Podrobný popis celého systému nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane triedeného zberu v obci

Zbierajú sa nasledovné komodity:
KOMUNÁLNY ODPAD
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad, t.j. komunálny odpad po
vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do zberných
nádob a to:
Rodinné domy: do 110 l – 170 l zberných nádob.
Občania v nájomnej bytovke: do 1100 l zberná nádoba.
Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje 2x do mesiaca, spravidla každý párny týždeň v stredu.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je
možné odovzdať prostredníctvom mobilného zberu na miestach do pristavenej zbernej nádoby v
stanovenom termíne, ktoré obec určí.

TRIEDENÝ ZBER SKLA, PAPIERA, PLASTOV A KOVOV:
SKLO

Patrí sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických
nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný
dvor), sklenené črepy a pod.
Nepatrí sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť
do obchodu.

V obci sú umiestnené zelené kontajnery na zber skla v uvedených lokalitách:
- pri kultúrnom dome v časti Mlyňany, Hlavná ulica
- na parkovisku pri futbalovom ihrisku, Športová ulica
- priestranstvo pri budove spoločnosti Z-com, Orechová ulica
- priestranstvo pred farským úradom, ulica Š. Moysesa

PAPIER

Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené
krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier
s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatrí sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán
a pod.

V obci sú umiestnené modré kontajnery na zber papiera v uvedených lokalitách:
- pri kultúrnom dome v časti Mlyňany, Hlavná ulica
- na parkovisku pri futbalovom ihrisku, Športová ulica
- priestranstvo pri budove spoločnosti Z-com, Orechová ulica
- priestranstvo pred farským úradom, ulica Š. Moysesa

PLASTY

Patrí sem: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové
a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
Nepatrí sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

V obci je zavedený zber plastov v žltých plastových vreciach, ktorý sa bude uskutočňovať 1x za
mesiac od Vašich domácností. Termíny zvozu sú zverejnené spôsobom mieste obvyklým.

KOVY

Patrí sem: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce
Nepatrí sem: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby
z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní
kovov, príp. do zberných dvorov.

Kovy je možné odovzdať do zberného kontajnera umiestneného na verejnom priestranstve –
nádvorie pri obecnom úrade.

ELEKTROODPAD
Patrí sem: chladničky, televízne prijímače, spotrebná elektronika, veľké
domáce spotrebiče
Obec vopred vyhlási deň zberu v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce Tesárske Mlyňany.
Ďalej je možné elektroodpad odovzdať v zbernej spoločnosti nato určenej.

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
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Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných
odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad väčších rozmerov, ako napr. konáre, malé spílené stromy
a pod. je možné odovzdať obci v rámci kalendárneho zberu 2x ročne, ktorý obec vyhlási spôsobom
v obci obvyklým.

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre BRKO
v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch sa nevzťahuje na obec z dôvodu, že najmenej
50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD A REŠTAURAČNÝ
ODPAD OD PREVÁDZOVATEĽOV KUCHYNE
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a je
povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad a reštauračný odpad.
Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov a vypúšťanie do obecnej kanalizácie, dávať tento odpad do
nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. Občania majú
možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na vyznačenom mieste a v termínoch určených obcou.
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.
PATRÍ SEM: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky
masla či tuku.
NEPATRÍ SEM: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu, či na prípravu jedla.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

OBJEMNÝ ODPAD
Zbiera sa v priebehu roka po vyhlásení do veľkokapacitných kontajnerov na miestach určených obcou.
PATRÍ SEM: starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
NEPATRÍ SEM: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, biologický
odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď.

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Zbiera sa v priebehu roka po vyhlásení do veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou a
o termíne zberu obec informuje obvyklým spôsobom.
Patrí sem:
odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, handry a rukavice
znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.

POUŽITÉ ŠATSTVO A TEXTIL
Zbiera sa do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.
PATRÍ SEM:
odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň, topánky, klobúky, čiapky, šále, rukavice, prípadne iné
druhy šatstva a textilu.
NEPATRÍ SEM:
komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, bioodpad a iný odpad.

POUŽITÉ BATÉRIE,
akumulátory

akumulátory

a automobilové

batérie,

PATRÍ SEM: prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory.
NEPATRÍ SEM: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako
sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
Obec vopred vyhlási deň zberu v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce Tesárske Mlyňany.
Ďalej je možné odovzdať ich aj v rámci spätného zberu do predajní, ktoré predávajú dané druhy
bateriek.

VETERINÁRNE
LIEKY
A HUMÁNNE
LIEKY
NESPOTREBOVANÉ
FYZICKÝMI
OSOBAMI
A ZDRAVOTNÍCKE POMÖCKY
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do verejných lekární.

PNEUMATIKY A ODPADOVÉ PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.
- fyzické osoby môžu odovzdať bezodplatne opotrebované pneumatiky distribútorovi pneumatík
- za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva servis bez predaja nových
pneumatík.

V Tesárskych Mlyňanoch 15.12.2017
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