
AKO NAKLADAŤ S ODPADOM V OBCI OKRUŽNÁ 
 

MANUÁL PRE OBČANOV PLATNÝ OD 1.7.2016 
V súlade s § 81 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý prináša zmeny v nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
Obec v nadväznosti na prijatý zákon 

prijala Všeobecne záväzné nariadenie obce Okružná č. 4/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom na území obce Okružná, ktoré je účinné od 1. 7. 2016. 

 
 

KOMUNÁLNY ZMESOVÝ ODPAD -  zberné nádoby kovové 110 l.  
Zmesový komunálny odpad nemôže obsahovať zložky triedeného odpadu, biologicky 
rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu. V prípade, že zberná spoločnosť zistí, že 
zmesový komunálny odpad obsahuje tieto zložky, má právo takýto odpad občanovi 
nevyviesť. 

. 

 
TRIEDENÉ ZLOŽKY ODPADU: 

 

1.PAPIER – NOVINKA ( od 01. 01. 2017) 

    Obec určuje na zber papiera  modrý plastový kontajner o objeme 

1100 l, ktorý je umiestnený na obci pri obecnom úrade. 

 
 

  

 PATRIA SEM: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, 

reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové 

krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod. 

 

 NEPATRIA SEM: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky 

a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, 

voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, 

alobal a pod. 
 

KRABICE resp. OBALY  z papiera musia byť poskladané a uložené tak, aby sa zmenšil ich 

objem a zaberali čo najmenej miesta. 

 

2. PLASTY 

    Obec určuje na zber plastov žlté plastové kontajnery o objeme 1200 l., ktoré 

sú umiestnené na obci. 

 

PATRIA SEM: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové 

vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, 

hračky a iné. 

 

NEPATRIA SEM : podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými 

látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod. 
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Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem 

a zaberali čo najmenej miesta. 

 
 

3. SKLO 

    Obec určuje na zber skla kontajnery o objeme 1200l. označené s popisom 

SKLO, ktoré sú umiestnené na obci. 

 

PARIA SEM: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, 

okenné sklo a pod. 
 

NEPATRIA SEM: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, 

žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo )farbami, potravinami) a pod. 

 

 

4. KOV – NOVINKA ( od 01. 01. 2017) 

    Obec určuje na zber kovov červené plastové vrecia, ktoré po vyprázdnení 

zberová spoločnosť vráti späť. 

 

Vrecia je potrebné na základe schváleného harmonogramu v deň zberu vyložiť 

pred bránu  v čase od 6,00 hod. 

 

PATRIA SEM: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah 

 

NEPATRIA SEM: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.  

 

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby 

v nich nezostali zvyšky jedál. 

 

5. ELEKTROODPAD,  BATÉRIE A  AKUMULÁTORY , ODPAD 

 S OBSAHOM  ŠKODLIVÝCH  LÁTOK 

Občania tento druh odpadu môžu odovzdať na vopred vyhlásenom  mieste 

v stanovený deň , ktoré určí obecný úrad v rámci zberu odpadov s obsahom 

škodlivín. 

 

DO ELEKTROODPADU PATRIA: televízory, rádiá, elektronické hračky, 

počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, 

žiarovky, žiarivky, lampy mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, 

elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty. Elektroodpad musí 

byť v celku s elektronickými časťami 

 

DO ELEKTROODPADU NEPATRIA: plynové variče, vypínače a zásuvky, 

svetelné reklamy ,svetelná signalizácia, chladničky bez motorov, kovy, plasty, 

papier, drevo, zmesový komunálny odpad 
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DO  POUŽITÝCH  BATÉRIÍ  A AKUMULÁTOROV  PATRIA:  prenosné 

(gombíkové, tužkové), a automobilové batérie a akumulátory 

 

DO  POUŽITÝCH  BATÉRIÍ  A AKUMULÁTOROV NEPATRIA: 

priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad   

 

DO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK PATRIA: odpadové 

motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, 

kyseliny, fotochemické látky, pesticídy, umelé hnojivá, handry a rukavice 

znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami 

 

 

6. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD –  ( od 01. 01. 2017) 

    Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov  vrátane odpadu 

z cintorínov, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

    Občania odpad ukladajú na svojom pozemku do komposterov. 

 

PATRIA SEM: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania 

krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité 

ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

  

NEPATRIA SEM: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté 

zvieratá, časti zvierat a pod. 

 

7.  JEDLÉ OLEJE A TUKY – NOVINKA ( od 01. 01. 2017) 

 

Občania použité jedlé oleje a tuky zbierajú do akýchkoľvek nádob ( napr. 

použitých plastových fliaš), ktoré na základe harmonogramu  zhromaždia  na 

určenom mieste.  

 

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 

 
8. OBJEMNÝ ODPAD     

Občania tento odpad odovzdajú na zberné miesto určené obcou 

 (veľkoplošný kontajner – cintorín) 

 

Objemový odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer 

a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných 

na území obce ( napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...) 
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9. DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na vopred vyhlásenom mieste  

určenou obcou  

 

PATRIA SEM: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

 

10. LIEKY 

 Občania môžu veterinárne a humánne lieky odovzdať len do verejných  lekární. 

 

 

11. ŠATSTVO A TEXTÍLIE 

Občania tento druh odpadu odovzdajú do špeciálnych  kontajnerov 

umiestnených pri budove  Obecného úradu v Okružnej 

 

11. PNEUMATIKY 

Občania môžu pneumatiky bezplatne odovzdať distribútorovi pneumatík 

 ( pneuservis, autoservis) 

 

 

 

 

 

Veríme, že je v záujme všetkých občanov, aby sme žili v čistom  

a zdravom prostredí. 
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