NAKLADAJME S ODPADMI SPRÁVNE, A CHRÁŇME
SI TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME – NAŠU PRÍRODU
Informačný leták o nakladaní s odpadmi v obci Vernár

Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná realizovať
triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložených odpadov
a urobiť aktivity, ktoré zabezpečia, že sa nebude zneškodňovať (spaľovať
alebo ukladať na skládku) biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov,
vrátane cintorínov a ďalšej zelene. Obec je tiež povinná podľa potreby
zabezpečiť, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká.
To znamená, že sme to my, všetci občania!
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov:
JE POVINNÝ:
 zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov (KO) v obci
 užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO
 ukladať komunálne odpady, ich vytriedené zložky a drobné stavebné
odpady do zberných nádob (kanvy a vrecia), a na miesta určené obcou
ZAKAZUJE SA:
 uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na to určenom
v súlade so zákonom o odpadoch (t.z. zakazuje sa vytvárať čierne
skládky)
 zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so
zákonom o odpadoch (t.z. zakazuje sa spaľovanie odpadu
z domácnosti, v záhrade a pod. )
 zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta
(t.z. zakazuje sa dávať odpad k potoku alebo do potoka).
PORUŠENIE ZÁKAZOV JE POVAŽOVANÉ ZA PRIESTUPOK
A OBEC MôŽE ULOŽIŤ FYZICKÝM OSOBÁM POKUTU DO 166 €.
TRIEDENIE ODPADU
Pravidlá triedenia odpadu platia pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu
(obyvateľov rodinných a bytových domov, ako aj podnikateľov) rovnako.
Odvoz odpadu zabezpečuje firma Brantner Poprad, s.r.o. podľa kalendára

zvozu. Uvedená vytriedená komodita musí byť ráno v deň odvozu vyložená
k zvoznej ceste. Vytriedené suroviny musia byť zbavené zvyškov potravín
a iných nečistôt, nesmú byť znečistené od blata, farby a pod., inak
separovaný zber stráca zmysel.
PAPIER a VKM (tetrapak)
 Čo patrí?
Papier: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
knihy, zošity, krabice, lepenka, kartón
VKM (tetrapaky): viacvrstvové kombinované obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína
a pod.
 Čo nepatrí? Mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly
(napr. od kávy, kakaa, keksov, sáčkových polievok) a pod.
Ako zbierame? Papier sa zbiera do modrých plastových vriec a odváža sa
podľa zberného kalendára.
PLASTY, PET fľaše, fólie a KOVOVÉ OBALY (plechovky)
 Čo patrí? Plastové fľaše minerálnych vôd a iných nápojov, fólie,
plastové obaly od čistiacich prostriedkov, šampónov, konzervy od
potravín, plechovky od nápojov a pod.
 Čo nepatrí?
Znečistené plastové fľaše chemikáliami, farbami,
olejmi, viacvrstvové obaly (sáčky od kávy, kakaa, polievok),
polystyrénové materiály, podlahové krytiny, guma, molitan a iné
podobné plastové materiály.
Ako zbierame? Zbierame stlačené!!! do žltých plastových vriec a odvážajú
sa podľa zberného kalendára.
SKLO
 Čo patrí? Čisté biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok
a uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené obaly, sklenené črepy,
tabuľové sklo a pod.
 Čo nepatrí? Keramika, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo,
kalené sklo, mliečne sklo, varné sklo, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, TV
obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné fľaše a znečistené sklo a pod.

Ako zbierame? Sklo sa zbiera do zelených plastových vriec a odváža sa
podľa zberného kalendára.
ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 Čo patrí? Nerozobraté televízory, rádia, počítačová a kancelárska
technika, diskmany, videokamery, videoprehrávače, telefóny, mobily,
variče, kávovary, umývačky, sporáky, vysávače, žehličky, mangle,
mlynčeky, mikrovlnné rúry, chladničky, mrazničky, práčky,
ventilátory, holiace strojčeky, spotrebiče na vykurovanie, svietidlá,
žiarovky, hodiny a hodinky, váhy, vŕtačky, elektrické pílky, šijacie
stroje, ručné elektrické náradie, elektrické ventilátory a pod.
 Čo nepatrí? Rozobratý elektroodpad z domácností.
Ako zbierame? Elektroodpad zbierame 2krát ročne podľa zberného
kalendára.
Raz ročne sa prostredníctvom firmy Brantner Poprad, s.r.o., organizuje
ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Nebezpečným odpadom sa myslia
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, akumulátory a batérie,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, monočlánky a odpadové oleje.
Veľkoobjemový kontajner je umiestnený pred budovou Obecného úradu.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
 Čo patrí? Kachličky, obkladačky, tehly, kvádre ... a iný materiál
pochádzajúci zo stavebných úprav
 Čo nepatrí? Elektroodpad, plasty, sklo, biologicky odpad a pod.
Ako zbierame? Drobný stavebný odpad v malých množstvách a objeme sú
oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO (kanvy).
Pokiaľ celkové množstvo DSO, alebo jeho veľkosť prekračuje zneškodnenie
v bežných nádobách, sú povinný jeho držitelia zabezpečiť prepravu
a zneškodnenie DSO na vlastné náklady prostredníctvom organizácie
poverenej zberom – Brantner Poprad, a.s..
VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD
 Čo patrí? Nábytok, umývadlá, záchody, koberce ....

 Čo nepatrí? Elektroodpad, kovy, plasty, papier a iný odpad, ktorý
podlieha separovaného zberu a pravidelnému odvozu podľa zvozného
kalendára
Ako zbierame? Pre tento účel ma Obec Vernár umiestnené Veľkoobjemové
kontajnery: 1 kus na dvore za Obecným úradom a 1 kus na cintoríne.
BIOLOGICKÝ ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
 Čo patrí? Tráva, burina, drevný odpad, listy, pozberové zvyšky
zeleniny, ovocia, rastlín, kuchynský odpad a pod.
 Čo nepatrí? Kamene, sklo, kovy, plasty, chemikálie ....
Ako zbierame? Biologicky rozložiteľný odpad sa bude ukladá do
vybetónovanej jamy umiestnenej v cintoríne. Biologicky rozložiteľný odpad
môžu občania zhodnocovať aj sami, a to vytváraním kompostov na vlastných
pozemkoch.
VŠETKO OSTATNÉ PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB NA ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD!!!
NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU
Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov pojem
nelegálna skládka nepozná, ani ho konkrétne nedefinuje. Definuje však
povinnosti pôvodcov odpadov a tie sa vzťahujú aj na čierne skládky. § 18
ods. 2 písmená a) b) c) definujú povinnosti fyzických a právnických osôb
k problematike čiernych skládok.
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
Týmto žiadame obyvateľov obce Vernár o uvedomelé zapojenie sa do
systému zberu, separovania a zneškodňovania odpadov s prihliadaním
na prírodu a zdravé životné prostredie.

