Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a triedenými odpadmi
v Obci Trenčianska Teplá

DEFINÍCIA ODPADU
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbaviť.
Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba – spoločnosť, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne
odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné
odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu,
nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľné odpady.
Zberné nádoby: 110 l resp. 120 l a 1 100 l kontajnery.
Interval vývozu:
- individuálna bytová zástavba (rodinné domy) – jedenkrát za dva týždne,
- bytová zástavba – jedenkrát za týždeň.
ELEKTROODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
Do elektrodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová, kancelárska
a telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, diskmany, digitálne
hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, atď..
Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
Zber: počas organizovania mobilného zberu, ktorý určí obec.
Interval vývozu: dvakrát do roka (jar, jeseň).
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
PAPIER
Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, 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..
Do papiera nepatria: 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..
Kontajnery: 1 100 litrové plastové – farba modrá.
Umiestnenie: stanovištia (viď tabuľka).
Interval vývozu: dvakrát za mesiac.

PLASTY
Do plastov patria: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a obaly 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..
Do plastov nepatria: podlahové krytiny, znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), guma, molitan a pod..
Kontajnery: 1 100 litrové plastové – farba žltá.
Umiestnenie: stanovištia (viď tabuľka).
Interval vývozu: jedenkrát za týždeň.
SKLO
Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky
od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod..
Do skla nepatria: obrazovky, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty,
vrchnáky, korky, gumy časti uzáverov, žiarovky, žiarivky, silne znečistené sklo (farbami,
potravinami), uzavreté poháre zo skla s obsahom starých jedál a zaváranín a pod..
Kontajnery: 1 300 litrové plastové – farba zelená.
Umiestnenie: stanovištia (viď tabuľka).
Interval vývozu: jedenkrát za mesiac.
KOVY
Do kovov patria: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkové obaly, konzervy, plechovky
očistené od ich obsahu, kovové zárubne, rúry, plotové stĺpiky, mreže, rámy a pod..
Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
Kontajnery: 1 100 litrové plastové – farba červená.
Umiestnenie: stanovištia (viď tabuľka).
Interval vývozu: jedenkrát za mesiac.
POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Občania môžu odovzdať použité batérie a akumulátory na predajných miestach u distribútora
batérií a akumulátorov alebo iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom
o odpadoch.
Zber: počas organizovania mobilného zberu, ktorý určí obec.
Interval vývozu: dvakrát do roka (jar, jeseň).
NESPOTREBOVANÉ LIEKY
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV VRÁTANE
ODPADU Z CINTORÍNOV
Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva,
lístie, drevný odpad zo strihania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky
jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod..
Kontajnery: 7 m³ resp. 7,5 m³.
Umiestnenie: obecné cintoríny počas roka a verejné priestranstvá v obci podľa potreby.
Interval vývozu: podľa potreby.
Triedený zber v individuálnej bytovej výstavbe: bezplatné poskytnutie kompostovacieho
zásobníka.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD
ZO ZARIADENÍ SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA
Za nakladanie s týmto odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, ktorý je jeho
pôvodcom a zakazuje sa mu ho ukladať do nádob určených na zber komunálneho odpadu.
JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene
od iných zložiek komunálnych odpadov v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré
si občania zabezpečujú samostatne.
Zber: počas roka vo dvore obecného úradu.
OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť
do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
Každá fyzická osoba rozoberie objemný odpad pred jej uložením do kontajnera na menšie časti
(skrine a skrinky, sedacie súpravy, postele a pod.).
Zber: na verejných priestranstvách v obci a vo dvore obecného úradu počas celého roka.
Interval vývozu: dvakrát do roka (jar, jeseň) a každý prvý pracovný deň v mesiaci resp. podľa
potreby.
ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Patrí sem: odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú
vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny
odpad alebo na triedené zložky je zakázané. Odpady musia byť v pôvodných obaloch
s označením.
Zber: počas organizovania mobilného zberu, ktorý určí obec.
Interval vývozu: dvakrát do roka (jar, jeseň).

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Zber drobného stavebného odpadu je určený výhradne pre fyzické osoby – obyvateľov obce
a uskutočňuje sa formou množstvového zberu.
Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatok: 0,0053 €/kg resp. 0,027 €/l (dm³).
Kontajnery: 5 m³.
Umiestnenie: dvor obecného úradu
Interval vývozu: každú nepárnu stredu.
TEXTIL A ŠATSTVO
Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň), topánky (iba v pároch, neznečistené), doplnky k oblečeniu (čiapky, klobúky,
šály, rukavice a pod.), prípadne iné druhy šatstva a textilu.
Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod..
Kontajnery: špeciálne.
Umiestnenie: ul. A. Hlinku, Ľ. Štúra, Mayerova a m. č. Dobrá.
Interval vývozu: jedenkrát za dva týždne.
KALY ZO SEPTIKOV A ŽÚMP
Majitelia septikov a žúmp, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu sú povinní zabezpečiť
zneškodnenie kalov na vlastné náklady prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť
oprávnenie.
ODPADOVÉ PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiky bezplatne odovzdať priamo
distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky.

Podrobnosti rieši Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 Obce Trenčianska Teplá
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Trenčianska Teplá.

