Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi
vrátane triedeného zberu v obci L A C K O V.
1.Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Zmesový komunálny odpad občania v obci ukladajú do 110 litrových pozinkovaných kuka
nádob. Občania lazov používajú 5 m3 a 7 m3 veľkoobjemové kontajnery, umiestnené sú
vzhľadom na dostupnosť pre obyvateľov, prístupnosť pre zvozovú techniku a počet
obyvateľov.
a) V rámci bytovej výstavby a samostatne stojacich nehnuteľností sa používa nádoba v
objeme 110 litrov, intenzita vývozu je 12 krát ročne, je stanovená na základe doterajších
skúseností s množstvom produkovaného odpadu.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan, na požiadanie
druhej nádoby môže zabezpečiť obec, za cenu ako ju obstará, cenu je možné obci uhradiť
jednorázovo alebo dohodnúť splátky.
b) Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, s prevádzkovými priestormi s počtom
zamestnancov:
do 4 zamestnancov – zberné nádoby o objeme 110 l, pričom intenzita vývozu platí ako v
bode a);
c) Na základe posúdenia konkrétnych podmienok tvorby zmesového komunálneho odpadu a
nakladania s ním môže obec zmeniť počet zberných nádob, ich objem alebo intenzitu ich
vývozu.
d) Veľkoobjemové kontajnery sa požívajú aj na zber objemného odpadu, odpadu z čistenia
verejných priestranstiev, cintorínov , ako aj na zmesový komunálny odpad v cintoríne .
2. Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
Obec má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov (DSO). Pôvodca
DSO je povinný osobne ich odovzdať na regionálnej skládke odpadov spoločnosti Marius
Pedersen prevádzka Veľký Krtíš – PRIEMSTAV.
Odovzdané množstvo
DSO
bude odvážené v Zberovej spoločnosti oprávnenej
s nakladaním odpadu. Zberová spoločnosť vyfakturuje za odovzdané množstvo obci,
prílohou faktúry bude doklad s menom a s hmotnosťou. Tento doklad, ktorý bude prílohou
faktúry, bude podkladom pre vyrúbenie a uhradenie poplatku. Poplatok bude vyrubený
formou rozhodnutia obce, so splatnosťou do 14 dní v hotovosti do pokladne obce alebo na
bežný účet obce.
Poplatok za 1 kg drobných stavebných odpadov je 0,030 €.
Patria sem : zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
DSO sa zakazuje umiestňovať na iné miesta ako je určené obcou !!!

3. Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
Obec nemá na svojom území zavedený a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a zo záhrad. Je to umožnené
ustanovením § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa
nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na
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nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri
určení miestneho poplatku vo výške 50 % so zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku“.
1)
Na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský
odpad sú vlastníci povinní
založiť si kompostovisko, ktoré by nemalo byť na hranici pozemkov, aby nedochádzalo
k susedským sporom, taktiež by nemalo byť pri vodnom toku. Kompostovisko by malo byť
v tieni, rozkladajúce sa zvyšky treba niekedy posypať vápnom, v lete poliať.
Kompostovací zásobník je možné si svojpomocne vybudovať, môže byť drevený, betónový,
kamenný, kovový alebo plastový. Obec na vybudovanie takéhoto kompost.zásobníka
poskytne domácnostiam leták.
Patrí sem : zvyšky jedál, ovocný a zeleninový odpad, lístie, burina, konáre.
Nepatrí sem : mäso, kosti, tekuté zvyšky jedál, výkaly.

4: Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
A. Elektroodpady z domácností
Odovzdávanie elektroodpadu z domácností sa v rámci zavedeného systému zberu bude
vykonávať bezplatne 2x do roka . Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberné
miesto. Termín a miesto bude vopred oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu
a telefonicky pre občanov bývajúcich na lazoch.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, žiarovky a iné.
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. Je to najvhodnejší spôsob.
B .Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
Pri rodinných domoch a bytových domoch sa v rámci zavedeného systému zberu
jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych odpadov (komodít) používajú vrecia,
ktoré zabezpečí spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území obce, pričom
vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti musí uvedené separovane zbierané zložky komunálnych
odpadov ukladať oddelene do osobitného vreca a v určenú dobu vyložiť pred svoju
nehnuteľnosť.
Intenzita vývozu príslušných vriec je určená harmonogramom stanoveným po dohode s
obcou s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov a spoločnosťou vykonávajúcou
zber a prepravu odpadov na území obce. Harmonogram na II. polrok 2016 je vyvesený vo
vývesnej tabuli, na webovom sídle obce. Zber bude zabezpečený zberovou spoločnosťou
„z dom do domu“ – vrecia sa budú vykladať na priedomie .

Žlté vrecia: Plasty, tetrapaky, obaly z kovov
Patrí sem:
• PET fľaše (fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod.)
• PE-HD fľaše (fľaše od časticiach prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, jedlých olejov, bandasky neznečistené technickým olejom a pod.)
• PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP)
• LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.)
• LLD-PE fólie (tkz. streč. fólia)
• Viacvrstvové (kompozitné) obaly ( krabice od mlieka a nápojov - tetrapaky)
• Obaly z kovov (konzervy, bandasky neznečistené technickým olejom a pod. )
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Nepatrí sem:
• Znečistené plasty linoleum, guma, kabelky, molitan,
• Plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Modré vrecia: Papier
Patrí sem:
• Noviny, časopisy, kancelárske papier, zošity, lepenka, staré knihy, katalógy, neznečistené
papierové sáčky
Nepatrí sem:
• Viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov)
• Kopírovací papier, povoskovaný papier, papier znečistený škodlivinami
• Plienky, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Zelené vrecia: Sklo
Patrí sem:
• Čisté fľaše od alko a nealko nápojov, potravín , kozmetiky
• Sklenené črepy, poháre
• farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtenej vložky
Nepatrí sem:
• Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, auto sklá
• TV obrazovky
• Sklo s kovovou výplňou
Upozornenie : Pri komoditách plasty, kovy a tetrapaky tieto stláčajte, ušetríte na objeme !!!
Do vriec ukladať len čisté obaly – bez zvyškov jedál !!!
5 : Nakladanie s prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a
akumulátormi :
Odovzdávanie tohto odpadu z domácností sa v rámci zavedeného systému zberu bude
vykonávať 2x do roka mobilným zberom so zberovou spoločnosťou s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu. Termín a miesto bude vopred oznámený prostredníctvom miestneho
rozhlasu a telefonicky pre občanov bývajúcich na lazoch.
Použité batérie a akumulátory je možné odovzdať na predajných miestach u distribútora
batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o
odpadoch ( napr. čerpacie stanice ) .
6 : Jedlé oleje a tuky
Odovzdávanie tohto odpadu z domácností sa v rámci zavedeného systému zberu
zabezpečuje bezplatne počas celého roka s vývozom komodity plasty-kovy-tetrapaky a to
takým spôsobom , že olej vlejete do plastovej alebo sklenenej fľaše s funkčným uzáverom
a položíte s uvedenou komoditou na priedomie samostatne .
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7: Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín
vrátane veterinárnych liekov, humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok
nespotrebovaných fyzickými osobami
a)Zber odpadov s obsahom škodlivín sa v rámci zavedeného systému zabezpečuje
bezplatne 2x do roka. Termín a miesto bude vopred oznámený prostredníctvom miestneho
rozhlasu a telefonicky pre občanov bývajúcich na lazoch.
Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
Patrí sem:
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.
Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do
priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
Obec zabezpečuje podľa potreby, 2x do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia.
b) Zber odpadov - veterinárnych liekov, humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotnými pomôckami
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný ich odovzdať do verejných lekární (Krupina, Zvolen, Modrý Kameň, Veľký Krtíš),
ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
8 : Spôsob zberu objemného odpadu
Odovzdávanie tohto odpadu z domácností sa v rámci zavedeného systému zberu
zabezpečuje bezplatne 2x do roka do veľkoobjemného kontajnera . Termín a miesto bude
vopred oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu a telefonicky pre občanov bývajúcich
na lazoch.
Patrí sem : nábytky, staré okná a dvere, gaučové súpravy, nádoby, plechové rúry, a iný
odpad veľkého rozmeru, ktorý sa nevmestí do vriec.

9 : Spôsob zberu textilu
Zber textilu, odevov, obuvi a hračiek prebieha celoročne do označeného špeciálneho
kontajnera, ktorý je umiestnený v centre obce Senohrad.
Kontajner je vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie. Interval vývozov kontajnera na šatstvo je spravidla jedenkrát v mesiaci.
Patrí sem :
• čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
• topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
• doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
• hračky
10 : Spôsob zberu kalu zo septikov
Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú
napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady
zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.
Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
Zneškodňovanie kalov zo septikov prebieha v čistiarni odpadových vôd Veľký Krtíš.
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Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Lackov č. 3/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Lackov , platné od 01. júla 2016
Akékoľvek iné informácie, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými skutočnosťami a pravidlami, sú zavádzajúce

V Lackove dňa 10.06.2016

Mária Farbiaková, starostka obce
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