
Podrobný  popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi

vrátane triedeného zberu
 v obci Tesárske Mlyňany

1. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
 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 určených týmto VZN obce.

 Na zber  zmesového komunálneho odpadu sú určené  zberné  nádoby vo veľkostiach 110
litrov – 170 litrov pre rodinné domy alebo 1 100 litrov pre nájomnú bytovku, prípadne pri
objektoch vo vlastníctve  alebo v správe Obce Tesárske Mlyňany.

 Na  území  obce  sú  umiestnené  dve  zberné  nádoby  s objemom  1 100  l  určené  na  zber
zmesového komunálneho odpadu (tzv.  cintorínsky odpad) a 7000 l pri  Železničnej ulici,

Vývoz zmesového komunálneho odpadu sa  uskutočňuje  2x  do mesiaca,  spravidla  každý  párny
týždeň v stredu.

2. Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 
(ďalej len „DSO“)

 Na území obce pre držiteľov DSO – fyzické osoby sa na zber DSO uplatňuje množstvový
systém zberu. 

 Držiteľ DSO je povinný tento odpad najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú
časť  je  držiteľ  povinný  odovzdať  prostredníctvom  mobilného  zberu  na  miestach  
do pristavenej zbernej nádoby v stanovenom termíne, ktoré obec určí.  

 Zberné miesto na DSO sa nachádza na zbernom dvore.

3. Spôsob zberu objemného odpadu
 Objemný odpad  predstavujú  komunálne  odpady,  ktoré  sa  svojou  veľkosťou nevojdú  do

klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne
nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a
podobne.  

 3. Obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor nemá
povinnosť  zabezpečovať  dvakrát  do  roka  zber  a  prepravu  objemného  odpadu  v  obci
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

 Zberné miesto na objemný odpad sa nachádza na zbernom dvore.



4. Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín

 Obec  zabezpečuje  podľa  potreby,  najmenej  dvakrát  do  roka  zber  a  prepravu  oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín  a  drevín,  umelé  hnojivá,  detergenty  (pracie  prášky,  čistiace  prostriedky),  drevo
obsahujúce  nebezpečné  látky,  handry  znečistené  olejom,  farbami,  obaly  znečistené
nebezpečnými látkami a pod. 

 Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred
osobitným  oznamom,  pričom  využije  všetky  možnosti  informačného  systému  obce  (na
webovom sídle obce www.tesarskemlynany.sk, rozhlasom a na verejných tabuliach.

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

5. ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

 Patria sem:  napr.  televízory,  rádiá,  počítačová,  kancelárska a telekomunikačná technika,
videá,  digitálne  hodinky,  variče,  ohrievače,  kávovary,  práčky,  elektromotory,  ručné
elektrické náradie atď. 

 Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

 Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý
obec  vopred  vyhlási  rozhlasom,  na  webovom sídle  obce  www.tesarskemlynany.sk  a  na
verejných  tabuliach.  Prostredníctvom  mobilného  zberu  môžu  občania  v  stanovený  deň
bezplatne odovzdať elektroodpad do zberného auta. 

6. Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, kovy, 
sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky)

 Zber  odpadov  prostredníctvom  nádob,  vriec  zabezpečuje  podľa  harmonogramu  zberu
príslušná zberová spoločnosť.

 Držitelia  komunálneho  odpadu  sú  povinní  zo  zmesového  komunálneho  odpadu  triediť
a oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:

PAPIER: 
 do modrých zberných nádob umiestnených v obci, alebo odovzdať na zbernom dvore.
 Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.  



 Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou
fóliou,  obaly  na  mrazené  potraviny,  krabičky  od  cigariet,  špinavý  či  mastný  papier,
kopírovací papier a pod.

PLASTY: 
 v rámci triedeného zberu sa zbierajú do  plastových vriec, prípadne žltých plastových

nádob  s  objemom  od  110  do  170  litrov  v  mesačných  intervaloch  
od  domácností,   štyroch  1 100  l  nádob  pre  dva  cintoríny,  alebo  sa  odovzdávajú  
do  zberného  dvora.   Zberné  nádoby  zabezpečuje  obec  s  možnosťou  zakúpenia  
s poskytnutou 50% zľavou. Termíny zvozu sú zverejnené rozhlasom, na webovom sídle
obce www.tesarskemlynany.sk a na verejných tabuliach.   

 Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky
fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov
a  rôzne  plastové  nádobky  a  hračky,  penový  polystyrén,  poháriky  z  automatov  a  iné
plastové  nádobky,  vodoinštalačné  a  elektroinštalačné  rúrky,  obaly  kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.  
ďalej: stlačené alebo zošliapnuté obaly z dzúsov, mlieka, smotany.
Kovové obaly,  nápojové  plechovky,  konzervy,  kovové výrobky a súčiastky,  hliníkové
časti obalov, alobal.

 Nepatria  sem: znečistené  obaly  chemikáliami  a  olejmi,  viacvrstvové  obaly,  hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

KOVY:
 do zberného kontajnera umiestneného na verejnom priestranstve v obci.

 Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové 
plechovky a pod.  

 Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými 
látkami.

SKLO:
 do zelených zberných nádob umiestnených v obci a zbernej nádoby s objemom 1 100 l 

umiestnenej na cintoríne. 

 Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky 
od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.  

 Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.  



VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
NA BÁZE LEPENKY

 sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené 
na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 
zberného dvora.  

 Patria  sem: viacvrstvové  obaly  od  mlieka,  smotany  a  iných  mliečnych  výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 

 Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva,  práškového  cukru,  korenín,  nanukov,  kakaového  prášku  a  pod.,  znečistené
kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

6.  Spôsob a podmienky triedeného zberu použitých 
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 
a akumulátorov

 Občania  sú  povinní  bezplatne  odovzdať  použité  batérie  a  akumulátory  prostredníctvom
mobilného zberu do pristavenej zbernej nádoby v stanovený deň, ktorý obec vopred vyhlási
rozhlasom, na webovom sídle obce www.tesarskemlynany.sk a na verejných tabuliach, ako
aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných
miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. 

  Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného
zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií  a akumulátorov je bezplatný
zber  použitých  prenosných  batérií  a  akumulátorov  od  ich  držiteľa  a  použitých
automobilových  batérií  z  motorových  vozidiel  nevyužívaných  na  komerčné  účely  vo
vlastníctve fyzickej  osoby,  ktorý vykonáva distribútor  týchto batérií  a akumulátorov bez
viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

 Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové 
batérie a akumulátory. 

 Do  použitých  batérií  a  akumulátorov  nepatria:  priemyselné  batérie  a  akumulátory,  iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový
komunálny odpad či iné odpady.

7. Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov 
a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 
zdravotníckych pomôcok

 Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.  



8.  Spôsob  a  podmienky  triedeného  zberu  jedlých  olejov  a
tukov z domácností

 Občania majú  možnosť jedlé  oleje  a  tuky bezplatne odovzdať  na vyznačenom mieste  v
termínoch určených obcou, ktoré obec vopred vyhlási rozhlasom, na webovom sídle obce
www.tesarskemlynany.sk a na verejných tabuliach.

 Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje priebežne do určenej nádoby. Oleje a tuky sa 
odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú 
samostatne. Harmonogram zvozu je zverejnený rozhlasom a na webovom sídle obce 
www.tesarskemlynany.sk.   

 Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, 
zvyšky masla či tuku.

 Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu, či na prípravu jedla.

9. Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 
zabezpečuje obec.  

 Odpadové pneumatiky má možnosť konečný užívateľ odovzdať v súlade s ustanovením § 72
zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík.

10. Spôsob a podmienky triedeného zberu textilu

 Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené) 
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 

  Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, 
ktoré sú umiestnené na území obce.  

 Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby. 

 Zberné miesto na textilný odpad sa nachádza na zbernom dvore ,  Kultúrnom dome v časti 
Mlyňany a pri Obecnom múzeu a na Orechovej ulici.

11. Nakladanie s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom



 Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú 
kompostovanie v kompostovacom zásobníku alebo zber prostredníctvom zbernej nádoby.

 BRO 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.

 BRO z verejnej zelene a cintorínov, ktoré sú majetkom obce, zabezpečuje obec 
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na cintorínoch. Obec 
Tesárske Mlyňany disponuje jednou veľkokapacitnou zbernou nádobou na biologicky 
rozložiteľný odpad.

 Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 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.

12. Nakladanie s biologicky rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom od 
prevádzkovateľa kuchyne

 Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

V Tesárskych Mlyňanoch, 2.1.2020
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