NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob
zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný z komunálnych odpadov prednostne vytriediť
jednotlivé druhy odpadov uvedené v tomto nariadení, ostatné odpady odovzdať v rámci zberu
zmesových komunálnych odpadov. 2) Spôsob zberu zmesových komunálnych odpadov a)V
oblasti rodinných domov sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych
odpadov z domácností. Zber odpadov sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch podľa
harmonogramu zberu spravidla každý utorok. V prípade, že na tento deň pripadá štátny sviatok,
zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň. b) V prevádzkach, priemyselných podnikoch a v
iných zariadeniach je zavedený množstvový zber odpadov. Zber komunálnych odpadov,
ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ zabezpečí obec do zberných
nádob zodpovedajúcim systému zberu a podľa individuálne určeného intervalu odvozu, pričom
pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval dlhší
ako 14 dní. 3) V prípade, že pôvodca odpadov v rodinnom dome, alebo bytovom dome
vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu (rodinná oslava,
upratovanie, maľovanie a pod.) je pôvodca povinný tento odpad uložiť do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu, umiestniť ich vedľa zberných nádob na komunálny odpad a
pripraviť na odvoz v čase odvozu zmesového komunálneho odpadu. 4) Zmesový komunálny
odpad sa zneškodňuje v zmysle objednávky s oprávnenou organizáciou na nakladanie s
odpadmi. 5) Obec zabezpečuje podľa potreby zber a prepravu objemného odpadu
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov umiestnených podľa vopred vyhlásenej akcie.
Obec zabezpečuje podľa potreby zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivých látok. Občan
bude informovaný o plánovanom zbere odpadov s obsahom škodlivých látok miestnym
rozhlasom, na internetovej stránke obce a vyvesením informačných letákov na informačných
tabuliach. 6) Spôsob triedeného zberu drobného stavebného odpadu a) Obec zavádza
množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.b) Pôvodcovia drobných
stavebných odpadov sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov (zemina a kamenivo,
výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných látok, kovy,
drevo, sklo, plasty a čistý stavebný odpad - betón, tehly, škridly, obkladový materiál, keramika).
c) Drobný stavebný odpad sa zneškodňuje v zmysle objednávky s oprávnenou organizáciou na
nakladanie s odpadmi.
Spôsob triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 1) Obec
Kechnec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov 1) V obci
Kechnec sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi pre nasledujúce druhy
odpadov: a) papier a lepenka - vrátane odpadov z obalov, v rámci triedeného zberu sa zberajú
do modrých 120 l plastových vriec alebo do 1,1 m3 modrých kontajnerov. b) sklo vrátane
odpadov z obalov, v rámci triedeného zberu sa zberajú do zelených 120 l plastových vriec alebo
do 1,1 m3 zelených kontajnerov. c) plasty vrátane odpadov z obalov, v rámci triedeného zberu
sa zberajú do žltých 120 l plastových vriec alebo do 1,1 m3 žltých kontajnerov. d) kovy vrátane
odpadov z obalov zberajú sa do červených 120 l plastových vriec e)viacvrtstvové kombinované
materiály (tetrapak) vrátane odpadov z obalov v rámci triedeného zberu sa zberajú do
oranžových 120 l plastových vriec. Odvoz odpadu podľa harmonogramu zberu, 2) Na území
obce je zabezpečený zber kovového odpadu aj prostredníctvom výkupu kovového
komunálneho odpadu od fyzických osôb oprávnenou organizáciou LIGORS, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Spôsob triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov a) Obec zabezpečuje podľa potreby,

zber a prepravu elektroodpadu, batérií a akumulátorov najmenej 2x do roka, podľa vopred
vyhlásenej akcie v jarných a jesenných mesiacoch pomocou oprávnenej organizácie na
nakladanie s odpadmi s ktorou má obec uzavretú Zmluvu o zbere. b) Elektroodpad je možné
odovzdať aj spätným odberom distribútorovi elektrozariadení pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie.
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík Konečný používateľ pneumatiky je povinný
pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík,
okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 1. Biologicky rozložiteľný
komunálny odpad sa delí na: a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov, b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého
pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania, c) jedlé oleje a tuky z domácností. 2. Na zber biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad sa určuje kompostér. 3.Obec si uplatňuje výnimku z
povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu v obci podľa: • § 81 ods. 21 písm. a) zabezpečuje energetické zhodnotenie
odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (energetické zhodnotenie), preto
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad môže byť odovzdávaný spolu so zmesovým
komunálnym odpadom. 3. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a
reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok Držiteľ veterinárnych liekov
a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok je
povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne
lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.
Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 1) Na území obce sa uplatňuje odvozový
intervalový zber. 2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a
tukov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu. 3) Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber jedlých olejov a tukov
prostredníctvom rozmiestnených zberných nádob hnedej farby na území obce.

