Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
v obci Borský Svätý Jur
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci,

1. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad sa ukladá
do označených zberných nádob. V rámci celého územia obce sa používajú nasledovné
veľkosti zberných nádob:
a) 110 l plechové nádoby(vývoz od od 1.5. do 31.10. bežného roka)
b) 120 l plastové nádoby
c) 240 l plastové nádoby
d) 1100 l nádoby
e) plastové vrecia pre nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu v obci a osadách
(nie v RO).
Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.borskysvatyjur.sk,
v miestnych novinách, na verejných tabuliach.
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2. Nakladanie s drobným stavebným odpadom
Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vyprodukujú občania pri bežných udržiavacích
prácach. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia
drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť
na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. Drobný stavebný odpad sa
odovzdáva na zbernom mieste v obci.

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. Objemný odpad sa odovzdáva na zbernom mieste v obci a to
v rozobratom stave.

4. Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové
a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: 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. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný
odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich
dočasné bezpečné zhromaždenie.
Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom mieste obce.

5. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –
elektroodpadov z domácností
Medzi elektroodpad z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.
Odovzdávanie elektroodpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu
zabezpečované bezplatne počas celého roka na zbernom mieste v obci.
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6. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera,
plastov, skla, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec. Zber tohto
druhu odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
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 prostredníctvom vriec. Zber odpadov
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Patria sem:
plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, 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.,
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky), čisté kovové obaly z potravín a kovové
časti týchto obalov – konzervy, plechovky od nápojov a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 L nádob zelenej farby.
Zber tohto druhu odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť.
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 - časti uzáverov fliaš, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtové sklo, žiarovka, žiarivka a pod.
Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú na zbernom mieste 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.

7. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých
batérií a akumulátorov
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob umiestnených
na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo
na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na zbernom mieste
obce.
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8. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –
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.

9. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých
olejov a tukov z domácností
Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom mieste obce.
Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.
10. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov
vrátane odpadov z cintorínov
Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: 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.
Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál,
kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
Obec určuje na zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov
označené zásobníky umiestnené na zbernom mieste. Obec umožňuje obyvateľom ako
pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za
podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade so zákonom o odpadoch a s VZN
obce o nakladaní s odpadmi.

11. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z domácností. Uplatňuje si výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. b)
zákona č. 79/2015 o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50%
obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
12. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –
nakladanie s textilom a šatstvom
Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy
šatstva a textilu. Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.
Triedený zber textilu a šatstva prebieha celoročne do označených špeciálnych zberných
kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce. Textil môžu občania tiež odovzdať
na obecnom úrade.
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13. Prevádzkovanie zberného miesta
Zberné miesto je umiestnené v oplotenom areáli obce v lokalite pri cintoríne.
Je prevádzkované obcou. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže na zbernom
mieste bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu:
obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, skla, kovov, BIO odpad (zelený, oleje a tuky),
objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, textil a šatstvo, elektroodpady, batérie
a akumulátory). Zberné miesto sa prevádzkuje v dňoch a v čase uvedenom na webovej
stránke obce a na vstupnej bráne do areálu zberného miesta. Zber odpadov na zbernom
mieste obce sa neuskutočňuje od fyzických osôb - podnikateľov a od právnických osôb.
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