Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu v obci Lozorno

I. Nakiadanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými
stavebnými odpadmi, objemnými odpadmi a odpadmi z domácností s
obsahom škodlivých Iátok
(1) Obec Lozorno má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov prostredníctvom firmy TEKOS spol. s r.o., Malacky, s ktorou má
uzatvorenú zmluvu.
(2) Každá právnická osoba a fyzická osoba podnikateľje povinná pred začatím činnosti
požiadať obecný úrad v Lozorne o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu.
(3) Obec Lozorno v systéme nakladania s kornunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom zabezpečuje
a) zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
b) zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie objemných odpadov najmenej Ix ročne,
(celoročne na zbernom dvore) a drobného stavebného odpadu celoročne na zbernom dvore,
c) zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov Á.S.A spol. s.r.o. Zohor.
(4)Obec Lozorno informuje verejnosť spósobom obvyklým o zmenách v systéme
nakladania s odpadmi a podl‘a potreby vydáva informačné materiály o stanovištiach a vyhradených
miestach na zber komunálncho odpadu a drobného stavebného odpadu.
(5) V obci je zavedený množstvový zber odpadov.
(6) Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec:
a) 110, 1201, 240 I odpadové nádoby
b) Zberné vrecia na separované zložky komunálneho odpadu
c) 11001 maloobjemové kontajnery
(7)

V Obci Lozorno je zavedený zber sepamvaného odpadu:

a) Papier a tetmpak

b) Plasty (PET-fľaše, zmiešané plasty)
c) Sklo
d) Kovy
e) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
f) batérie a akumulátory.
(8) Frekvencia odvozu odpadu bude vyznačená na zbernej nádobe nálepkou, ktorú
zabezpečí obec Lozorno. Červená nálepka označuje frekvenciu vývozu 4 krát za mesiac, zelená
2 krát za mesiac a žitá 1 krát za mesiac.
Frekvencia vývozu bude zabezpečená tak, aby nedochádzalo k prepÍňaniu zberných nádob
a hromadeniu v ich okolí.

Stanovište zberných nádob a kontajnerov
(1) Zberné nádoby a kontajnery sa umiestňujú na spevnených stálych alebo jednorázových
miestach, ktoré vyhovujú požiadavkám ochrany životného prostredia, hygienickým, požiarnym,
estetickým a mým predpisom‘°~ aje k nim zabezpečený prístup pre ich naplňovanie,
vyprázdňovanie a inú manipuláciu.
(2)Občan a podnikatel‘ sú povinní zriadif vyhradené miesto na umiestnenie zbernej nádoby
alebo kontajnera tak, aby holo prístupné bez časových strát a nežiaducich prekážok, čo najbližšie
k verejnej komunikácii a umožňovalo jednoduchú a dostupnú manipuláciu. Zbemá nádoba na
zmesový komunálny odpad musí byť umiestnená do 10 m od miesta, kde možno pristaviť zberné
vozidlo a nesmie byť za bránkou domu a mými prekážkami.
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
(1) Drobné stavebné odpady sú odpady do 1 m3 odpadu za rok z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikatel‘om, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nieje potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu.
—

Stavebný odpad je:
I. betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
2. zmesy alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc
3. výkopová zemina a kamenivo
4. izolačné a stavebné materiály aj na báze sadry

Do stavebného odpadu nepatria materiály obsahujúce azbest alcbo
(eternitová strešná krytina, azbestové rúry atd‘.)

mé nebezpečné látky

(2) Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad prednostne triediť na
jednotlivé zložky ( druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty...)
a tieto účelne zhodnotiť.

Nakladanie s objemným odpadom z domácností
(1) Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nic je možné pre jeho veľký
rozmer alebo hmotnosť umiestniť v klasických zberných nádobách alebo jeho množstvo
presahuje ich objem. Ide výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčast‘ou komunálneho
odpadu a nie odpady z podnikateľskej činnosti.
(2) Medzi obj emný odpad ~flj napr. nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, sanitáme
vybavenie...
(3) Medzi objemný odpad nepatrí elektroodpad, stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky
a pod.
(4) Objemný odpad je možné celoročne odovzdať na Zbernom dvore v Lozorne.
(5) Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedl‘a zberných nádob a na verejné priestranstvá,
d‘alej k priestorom pri kontajneroch na sepawvaný odpad.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností
(1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých Iátok z domácností (nebezpečný
odpad) sú ich držitelia povinní vytried‘ovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie. ide výlučne o odpady s obsahom škodlivých látok, ktoré sú súčasťou
komunálneho odpadu a nie o odpady z podnikatel‘skej činnosti.
(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s
obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená firma, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
(3) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu s obsahom škodlivých látok min. jeden krát do
roka na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia zber na Zbemom dvore.
(4) Zakazuie sa:
a)Iikladaf odpad s obsahom škodlivých látok z domácností do zbemých nádob na zmesový
komunálny odpad a do nádob na zber vytriedených zložiek alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá,
b)Zmiešavať odpad s obsahom škodlivých látok z domácností s mými zložkami KO,
c)Odovzdávať odpad s obsahom škodlivých látok z domácností mým subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú s obcou uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.

II. Triedený zber zložiek komunáinych odpadov
Na území obce je zabezpečený triedený zber zložiek komunálneho odpadu:
a)elektroodpad z domácností,
b) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu
(papiera, plastov, skla, kovov a viacwstvových kombinovaných materiálov),
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odpadmi z obalov

c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
d) veterinárne lieky a humanne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomócky,
e) šatstvo a textílie z domácností,
f)jedlé oleje a tuky z domácností,
g) biologicky rozložitel‘ný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
h) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého póvodcom je fyzická osoba
podnikatel‘ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoloěného stravovania.
(1) Obec Lozorno má pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov (papier, plasty, sklo, ) podpísanú zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov.
(2)Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného
výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba, nie obec ai~i póvodca
odpadu.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšĺrená zodpovednosf výrobcov, znáša obec a móže ich zahrnúť do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Triedený zber zložiek komunálnych odpadov sa uskutočňuje podľa harmonogramu
zvozu. Harmonogram zvozu vrecového systému je zverejneny na web stránke obce a v Spravodaji
obce .0 termínoch odvozu separovaného odpadu formou vrecového zberu sú občania informovaní
prostredníctvom harmonogramu, ktorý je zverejnený na web stránke obce Lozorno a v Spravodaji
obce Lozorno.
(4) Odpad z domácnosti drevo a odpady z dreva, železný šrot a neželezné kovy ako aj
objemný odpad z domácnosti (nadrozmerný odpad), drobný stavebný odpad občania odovzdajú na
Zbernom dvore obce Lozorno, počas prevádzkových hodín alebo priamo na skládke A.S.A. spol.
s.r.o. Zohor.
-

Nakladanie s elektroodpadom
(1) Zber elektroodpadov z domácnosti možno vykonávať len oddelene od ostatných
druhov odpadov
(2) Elektroodpad je možné odovzdať:
a)bezplatne distribútorovi elektrozariadení formou spätného zberu priamo v predajni
elektrospotrebičov,
b)celoročne na Zbemý dvor do e-domčeka počas prevádzkovej doby Zberného dvora.
(3) Do elektroodpadu patria najmä:
a)vel‘ké domáce spotrebiče
b)male spotrebiče

chladničky, práčky, mrazničky, umývačky a pod.

miXéry, šl‘ahače, grily, žehličky, vysávače apod.,

c)spotrebná elektronika
videokamery a pod.,

—

televízory, rádioprijímače, audio prehrávače, tlačiarne, kopírky,

d)svetelné zdroje žiarovky, žiarivky, výbojky a pod.,
e)elektrické a elektronické nástroje

—

vřtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na opravy a pod.,

f)zdravotnícke prístroje tlakomery, váhy, tukomery, zvlhčovače vzduchu a pod.,
g)prístroje na monitorovanie
signalizácie a pod.

termostaty, tepelné regulatory, hlásiče elektr. a požiarnej

(4) Zakazuje sa:
a)ukladat‘ elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob
na zber vytriedených zložiek alebo vedl‘a nich a na verejné priestranstvá,
b)zmiešavaf elektroodpad z domácností s mými zložkami komunálneho odpadu,
c)rozoberat‘ či inak zasahovaf do elektroodpadu z domácností pred jeho odovzdaním oprávnenej
osobe,
d)odovzdávaf elektroodpad z domácností mým subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú s obcou uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.

Spósob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov (papiera, plastov,
skla, kovov a viacvrstvovýeh kombinovaných materiálov.
—

(1)Zbemé nádoby kontajnery použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych
odpadov sú navzájom farebne odlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre
uvedené zložky komunálneho odpadu
—

a) žitá

plasty

b) zelená

sklo

c) modrá

papier

d) červená kovy
-

(2) OZV, s ktorou má obec uzatvownú zmluvu podľa zákona o odpadoch znáša náklady na
zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo, kovy.
(3) OZV je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a ak zistí, že jej
obsah zahřňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v
rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v
uvedenej zbemej nádobe nezodpovedá táto OZV.
(4) Triedený zber komunálnych odpadov
zbieraných spolu s obalmi:

odpady z obalov a neobalových výrobkov

a) Plasty a plastové obaly
Patria sem:
PE (polyetylén)-LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fl‘aštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov
PP(polypropylén) penový polystyrén, poháňky z automatov a

mé plastové nádobky

PVC(polyvinylchloride) vodoinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový
nábytok a pod.
NeDatria sem:
Znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molita a pod.
Odpad sa ukladá do 1100 I žitých kontajnerov rozmiestnených v obci, do žItých vriec
priamo v domácnostiach a vyložením v čase harmonogramu pred rod. dom alebo
odvezením na zberný dvor počas prevádzkovej doby.
b) Sklo a sklenené obaly
Patria sem:
Sklenené fl‘aše, nádoby, obaly,predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy,
okenné sklo, sklo z okuliarov a pod

Nepatria sem:
Porcelán, keramika, zrkadlá, drótové sklo, časti uzáverov f]iaš, žiarovka, žiarivka apod.
Odpad sa ukladádo 11001 zelených kontajnerov rozmiestnených v obci, alebo na zbernom
dvore počas prevádzkovej doby.
c)papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky
Patria sem:
Noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky,letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohl‘adnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
NeDatria sem:
Plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatul‘ky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti) silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Odpad sa ukladádo 11001 modrých kontajneiov rozmiestnených v obci, do modrých vriec
priamo v domácnostiach a vyložením v čase harmonogramu pred rod. dom alebo
odvezením na zberný dvor počas prevádzkovej doby.
Odpady z papiera a lepenky a obaly (napr. krabice z tvrdého papiera) musia byť poskladané
a uložené do kontajnerov tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu
nádoby.
d)Kovy a kovové obaly
Patria sem:
Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, obaly zo sprejov, starý kl‘úč, zámok, konzervy, ocel‘ové
plechovky, kovové obaly z potravin zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál,
paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo,
džúsy a energetické nápoje Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné
vypláchnut‘, aby v nich nezostali zvyškyjedál.
Nepatria sem:
Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a róznymi chemickými látkami.
Odpad sa ukladá do 1100 I červených kontajnerov na zbernom dvore počas prevádzkovej
doby.
e)Viacvrstvové kombinované materiály
Patria sem:
Viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a mých mliečnych výrobkov, ovocných štiav a
džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem:
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.
Odpad sa ukladá do kontajnerov na Zbernom dvore počas prevádzkovej doby. Obaly z
viacvrstvových kombinovaných materiálov musia byť stlačené a uložené do kontajnera tak,
aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu.
(5) Zakazuje sa :odovzdať odpady z papiera, plastov skla, kovov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenů
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou
zodpovednosti výrobcov.
(6) Odpady z papiera, plastov. Skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálovje
možné odovzdať na Zbernom dvore na Jelšovej ulici počas prevádzkovej doby.

Spůsob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov použitých
prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérii a akumulátorov
—

(1) Zber batérii a kumulátorov možno vykonávať len oddelene od starých druhov odpadov
s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, ked‘ sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
(2) Použité batérie a akumulátory je možné odovzdat‘:
(a)bezplatne distribútorovi batérii a akumulátorov formou spätného zberu priamo v predajni
prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérii a akumulátorov,
(b)osobe oprávnenej na zber prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérii a
akumulátorov,
(c)počas celého roka v priestore E-domčeka na zbernom dvore počas prevádzkovej doby.
(3) Zakazuje sa
(a)ukladať batérie a kumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na zber
vytriedených zložiek alebo vedl‘a nich a na verejné priestrantvá,
(b)zmiešavať batérie a akumulátory s mými druhmi odpadov,
(c)narúšať celistvosť batérii a akumulátorov, vrátane použitých batérii a akumulátorov,
(d)odovzdávať batérie a akumulátory mým subjektom (napr.pouliční zberači), ktorí nemajú s
obcou uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.

Spósob a podmienky triedeného zbcru zložiek komunálnych odpadov veterinárnych
liekov a humánnych Iiekov nespotrebovaných fyiickými osobami a zdravotníckych
pomócok
—

(1)Držitel‘ veterinárnych liekov a humánnych Iiekov nespotrebovaných fyzickými osobami
ie povinný odovzdat‘ ich do verejných Iekární, ktoré sú povinné ich zhromažd‘ovat‘.
(2) Zakazuje sa:
(a) ukladať nespotrebované Iieky do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na
zber vytriedených zložiek alebo vedl‘a nich a na verejné priestranstvá,
(b) zmiešavať nespotrebované Iieky s mými druhmi odpadov.

Spósob a podmienky triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov
domácností

—

šatstva a textílie z

(1) Šatstvo a textílie z domácností je možné celoročne uložiť do špeciálne označených
zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené v obci.
Patria sem:
Čisté a suché šatstvo a textilie (všetky druhy odevov, prikrývka, deky, postelná bielizeň),
topánky(iba v pároch, nezničené)doplnky k oblečeniu (čiapky, šále apod.), prípadne mé druhy
textilii.
Nepatria sem:
Netkané textílie, napr. používané v zahradníctve.
(2) Zberné nádoby sú vo vlastníctve zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich
údržbu, vyprázdňovanie, estetický vzhl‘ad a frekvenciu vývozu. Zber, prepravu a
zhodnocovanie vykonáva spoločnosf, ktorá má na uvedenú činnosť zmluvu s obcou.
Nakladanie s biologicky rozložitel‘ným komunálnym odpadom
(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa deli na:
a)biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b)biologicky rozložitel‘ný kuchynský odpad okrem toho, ktorého póvodcom je fyzická osoba
podnikatel‘ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
c)jedlé oleje a tuky z domácností.
(2) Na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sa neuplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov.

(3) Póvodca biologicky rozložitel‘ného komunálneho odpadu prednostne predchádza
vzniku odpadu individuálnym kompostovaním v kompostovacom zariadení na svojom
pozemku.

Nakladanie s biologicky rozložitel‘ným odpadom zo záhrad
a parkov ( vrátane odpadu z cintorínov)
(1) Každý póvodcaje povinný triediť biologicky rozložitel‘ný odpad zo záhrad a parkov (
kat. č. 20 02 01, 20 02 02 a 20 02 03 ) oddelene od mých druhov odpadov, zložiek
komunálnych odpadov a zabezpečif jeho skompostovanie
vo vlastných
kompostoviskách.
(2) Medzi biologicky rozložitel‘né odpady zo záhrad patria najmä : kvety, tráva, lístie,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovmn a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod.
(3) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných
nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad alebo ho ukladať na mé miesta,
než určené, alebo ho spaľovať.
(1) Obec na účely zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad zabezpečí, aby každá
domácnosť mala kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať
nimi vyprodukovaný BRKO.
(2) Ak má domácnosť vlastný kompostovací zásobník dostatočnej kapacity, preukáže túto
skutočnosť obci a podpíše čestné prehlásenie. Čestné prehlásenia sa aktualizujú každé
tri roky a musia byť prístupné kontrolným orgánom.
(3) Nemá túto povinnosť, ak si fyzická osoba v IBV zmluvne zabezpečí na svoje náklady
údržbu záhrady, preukáže túto skutočnosť obci platnou zmluvou 50 subjektom, ktorý
tieto práce vykonáva.
(4) Odpady z cintorína sa zhromažďujú do vel‘kokapacitných kontajnerov umiestnených v
priestore pri oplotení cintorína a v areále cintormna. Do kontajnerov nie je dovolené
ukladať zvyškový komunálny odpad a mé druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z
cintorína.
(5) Za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych osád
zodpovedá príslušná záhradkárska organizácia, pričom odpad zo zelene a
pol‘nohospodárskych plodín sú záhradkári povinní kompostovať.
Nakladanie s biologicky rozložitel‘ným kuchynským odpadom
(l)Na povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálnehoodpadu pre biologicky rozložitel‘ný kuchynský odpad si obec Lozorno
uplatňuje výnimku, nakol‘ko najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
resp., že prevzali od obce kompostéry.
(2) Medzi biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností patrí najmä :šupy z
čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky

jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou,
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité
papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky
pokrmov a potravin rastlinného původu.
(3) Za nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom zodpovedá prevádzkovatel‘
kuchyne.
(4) Prevádzkovatel‘ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažd‘ovanie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania oprávnenej
osobe tak, aby sak obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a mé živočíchy ani verejnosť.
(5)Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a d‘alšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí íst‘ o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt splňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a aby mala schválenie na vykonanie činnosti spracovania týchto odpadov
príslušnou regionálnou veterinámou a potravinovou spzúvou.
(6)Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a
ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
(7)Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je zakázané:
a)ukladať do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b)křmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat,
c)zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach
apod,
d)zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Spbsob a podmienky triedeného zheru zložiek komunálnych odpadov
tukov z domácností

—

jedlých olejov a

(1) Jedlé oleje a tuky z domácností může odpadu, fyzická osoba nepodnikateľ odovzdať
celoročne na Zbernom dvore v Lozorne.
(2) Jedlé oleje a tuky z domácností sa odovzdávajú v priehľadných plastových fl‘ašiach s
funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne
(3) Prepravu a zneškodňovanie uvedeného druhu odpadu zabezpečuje výhradne
spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(4) Zakazuje sa:
a)ukladať jedné oleje a tuky z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad ado
nádob na zber vytriedených zložiek alebo vedl‘a nich ana verejné priestranstvá,

b)zmiešavať jedlé oleje a tuky s mými odpadami.

Odpadové pneumatiky
(l)Distribútor pneumatík je povinný:
(a)Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatik, bez ohl‘adu na
výrobnú značku a na datum uvedenia pneumatik na trh, po celú prevádzkovú dobu,
(b)Informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sldle, ak ho
má zriadené a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné,o
možnosti bezplatného spätného zberu,
(2) Konečný používatel‘ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatik
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber vozidiel.
(3) Zakazuje sa:
(a)Ukladať odpadové pneumatiky do zbemých nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na
zber vytriedených zložiek alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,
(b)Do vel‘kokapacitných kontajnerov určených na zber objemného odpadu a na zbemom dvore.

V Lozorne : 26.04.2017
Vypracovala :Vlasta Hubková

