Termíny vývozov odpadov v roku 2016:
Komunálny odpad:
5.1.2016, 2.2.2016, 1.3.2016, 29.3.2016, 26.4.2016, 24.5.2016, 21.6.2016, 12.7.2016, 2.8.2016,
23.8.2016, 13.9.2016, 11.10.2016, 8.11.2016, 6.12.2016.
Vývoz skla: 16.3.2016 a 20.9.2016
Vývoz plastov: 17.3.2016, 3.8.2016, 28.11.2016
Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu: 24.2.2016 a 28.10.2016

Definície odpadov
DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
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, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácností, najmä z garáži, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.

nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové
filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie
prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky

Sklo
zbiera sa: očistené biele aj farebné fľaše, sklenené poháre, tabuľové sklo, sklenené črepy
nesmie obsahovať: nečistoty, nevkladáme žiarivky, žiarovky, keramiku, zrkadlá, sklo s výpletom,
pexisklo, a iné odpady
Sklo dávame do zelených vriec a do zelených nádob umiestnených pri KD v časti Veľký Sulín a v časti
Malý Sulín

Plasty
zbiera sa: očistené PET fľaše v stlačenom stave, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže,
tekutých mydiel, fľaše s označením PP, plastové tašky, fólie z pracích práškov, vedrá, bandasky,
nesmie obsahovať: znečistené plasty, použité plienky a hygienické potreby,
nevkladáme celofán, plastové nádoby od mazadiel a nebezpečných chemikálií, plastové okná, vedrá,
plastový nábytok, linoleum, gumu, molitan, celofán, káble, žalúzie
Plasty ukladáme do žltých vriec a do žltej nádoby umiestnenej pri KD v časti Veľký Sulín a Malý Sulín

Nebezpečný odpad:
Ropné oleje a obaly z nich, zvyšky farieb a obaly z nich, rozpúšťadlá, tonery, žiarovky, žiarivky, mobily,
akumulátory, batérie a elektroodpady- chladničky, televízory, počítače, elektromotory, ručné
elektrické náradie, elektronické hráčky a pod.
Nepatrí sem: liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, obaly znečistené
potravinami, biologicky rozložiteľný odpad

Veľkoobjemový odpad
Starý nábytok - Skrine, postele, okná, koberce, umývadlá, linolea a pod.
Veľkoobjemový odpad sa vykladá k ceste deň pred jeho vývozom.

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý produkujeme pri realizovaní stavebných prác, ako
sú:
drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.


prístavba a opravy rodinných domov (výmena okien dorábanie okien, výmena dverí,
dorábanie dverí, budovanie schodísk, prístreškov atď. ),



stavba a opravy bytových jadier (murované bytové jadrá a ich opravy, výmena a
oprava okien, výmena a oprava dverí, oprava balkónov, oprava stien a stropov atď.),



stavba a oprava garáží, altánkov, záhrad, chodníkov atď..

Medzi jednotlivé druhy produkovaného drobného stavebného odpadu patrí:
Betón: ktorí vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí
stavieb. Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok,
Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je
spravidla z pálenej hliny (ílu) , ale môže ísť aj o surovú hlinu – tzv. „nabíjania“ , resp. o tehly
zo surovej , nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné
výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných
látok,
Obkladačky dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či
demoláciách kúpeľní , podláh , krbov , obložení stien a múrov a podobne. Sú to materiály
spravidla na báze porcelánu , iných špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí do
skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok,
Nepatrí sem:
stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.
čo s ním:




odpad s obsahom azbestu likvidovať organizáciu oprávnenou pracovať
s nebezpečnými látkami
množstvo nad 1 m3 /rok /osoba odviezť na vlastné náklady na skládku komunálneho
dopadu za poplatok
stavebný odpadu likvidovať podľa § 81 zákona o odpadoch 79/2015 Z.z.

