SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ

OBCE PROCHOT
Zmesový komunálny odpad
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:
Nezbiera sa:

1 krát za dva týždne
kovové 110 l nádoby a plastové 1100 l nádoby
len zmesové komunálne odpady, ktoré sa ďalej nedajú triediť
do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady,
zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky
rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.

Drobný stavebný odpad
Interval vývozu:
Miesto zberu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:
Nezbiera sa:

množstvový zber drobných stavebných odpadov – priebežne. Zber
je samostatne spoplatnený.
sklady Obecného úradu Prochot
veľkokapacitný kontajner
len vytriedené drobné stavebné odpady
nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok,
odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek
triedeného zberu odpadov.

Objemný odpad
Interval vývozu:
Miesto zberu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:

Nezbiera sa:

najmenej 2 krát do roka
na kopanici, pri transformátore, pri autobusovej zastávke garáž – lom,
sklady obecného úradu
veľkokapacitný kontajner
komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej
nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú
to hlavne nábytky – postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace,
dvere, koberce, skrine, police, kuchynské linky, staré okná, nádoby,
plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.
do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek zložky triedeného
systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad,
ako aj iné odpady.

Plasty
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:

1 krát za mesiac
plastové 110 l vrecia
plastové obaly a plastové výrobky ak o číre a farebné fólie, tašky,

Nezbiera sa:

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

Sklo
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Miesto zberu:
Zbiera sa:

priebežne po zaplnení kontajnera
veľkokapacitný kontajner
sklady obecného úradu
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nezbiera sa:

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo,
fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka,
asutosklo, obrazovky, plexisklá, zaváraninové poháre s obsahom a pod.

Papier
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:

Nezbiera sa:

1 krát mesačne + výkup papiera
110 l vrecia
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.
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.

Kovy
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:
Nezbiera sa:

6 krát ročne
110 l vrecia
kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy,
oceľové plechovky, kovové uzávery a viečka, kovové súčiastky
a výrobky, plechovky od piva a nealkoholických nápojov, a pod.
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:
Nezbiera sa:

6 krát ročne
110 l vrecia
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
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.

Textil
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Miesto zberu:
Zbiera sa:
Nezbiera sa:

celoročne – priebežne po zaplnení kontajneru
špeciálny kontajner
pri budove kultúrneho domu
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
znečistené a mokré šatstvo

Elektroodpad
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:

Nezbiera sa:

2 krát ročne
zberné auto
televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky
chladničky, žehličky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé
elektrické domáce spotrebiče, LED žiarovky, svietidlá, atď.
iné komodity patriace do inej zložky

Nebezpečný odpad
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:

2 krát ročne
zberné auto
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.

Jedlé oleje a tuky z domácnosti
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Miesto zberu:

priebežne celoročne
pôvodná olejová PET fľaša uzatvorená a vložená do 110 l kontajneru
pri budove obecného úradu

Zbiera sa:
Nezbiera sa:

použitý jedlý olej a tuk ako odpad z domácnosti
iné druhy olejov (motorové, minerálne a pod.), použitý jedlý olej a tuk
s obsahom zvyškov vody, vína, kečupu, jedla a iné komodity patriace do
inej zložky

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Interval vývozu:
Druh nádoby:
Zbiera sa:

1 x mesačne od marca do novembra (vrecia),
z veľkokapacitného kontajnera - celoročne priebežne po zaplnení
110 l vrecia a veľkokapacitný kontajner
biodpad zo záhrad, parkov, verejných priestranstiev, cintorínov
Občanom je umožnené aj domáce kompostovanie.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti
(napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny,
čaj, kávový výluh), si zabezpečuje domácnosť sama domácim
kompostovaním.
Každá domácnosť má s obcou podpísanú Dohodu o domácom
kompostovaní.

Opotrebované pneumatiky
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
opotrebovanou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávajúceho osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Kal zo septikov a žúmp
Majitelia septikov a žúmp, resp. ich užívatelia ako nájomcovia, ktorí nie sú napojení na
vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady
zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými
osobami a zdravotnícke pomôcky
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Použité batérie a akumulátory
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby
umiestnenej u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach
zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

