POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU
na území mesta Spišské Podhradie a miestnej časti Katúň v zmysle § 81 ods. 7 písmena h)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi sa riadi:
a) Zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)
b) Všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na jej území
c) Osobitnými predpismi
V poplatku za komunálny odpad, ktorý sa riadi osobitným predpisom sú zahrnuté okrem
nákladov na samotný zber odpadu z domácností aj náklady na odstraňovanie nezákonne
umiestneného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
Zmesový komunálny odpad
V meste Spišské Podhradie sa používajú na zber zmesového komunálneho odpadu plastové,
prípadne kovové zberné nádoby:
- nádoba o objeme 110 litrov , 120 litrov, kontajner o objeme 1100 litrov s vývozným
intervalom 1 krát za 14 dní
- pre množstvový zber nádoby o objeme, 110 litrov , 120 litrov, kontajner o objeme 1100
litrov, veľkoobjemový kontajner, 50 l vrece s intervalom vývozov 1 krát za 14 dní alebo 1
krát za mesiac
Zber a preprava zmesových komunálnych odpadov sa uskutočňuje podľa harmonogramu
odvozu.
Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne
odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek
stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, a pod.), zložky triedeného
systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.
Objemný odpad
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber.
Mesto má k dispozícii pre obyvateľov mesta veľkoobjemové kontajnery umiestnené
celoročne na Štefánikovej ulici.
Patria sem: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho
odpadu a podobne.
Drobný stavebný odpad
Zber drobného stavebného odpadu (DSO) K drobnému stavebnému odpadu bez obsahu
škodlivín (DSO), ktorý vyprodukujú občania.
Patria sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Občan je povinný odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo,
kovy, plasty, papier a lepenku.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Sadzba poplatku a podrobnosti
platenia poplatku je stanovená v samostatnom VZN o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
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Elektroodpad z domácností
Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber a prepravu elektroodpadu z domácností.
Občania vykladajú elektroodpad z domácností pred svoje obydlie v stanovený deň v zmysle
harmonogramu odvozu. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať aj distribútorom
prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia atď.
Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých
látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.

Použité prenosné batérie a akumulátory
Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov
podľa harmonogramu odvozu. Použité batérie a akumulátory sa zberajú spolu
s elektroodpadom.

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok podľa harmonogramu odvozu. Odpad z domácností s obsahom škodlivín sa
zberá spolu s elektroodpadom.
Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: odpadové motorové a
mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami.

Veterinárne a humánnymi lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu
a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do
verejných lekární.
Triedený zber
• plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky (VKM)
• papiera
• skla
Triedený zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, papiera a skla sa
vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných
nádob a vriec na základe
harmonogramu odvozu .
Plasty sa v meste Spišské Podhradie zberajú spoločne s kovovými obalmi a VKM
(viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) do žltých kontajnerov a vriec.
Do žltého kontajnera, vreca na plasty patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, tetrapaky
od mliečnych výrobkov a džúsov , nápojové kartóny (pred vyhodením je vhodné ich jemne
vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum), fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly
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z CD plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, starý
kovový riad, či prepravky z fliaš. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem:
pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a
farieb kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky
znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Do modrého kontajnera, vreca na papier patria:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier,
lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem:
nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný
papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier
a mokrý papier.
Do zeleného kontajnera, vreca na sklo patria:
sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy,
okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
Nepatria sem:
zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické
sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika,
dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk.
Jedlé oleje a tuky
Mesto zabezpečuje zber a prepravu jedlých olejov a tukov z domácností. Mesto zabezpečí
informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do
plastových fliaš s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Občania
môžu odovzdať jedlé oleje a tuky spolu s elektoodpadom a nebezpečným odpadom podľa
harmonogramu odvozu.
Do jedlých olejov a tukov patrí: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov
a tukov zvyšky margarínov, masla či tuku.
Do jedlých olejov a tukov nepatrí: motorové oleje, či iné oleje a tuky, ktoré pôvodne neboli
určené na konzumáciu či prípravu jedla.
Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov
Mesto Spišské Podhradie má zriadenú v areáli poľnohospodárskeho družstva Rybníček
Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu, kde môžu občania odvážať biologicky
rozložiteľný odpad v pondelok - štvrtok od 08:00 do 14:00 a piatok od 08:00: 13:00 hod.
Mesto realizuje mobilný zber biologicky rozložiteľného odpadu minimálne každý pondelok.
Občania sú povinní vyložiť biologicky rozložiteľný odpad do 07:00 hod. ráno do nádob alebo
vriec, ak ide o biologicky rozložiteľný odpad z orezávania stromov a kríkov voľne pred svoje
obydlia.
Do biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva,
lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Do biologicky rozložiteľného odpadu odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria:
zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
Pneumatiky
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú len distribútorovi pneumatík - predajcovi pneumatík,
či pneuservisu.
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Zákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom
Zakazuje sa:
c) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
s VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a miestnej časti Katúň a zákonom č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
odpadoch)
d) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
e) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach
Povinnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom:
Pôvodca odpadu (každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká) je povinný:
a) nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením mesta č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a miestnej časti Katúň
a v súlade so zákonom o odpadoch
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a
prihlásiť sa na mestskom úrade najneskôr do 30 dní od vzniku povinnosti ukladajúcej
platiť poplatok za komunálny odpad
f) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom
stave
g) dbať na to, aby bol komunálny odpad na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené
všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu
h) dbať na to, nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo
parkovisku
i) uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území mesta v zmysle podmienok určených vo VZN č. 6/2015 o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný dodržiavať hygienické a estetické
podmienky a dbať hlavne na to, aby :
a) bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne široký
prístup
b) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala
prekročenie prípustnej hranice hlučnosti, či zápachu
c) boli uložené na spevnenom podklade
d) bolo s nádobami nakladané šetrne
e) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu
V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad,
je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a
následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
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