SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
VRÁTANE TRIEDENEHO ZBERU
V OBCI KRUŽLOV

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti a
zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojim
charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.
Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká,
alebo ten, ktorý vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce zodpovedá obec,ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Pôvodca komunálnych odpadov - občania sú povinní :
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci Kružlov
- užívať zberné nádob zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
V obci Kružlov je zavedený zber zmesového komunálneho odpadu do zberných
nádob s objemom 110 l, 1100 l, ( v prípade potreby aj čierne vrecia s potlačou
"www.fura.sk").
Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
zberová spoločnosť FÚRA, s.r.o. Rozhanovce, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.kruzlov.sk. Zber a vývoz
zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za dva týždne.
V prípade zmeny budú občania informovaní miestnym rozhlasom.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, napr. zmesi betónu, tehál, obkladačky, dlaždíc a
pod. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním vytriediť
na jednotlivé zložky, ako sklo, plasty, papier, kovy a lepenku a odovzdať uložený vo
vreciach, (termín a spôsob dohodnúť so zamestnancami obecného úradu). Výška poplatku
za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je určená všeobecne záväzným
nariadením vo výške 0,078 € za /kg.
Občanom sa zakazuje ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový
komunálny odpad alebo vedľa nich do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia.
Drobný stavebný odpad sa zakazuje umiestňovať na iné miesto, ako je určené
obcou.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov môže len organizácia , ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou .
Nakladanie s objemným odpadom
Objemný odpad je časť komunálneho odpadu, ktorý svojim rozmerom a
hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a nie je pre veľký rozmer ho
možné zneškodňovať štandardnými nádobami v rámci stanoveného spôsobu nakladania
so zmesovým komunálnym odpadom.
Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce Kružlov
a to miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.
Obec má pristavené dva veľko - objemové kontajnery (pri cintorínoch) v Kružlove a
minimálne dvakrát do roka v jarnom a jesennom období tieto kontajnery dáva vyvážať.
Na žiadosť obyvateľov, obec zabezpečí u organizácie poverenou zberom
komunálneho odpadu umiestnenie veľko-objemového kontajnera na odvoz objemového
odpadu. Náklady na odvoz ako aj nájomné a zneškodnenie objemového odpadu uhradí
občan, ktorý si túto službu objednal. Občan môže zabezpečiť si umiestnenie kontajnera,
vývoz a zneškodnenie aj individuálne u zmluvného odvozcu KO alebo u inej organizácii,
ale v každom prípade je povinný informovať Obec(obecný úrad) o mieste uloženia
odpadu.
Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácnosti
Obec zabezpečuje dvakrát do roka podľa harmonogramu zber a ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Obec miestnym rozhlasom informuje občanov o zbere nebezpečného odpadu.
Zbiera sa : batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné
materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby , obaly obsahujúce zvyšky NL.
Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa
dokladom totožnosti.
Nezbiera sa . eternit, sklenená vata, polystyrén, azbest

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
papiera, plastov, skla, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
Obec má uzatvorenú zmluvu s OZV NATUR-PACK pre obaly, ktorá prevádzkuje a
zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z
neobalových výrobkov v obci.
Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a
recyklovať.
Vyzývame občanov, aby sa snažili o to, aby nám vznikalo minimum
zmesového odpadu v obci.
Aby sme to dosiahli aj v domácnostiach, snažme sa riadiť 5 pravidlami, tzv. 5R:
REFUSE (odmietnuť), REDUCE (redukuj), REUSE (Znovu využi), RECYCLE (recykluj),
ROT (kompostuj).
Papier - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových modrých
vriec. Zber tohoto druhu odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť Fúra, s.r.o.
Zbiera sa papier označený rec. symbolom PAP, medzi ktorý patrí papier, časopisy,
noviny, zošity, kancelársky papier, stlačené kartóny. Nezbiera sa : znečistený a mastný
papier, fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, obaly od vajec, škatuľové obaly, alobal,
knihy.
Kompozitné obaly VKM (tetrapak) v rámci triedeného zberu sa zbierajú
prostredníctvom modrých vriec. Zber tohoto odpadu zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu príslušná zberová spoločnosť Fúra, s.r.o.
Zbierajú sa nápojové kartóny označené rec. symbolom CPAP.
Patria sem čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína. Zbierajú sa do
samostatného vreca, aj keď sa zber vykonáva s papierom.
Zmiešané plasty a PET fľaše - v rámci triedeného zberu sa zbierajú
prostredníctvom žltých vriec. Zber tohoto odpadu zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu príslušná zberová spoločnosť Fúra, s.r.o.
Zbierajú sa výrobky a obaly označené symbolmi PET (1).
Zbierajú sa PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové
stoličky, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie.
Nezbiera sa : tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, polystyrén,
podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové
potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných
materiálov, guma tesnenia, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty,
nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zelených vriec. Zber
tohoto odpadu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť
Fúra, s.r.o.
Zbiera sa sklo označené rec. symbolom GL.
Zbierajú sa prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo - musí byť rozbité, sklenené
poháre, sklenené črepy, sklenené vázy.
Nezbiera sa : porcelán, zrkadlá, auto-sklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky,
žiarivky,sklo kombinované s iným materiálom a znečistené sklo.

Kovové obaly - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom oranžových
vriec. Zber tohoto odpadu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť Fúra, s.r.o.
Zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky ad alko a nealko nápojov,
kovové obaly.
Nezbiera sa : alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od
liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla,
olejov,sprejov, hrnce, pletivo.
Elektroodpad - v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom oranžových
vriec. Zber tohoto odpadu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť Fúra, s.r.o. a spoločnosť, ktorá má uzavretú zmluvu s obcou. Miesta spätného
zberu elektrospotrebičov sú všetky obchody,ktoré predávajú elektrospotrebiče (svoje staré
spotrebiče im môžete odovzdať).
Zbiera sa : biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech,
Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
Nezbiera sa : vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče, paraboly.
Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na KO, ukladať na
verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom, ako aj odovzdať iným subjektom napr.
pouliční zberači a pod.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov použitých batérii a akumulátorov
Občania môžu použité batérie a akumulátory odovzdať v rámci triedeného zberu
odpadov v obci, ktoré zabezpečuje spoločnosť, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.
Malé vybité prenosné batérie/akumulátory môžu občania doniesť na miesto
spätného zberu (obchody s elektronikou, s batériami, supermarkety )- sú povinné na
svojich predajných miestach bezplatne zabezpečiť spätný zber.
Veľké batérie , autobatéria občania môžu odovzdať na miesto spätného zberu
(predajne batérií, autobatérií.
Spôsob nakladania s pneumatikami a odpadovými pneumatikami
Pneumatiky a odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani
zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
Obec nezabezpečuje zber pneumatík. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne
odovzdať na miesto spätného zberu ( pneuservis, predajcovia pneumatík, autoservis), bez
ohľadu na to, či ste tam pneumatiku kúpili alebo menili.
Spôsob nakladania s veterinárnymi a humánnymi liekmi
nespotrebovanými fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
.
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať
do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny
odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa
týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie :
- čisté a suché šatstvo a textílie ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň a pod.)
- topánky (topánky iba v pároch - nezničené )
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych
kontajnerov, ktoré sú umiestnené na parkovisku oproti Obecnému úradu v Kružlove.
Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za jeho údržbu
a vyprázdňovanie .
Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je priebežný podľa potreby.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Spôsob nakladania s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Na území obce je zabezpečený zber a vývoz jedlých olejov a tukov.
Zber použitých jedlých olejov a tukov sa vykonáva na základe schváleného
harmonogramu, pristavením zberového vozidla na určenom mieste.
Použité jedlé oleje sa odovzdávajú v pôvodných plastových fľašiach s funkčným
uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
Použité jedlé oleje je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny
odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa
týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce, alebo vypúšťať do verejnej
kanalizácie.
Obec miestnym rozhlasom informuje občanov o čase a mieste zberu jedlých olejov.
Zber jedlých olejov je zabezpečený spoločnosťou Fúra, s.r.o. s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi (BRO) zo záhrad a parkov
vrátane odpadov z cintorínov
Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, ako aj z ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb na svojich domácich kompostoviskách za podmienky, že kompostovanie
vykonávajú v súlade so zákonom o odpadoch a s VZN obce o nakladaní s odpadmi,
Za biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov a verejných priestranstiev zodpovedá
obec.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácnosti

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je možné kompostovať v domácich
kompostovacích zásobníkoch alebo kompostoviskách. Obec nezavádza triedený zber
BRKO, nakoľko 100 % domácnosti kompostuje vlastný odpad.

Ďakujeme, že triedite odpad a prispievate tak k zlepšeniu životného prostredia.

