz odpadov v nich 
zhromaždených. Vývoz zmesového KO v r. 2016 sa v obci uskutočňuje každý párny 
štvrtok. 

2. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú vo vlastníctve platiteľa miestneho 
poplatku – obyvateľa.  Obec zberné nádoby zabezpečuje a platiteľom – obyvateľom ich 
odpredáva do ich vlastníctva za cenu aktuálnu na trhu. 

3. O umiestnení  zberných nádob na komunálny odpad  na území obce rozhoduje  Obec. 
4. V prípade, že sa v domácnosti vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo zmesového 

komunálneho odpadu (rodinná oslava,  upratovanie, maľovanie, likvidácia pozostalosti po 
nebohom apod.), sú povinné tieto domácnosti vyžiadať potrebný počet EKOS-vriec.  

5. Zaplnené zberné nádoby sú platitelia povinní pripraviť na odvoz v deň vývozu týchto 
zberných nádob ich umiestnením k prístupovej ceste tak, aby nedošlo k neprejazdnosti 
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cesty. Zaplnené EKOS-vrecia  so zmesovým komunálnym odpadom sú  platitelia povinní 
pripraviť na odvoz  ich umiestnením k prístupovej ceste vedľa  najbližších zberných 
nádob na zmesový KO v deň vývozu  zberných nádob.   

6. Do  zberných nádob na zmesový KO je povolené ukladať iba zmesový KO z domácnosti, 
nie stavebné a podobné odpady (zemina, kamene, drevo  a pod). 

7. PO a FO si zabezpečujú zberné nádoby a obaly na zmesový KO na vlastné náklady na 
základe zmluvného vzťahu s  oprávnenou organizáciou. 

 

b) Nebezpečné odpady  

1. Na zber oddelene vyseparovaných nebezpečných odpadov (ďalej len NO) z komunálneho 
odpadu od obyvateľov  sa použijú špeciálne NO-vrecia a iné obaly  na zber jednotlivých 
druhov NO  (ďalej len NO-obaly), alebo sa umožní naloženie NO priamo do zberného 
vozidla. 

 2.  Do NO-obalov obyvatelia ukladajú  iba jednotlivé NO oddelene vyseparované z  KO,  
      v zmysle informačného materiálu, ktorý obdrží každá domácnosť po vytvorení podmienok 
       na zber NO na území obce. 
3.   V prípade, že sa v domácnosti  vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo NO (obaly 
      z použitých syntetických farieb pri obnove náterov, obaly od syntetických riedidiel apod.),  
      sú povinné tieto domácnosti vyžiadať si  potrebný počet príslušných NO - obalov. 
4.   Každá domácnosť je povinná  NO dočasne uložiť vo svojej domácnosti  na vhodnom, nie  
      vlhkom  mieste  (napr. skrinka vo WC) alebo v uzamknutej časti spoločných priestorov  
      (napr. v pivnici) tak, aby vo vreci zhromažďované odpady neboli dostupné deťom a  aby  
      nedošlo k vysypaniu NO do okolia. V deň vývozu, oznámený v obci  zaužívaným    
      spôsobom (obecný  rozhlas, vývesné tabule apod.)  odovzdajú obyvatelia  obaly spolu  
      s NO do zvozového vozidla na vopred určenom zbernom mieste. 
5.   Odber  oddelene vyseparovaných NO z KO  vykonáva príslušná oprávnená organizácia  
      podľa dohodnutého harmonogramu a za zmluvne dohodnutých podmienok 2x ročne. 
6.   PO a FO si odber a zneškodňovanie NO  zabezpečujú na vlastné náklady  uzatvorením  
      zmluvy s príslušnou odbernou organizáciou. 

c) Veľkoobjemové odpady (VOO) 

1. Na zber VOO od obyvateľov sa použije  systém naloženia odpadov priamo do 
pristaveného VO Kontajnera. Odber VOO z obce zabezpečuje Obec u oprávnenej 
organizácie na svoje náklady  

2. Obec oznámi  termín odvozu VOO v obci zaužívaným spôsobom. Obyvatelia vyložia 
VOO v deň  plánovaného termínu zberu, resp. vývozu, (postele,  koberce apod.) 
v dohodnutom  termíne odoberie oprávnená organizácia.  

3. Obyvatelia ako pôvodcovia  VOO  sú povinní v období medzi vývozom VOO  
vyprodukované  VOO dočasne uložiť vo svojej nehnuteľnosti mimo verejného 
priestranstva. 
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4. PO a FO si odber a zneškodňovanie VOO  zabezpečujú  na vlastné náklady na základe 
objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných 
priestranstiev a okolia. 

d) Drobné stavebné odpady (DSO)  

1.   Na zber DSO sa použijú veľkoobjemové kontajnery (ďalej len VOK), prípadne obec   
      rozhodne a určí občanovi  miesto a spôsob ich druhotného využitia. 
2. Pri predpokladanej tvorbe DSO v domácnosti si obyvateľ  zabezpečí z firmy EKOS spol. s 

r. o. Stará Ľubovňa  pristavenie VOK  vozidla  vždy vopred pred plánovaným vytvorením 
odpadov. Pri požiadavke uvedie, aké  množstvo  odpadov sa vytvorí a aké bude zloženie 
týchto odpadov.  

3.  Obyvateľ - užívateľ pristaveného VOK alebo vozidla je povinný zabezpečiť, aby nedošlo  
     k   preplneniu kontajnera a tým k  znečisteniu okolia odpadmi.  
4.  Obec zabezpečí odvoz takto zhromaždených DSO, prípadne rozhodne o spôsobe a mieste  
     ich druhotného využitia. 
5. Zber DSO sa zabezpečuje formou množstvového zberu. DSO je možné odovzdať na 

skládke firmy EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, kde mu odpad odvážia. Na základe množstva 
odpadu uhradí poplatok v pokladni firmy. 

6. PO a FO si odber a zneškodňovanie DSO  zabezpečujú  na vlastné náklady na základe  

     objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo  
     k znečisteniu verejných priestranstiev 
 
 

e)   Staré vozidlá 

1. Ak sa u obyvateľa na území  obce nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je  povinný 
na vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je 
odpadom, oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel  alebo oprávnenému 
spracovateľovi starých vozidiel. O takomto odovzdaní  vozidla je povinný uchovávať 
doklad odoberajúcej organizácie. 

2. Držiteľ starého vozidla, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého 
vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje 
estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.   

3. Ak obyvateľ ako držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť,  obec  zabezpečí 
odovzdanie takéhoto starého vozidla na určené parkovisko, o čom Obec držiteľa vozidla 
upovedomí, ak je držiteľ známy. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého 
vozidla - obyvateľ.  

4. Ak si obyvateľ ako držiteľ starého vozidla po oznámení o uložení  jeho starého vozidla na 
určené parkovisko toto vozidlo nevyzdvihne z určeného parkoviska do jedného mesiaca, 
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, začne konanie o tom, či 
vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, pričom určí aj spôsob ďalšieho nakladania 
s týmto vozidlom. 
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5. PO a FO si odber a zneškodňovanie starých vozidiel  zabezpečujú  na svoje vlastné 
náklady u  oprávnenej osoby  v súlade s platnou legislatívou 

 

 

C) Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

a) Elektroodpad 
 

1. Elektroodpad z domácností je nutné odovzdať kompletný, vrátane všetkých komponentov, 
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, 
keď sa ho držiteľ zbavuje. 

2. Obyvatelia môžu zdarma odovzdať elektroodpad z domácností v areáli zmluvnej 
spoločnosti, uvedenej v prílohe tohto nariadenia. 

3. Zber elektroodpadu je spravidla 2 x ročne v spojení so zberom nebezepečného odpadu, 
pričom na jeho zber platia rovnaké podmienky. 

4. Na elektroodpad sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
5. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí nemajú 

zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obce 
 

b) Odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi – 
triedený zber komunálnych odpadov  
 

1. Na triedený zber zložiek komunálnych odpadov – druhotných surovín z domácností sa 
použijú Š-MOK alebo RECY-vrecia. Pristavenie Š-MOK a distribúciu RECY-vriec 
zabezpečuje  obec. RECY-vrecia farby Ž, M, Z, S na jednotlivé vyseparované zložky, 
plast, papier, sklo a kov obdrží občan na výmenu pri vývoze, prípadne naviac na obecnom 
úrade za 0,65 €/kus. 

2. Do týchto Š-MOK a RECY-vriec obyvatelia  ako pôvodcovia odpadov ukladajú  iba 
jednotlivé zložky oddelene vyseparované z komunálneho odpadu, zbavené hrubých 
nečistôt z potravín a rôznych  prímesí podľa informácií na zberných nádobách, vreciach a 
v zmysle informačného materiálu dostupného v obci.  

3. V prípade, že sa v domácnosti  vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo jednotlivých 
zložiek (fľaše z rodinnej oslavy, papier z vyraďovania časopisov apod.), sú povinné tieto 
domácnosti vyžiadať si  potrebný počet RECY- vriec na tú zložku, ktorej zvýšená tvorba 
sa predpokladá a ktorej separovaný zber je v obci zabezpečený. 

4. Zaplnené RECY-vrecia   vyložia  obyvatelia v deň, stanovený v zvozovom kalendári 
k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad alebo k vstupnej bráne svojho rodinného 
domu – k prístupovej ceste. 

5. PO a FO si zber oddelene vyseparovaných  zložiek z KO zabezpečujú na vlastné náklady  
prostredníctvom oprávnenej organizácie, alebo zabezpečujú odvoz do organizácie 
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oprávnenej na  výkup druhotných surovín, pričom sú povinní uchovávať doklad o  
takomto odovzdaní druhotných surovín potvrdením odoberajúcej organizácie. 

6. Na triedený zber zložiek komunálnych odpadov sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov. Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá má zmluvu s obcou je oprávnená 
organizácia NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 

 

Kalendár vývozov separovaného zberu zložiek z KO v r. 2016 

Obec  

Chmeľnica 

žlté -plast zelené-sklo  modré-

papier 

sivé- 

kovové 

obaly 

 15.2. 16.2. 22.2. 23.5. 

Termíny 18.4. 11.4. 20.6. 31.10. 

vývozu 13.6. 22.6. 22.8.  

v r.2016 11.7. 23.8. 3.10.  

 26.8. 25.10. 12.12.  

 25.10. 13.12.   

 6.12.    
 

c) Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory  
 

1. Obyvatelia môžu odovzdávať použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové 
batérie a akumulátory v deň zberu, podľa pravidiel zberu nebezpečného odpadu.  

2. Občania môžu odovzdať tento odpad aj na predajných miestach distribútora, v zberných 
miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch alebo v areáli zberovej spoločnosti 
uvedenej v prílohe tohto nariadenia. 

3. Použité batérie je zakázané ukladať do zberných nádob a vriec určenýc na iný odpad. 
4. Zakazuje sa odovzdávať tento odpad iným subjektom (pouliční zberači), ktorí nemajú 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou. 
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d) Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami, zdravotnícke 
pomôcky  

 

1. Nespotrebované lieky sú obyvatelia povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré ich 
zhromažďujú.  

2. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob a vriec určených na iný 
odpad. 

 

e) Textil  
 

1. Textil vhodný na zber je: 
- čisté a suché šatstvo  
- topánky v pároch, extrémne nezničené 

      -     doplnky k oblečeniu, rukavice, čiapky a pod. 
      -     postelné prádlo, uteráky 
2.   Textil môžu občania bezplatne odovzdať 2x ročne do zberného priestoru , ktorý určí na    
       tento účel obec spravidla je to miestnosť v kultúrnom dome. 
3.    Vykonávať zber, prepravu a ďalšie nakladanie s textilom môže len spoločnosť, ktorá  má  
       na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou. 
 
D) Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

a) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (KO) 
 

1.   BRKO – konáre zrezaných a orezávaných stromčekov a kríkov, pokosená tráva, prípadne 
                     rastlinné časti zo záhrad sa ukladá na obecné kompostovisko  a to zvlášť konáre  
                     a zvlášť trávu. 
2.   Spaľovanie BRKO na území obce svojvoľne nie je povolené. 
3.   Občania – domácnosti, kde to dovoľujú miestne podmienky si majú zakladať vlastné  
      kompostoviská. 
3. Ďakujeme tým, ktorí BRKO ukladajú do vlastných kompostovísk. 
 

b) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
 

1. V obci nie je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 
nakoľko viac ako 50 % obyvateľov obce si to rieši v rámci svojich možností. 

 
c) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa 
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

(ďalej BRKRO) od prevádzkovateľa je zodpovedný prevádzkovateľ. 
 Na území obce je to Školská ješdáleň v ZŠ s MŠ Chmeľnica. 
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2. BRKRO sa zakazuje ukladať do nádob určených pre obyvateľov a do nádob určených 
na iný odpad. 

3. Náklady spojené s nakladaním s BRKRO platí prevádzkovateľ. 
4. Nakladanie s BRKRO musí spĺňať požiadavky ustanovené Nariadeniami Európskeho 

parlamentu a Rady. 
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa. 

            Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi. 
 

d) Jedlé oleje a tuky z domácností  
 

1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať do špeciálneho kontajnera označeného na zber 
tohto odpadu, ktorý sa nachádza pri Obecnom úrade. 

2. Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých 
plastových fliaš pochádzajúcich z balených potravín, vôd. 

3. Nakladať s použitými jedlými olejmi a tukmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý 
má s obcou uzavretú zmluvu a povolenia na takúto činnosť. 

 
e) Odpady z upratovania ulíc, údržby verejnej zelene a odpadov z cintorína 
 
1. Pri udržiavacích prácach na verejných priestranstvách  obec  triedi BRKO 

a ukladá ho na obecné kompostovisko. 
2. Na zhromažďovanie  odpadov z cintorína obec  zabezpečuje trvalé pristavenie  dvoch 

zberných nádob,  do ktorých môžu obyvatelia a obec ako správca cintorína ukladať 
odpady z upratovania a údržby cintorína. 

3. Do týchto zberných nádob  nie je dovolené ukladať iné druhy odpadov, ktoré 
nepochádzajú z údržby cintorína. 

4. Vývoz takto zhromažďovaných  odpadov  zabezpečuje u oprávnenej organizácie  obec  
podľa skutočnej potreby na vlastné náklady.  

 
 
 
 
                                                                                                Ing. arch. Zita Pleštinská 
                                                                                                       starostka obce v.r. 


