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Obecne zastupiteľstvo v Buzitke v zmysle § 4 ods. 3 písm. f) a g), § 6, § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 39 ods. 4
zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o odpadoch) vydáva pre územie obce Buzitka toto:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Buzitka
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi na území obce
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2) Nariadenie upravuje práva a povinnosti orgánov obce, právnických osôb a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie
povinností na úseku odpadového hospodárstva 1).
3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Buzitka a vydáva sa s cieľom zaviesť
vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodňovania v súlade so zákonom o
odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu 2)
b) zabezpečiť minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov 3)
c) zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi na území obce Buzitka.
4) a tým :
1.
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
2.
zhodnocovať odpady recykláciou opätovným použitím alebo inými
procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa predchádzajúceho odseku,
3.
využívať odpady energeticky, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
predchádzajúcich odsekov,
4.
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcich
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa predchádzajúcich odsekov.
§2
Program odpadového hospodárstva
1) Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich
plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.
2) Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a
produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, je
povinný vypracovať svoj vlastný program.
3) Záväzná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať cieľové smerovanie nakladanie s
určenými druhmi a množstvami odpadov v určenom čase podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001

4)
5)
6)
7)

Z. z. a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na
skládkach odpadov.
Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových
zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov ako aj zariadení na iné
nakladanie s odpadmi.
Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou, že
vypracujú spoločný program.
Obec má možnosť vyjadriť sa k návrhu programu odpadového hospodárstva jednotlivých
pôvodcov odpadu na dotknutom území.
V prípade, že sa v čase po schválení programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti,
ktoré sú rozhodujúce pre jeho obsah, je pôvodca odpadov povinný svoj program aktualizovať.

§3
Vymedzenie základných pojmov
1) Podľa zákona o odpadoch:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť 5)
b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
6)
zloženia odpadov
c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
7)
odpad nachádza
d) Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce
Buzitka pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO sú aj
všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení 8)
e) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania 9)
f) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov 10)
g) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí 11)
h) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
12)
prepravy
i) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
13)
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov
j) Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh
14)
odpadu .
k) Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú
vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností 15).
l) Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby16)
m) Opotrebované batérie alebo akumulátory sú batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú
opakovane použiteľné na účel, na ktorý boli pôvodne určené a sú určené na zhodnotenie
alebo zneškodnenie 17)
n) Odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali
nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje
spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a
hydraulické oleje 18)
19)
o) Opotrebované pneumatiky sú pneumatiky, ktoré sú odpadom
p) Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne
spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru 20)

q) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých komponentov,
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb a
z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 21)
r) Staré vozidlo je motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, ktoré jeho držiteľ chce dať
vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie
vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je
známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na
inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia
22)
alebo zachovania estetického vzhľadu obce
s) Držiteľ starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza 23)
t) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa
osobitného zákona 24) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas 25)
u) POH – Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie
odpadového hospodárstva obce Buzitka v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a
aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov, určujúci najmä na smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na
ich dosiahnutie.
2) Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb., § 43b ods. 2 a 3 (ďalej len „stavebný zákon“):
a) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a
podkrovie.
b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
3) Pojmy zavedené týmto nariadením:
a) Poplatník miestneho poplatku za KO a DSO je osoba určená v § 77 ods. 2 zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „poplatník miestneho
poplatku“).
b) Organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá realizuje na území obce zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO, alebo niektorú z týchto činností
oddelene a to na základe zmluvy uzatvorenej s obcou Buzitka 26)
c) Objemný odpad (katalógové číslo 20 03 07) je KO a DSO, ktorý nie je možné pre jeho
veľký rozmer alebo množstvo uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviesť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
d) Zmesový komunálny odpady (katalógové číslo 20 03 01) je KO po vytriedení
oddelených zložiek v rámci separovaného zberu.
e) Zberná nádoba je nádoby určená k uloženiu KO (tvz. KUKA), separovaných zložiek KO,
veľkoobjemový kontajner (ďalej len „VOK“) alebo zberné vrece.
f) Užívateľmi zberných nádob sú pôvodcovia odpadu.
g) Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) pre účely tohto nariadenia je odpad zo
zelene, vrátane odpadu z parkov a z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb, ak sú súčasťou KO.
h) Systém zberu odpadov je určenie počtu zberných nádob na KO, intervaly ich vývozu a
ich umiestnenie na území obce.
Čl. II
PRAVIDLÁ A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI
§4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém zberu odpadov na území obce.
2) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o
odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto
zákon povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s
týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi
je každý povinný chrániť ľudí a životné prostredie 27)

3) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov 28)
4) Iné nakladanie s KO a DSO ako je uvedené v tomto nariadení ja zakázané. Zákaz sa
nevzťahuje na zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami,
napríklad odovzdaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú
súčasťou zberu KO.
§5
Práva pôvodcov odpadu
Pôvodca KO má právo na:
a) za poplatok poskytnutie VOK, zberných nádob a plastových vriec zodpovedajúcim systému
zberu,
b) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z KO podľa podmienok uvedených v tomto
nariadení a harmonogramu triedeného zberu,
c) zber a odvoz objemného odpadu, DSO a oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín v intervaloch podľa tohto nariadenia a harmonogramu triedeného zberu,
d) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového KO,
e) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností,
f) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek KO a DSO,
zberných miestach a názve organizácie poverenej zberom, efektívnosti a úrovne triedenia
jednotlivých zložiek KO a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia podľa podmienok
tohto nariadenia.
§6
Povinnosti pôvodcu odpadu
1) Pôvodca KO a DSO je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu zmesového KO a DSO na území obce a nakladať s nimi
podľa tohto nariadenia; všetci pôvodcovia odpadu sú povinní stať sa účastníkmi systému
zberu KO, noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď im vznikla povinnosť stať sa platiteľom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnych daniach a
poplatku za KO a DSO,
b) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu a
počtu pôvodcov odpadu v závislosti od intervalu zberu KO, vrátane vriec na separovaný
zber odpadu najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti; v prípade preplňovania
zberných nádob prehodnotiť počet zberných nádob a zmenu bezodkladne nahlásiť obce,
c) viditeľne označiť zberné nádoby žetónom na príslušný kalendárny rok,
d) udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave a v dobrom hygienickom stave.
Zabezpečiť ich proti poškodzovaniu. Udržiavať tak, aby boli uchopiteľné zberným
zariadením a obsluhou zberného zariadenia a aby KO nevypadával zo zbernej nádoby.
Zabezpečiť tak, aby boli zberné nádoby uzatvorené a aby nedochádzalo k ich
preplňovaniu a vykonávať podľa potreby dezinfekciu zberných nádob, najmenej však 1 x
ročne,
e) v deň odvozu umiestniť zberné nádoby na jednotlivé zložky KO a vrecia so separovaným
odpadom na stanovište, ktoré je ľahko prístupné vozidlám zabezpečujúcim zber a
prepravu KO a po vykonaní odvozu nádobu vrátiť na stále stanovište,
f) triediť KO podľa jednotlivých druhov a zhromažďovať jednotlivé vytriedené zložky KO
ukladaním do vyhradených nádob, vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému
separovaného zberu na území obce a podmienok tohto nariadenia; zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
g) platiť obci poplatok za KO a DSO 29), ktorý je upravený vo VZN Obce Buzitka o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
h) prednostne vylúčiť z KO odpad z domácnosti s obsahom škodlivín a nakladať s ním v
súlade s týmto nariadením,
i) požiadať o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a DSO organizáciu poverenú
zberom, pokiaľ ide o odvoz mimo harmonogramu triedeného zberu,
j) bezplatne poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 30)
2) Zakazuje sa 31)
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s
týmto nariadením (porušenie tohto ustanovenia sa považuje za zakladanie nepovolenej,
tzv. čiernej skládky odpadov),

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom a týmto
nariadením,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov,
e) vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov, opotrebovaných pneumatík, odpadov,
ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie,
f) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z
cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení, ak sú súčasťou KO, inak ako je určené v tomto nariadení,
32)
g) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
33)
h) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie
i) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy 34)
j) používať zberné nádoby na iný účel a poškodzovať ich,
k) pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať ďalej udupávať a inak
zhutňovať obsah nádob,
l) do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú,
m) do zberných nádob ukladať odpady z údržby zelene (tráva, lístie, konáre), stavebný
odpad z rekonštrukcií bytov, domov, a objemový odpad,
n) do zberných nádob na separovaný zber ukladať iný než určený druh odpadu,
o) ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný
odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a
septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
p) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v
domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach.
3) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy,
znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza 35)
4) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne príslušnému
úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza 36)
5) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných
priestranstvách je povinný:
a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich jemu a zákazníkom
resp. návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci tejto činnosti,
b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby alebo vrecia na triedený zber zložiek KO a odvoz
za účelom materiálneho zhodnotenia,
c) pre zmesový KO ako zvyšok po vytriedení zložiek KO zabezpečiť zberné nádoby alebo
vrecia a ich odvoz za účelom zneškodnenia.
§7
Povinnosti obce Buzitka
1) Umiestnením KO pôvodcami KO na miesto určené týmto nariadením sa Obec Buzitka stáva
držiteľom týchto odpadov a plní povinnosti vyplývajúce z § 19 (povinnosti držiteľa odpadu) a
primerane povinnosti § 18 zákona o odpadoch.
2) Obec je povinná:
a) v rámci povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 223/2001 o odpadoch
požadovať potrebné informácie od pôvodcu a držiteľa KO a DSO na území obce,
b) vyjadrovať sa k návrhom Programu odpadového hospodárstva pôvodcom odpadu na
území obce 37)
c) vypracovať v súlade s Programom odpadového hospodárstva okresu návrh Programu
odpadového hospodárstva obce,
d) byť účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) až e), k), m) a
n) zákona o dopadoch 38)
e) rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob v prípadoch, ak pôvodca
neprispôsobí počet a objem zberových nádob množstvu ním produkovaného KO,
f) ak držiteľ starého vozidla nie je známy, odovzdať vozidlo na určené parkovisko podľa §
53 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 o odpadoch.

3) Obec:
a) vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve a ukladá za priestupky podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c), f) a s) zákona
39)
o odpadoch
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce 40)
c) vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
d) realizuje prostredníctvom organizácie poverenej zberom triedený zber KO a DSO,
e) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými
občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov
odpadov na území obce na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia,
triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti KO a DSO.
4) Obec schvaľuje:
a) poplatky za KO a DSO, ktoré vznikli na území obce (ďalej len poplatok“) v súlade so
zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení
41)
jeho zmien a podľa osobitného nariadenia obce
b) systém zberu KO a DSO alebo ich zložiek a miesto pre ukladanie, úpravu,
zhromažďovanie, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov.
5) Obec je ďalej povinná:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu KO a DSO, vznikajúcich na jeho území na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
b) mať uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu so spoločnosťou,
ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti (organizácia poverená zberom)
c) zabezpečiť podľa potreby, minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín a DSO a dva razy do roka zber elektroodpadu z
domácností,
d) zaviesť separovaný zber papiera, plastov, skla a kovov v zmysle zákona o odpadoch.
§8
Práva a povinnosti organizácie poverenej zberom
1) Organizácia poverená zberom zmesových a triedených KO je v obci Buzitka firma MEPOS,
s.r.o. Lučenec, Fiľakovská cesta 292, 984 01 Lučenec.
2) Organizácia poverená zberom je povinná:
a) disponovať príslušnými oprávneniami na vykonávanie činností vyplývajúcich z osobitných
predpisov 42)
b) nakladať s KO a DSO v súlade s POH obce Buzitka, so zákonom o odpadoch a týmto
nariadením a najmä prednostne zabezpečovať materiálové zhodnocovanie odpadov, ak
to nie je preukázateľne možné, až následne zabezpečovať energetické zhodnotenie
alebo zneškodňovať KO skládkovaním,
c) vypracovať a dodržiavať harmonogram zberu KO a DSO, ako aj harmonogram
separovaného zberu odpadu, aktualizovať ho priebežne podľa potreby na základe
požiadaviek pôvodcov odpadov alebo obce tak, aby bol zabezpečený pravidelný vývoz
KO a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob alebo k znečisťovaniu
stanovišťa,
d) informovať pôvodcov o harmonograme zberu KO a DSO podľa potreby, najmenej však
jedenkrát do roka; harmonogram zberu distribuovať pôvodcom najneskôr do konca
januára príslušného roka,
e) uskutočniť náhradný zber odpadu, ak nebol možné dodržať dohodnutý interval vývozu,
najneskôr do 48 hodín,
f) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu,
g) zberné nádoby vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného
prostredia,
h) pri zbere umiestňovať zberné nádoby a kontajnery tak, aby neprekážali premávke alebo
chodcom,
i)
okamžite odstrániť znečistenie komunikácie, ak k nemu došlo pri zbere KO a DSO,
j)
zistené porušenie zákona o odpadoch a tohto nariadenia bezodkladne písomne ohlásiť
obci.

Čl. III
SYSTÉM ZBERU ODPADOV
§9
KO a jeho zložky
1) V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je KO
zaradený do skupiny 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny:
 20 01 separovane zbierané zložky KO,
 20 02 odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov),
 20 03 iné komunálne odpady.
Jednotlivé druhy odpadov zaradené do uvedených podskupín vrátane ich katalógových čísel sú
špecifikované v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
2) Zložky KO, s ktorými sa na území obce nakladá oddelene sú:
a) papier, lepenka a papierové obaly,
b) sklo a sklené obaly,
c) plasty a plastové obaly,
d) kovy a obaly z kovu,
e) objemný (nadrozmerný) odpad,
f) drobný stavebný odpad
g) vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

1)

2)
3)

4)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 10
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a jeho zložiek
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov v obci sú:
a) KUKA nádoba 110 litrová,
b) plastové vrecia čierne – jednorazové,
c) VOK – veľkoobjemový kontajner,
Obec nariaďuje pôvodcom KO, aby si zakúpili vlastné zberné nádoby (náklady na
zabezpečenie zbernej nádoby nie sú zahrnuté do nákladov na zber KO v obci).
Minimálny počet zberných nádob a interval zberu odpadov:
a) pre rodinné a bytové domy sa stanovuje:

1 ks 110 l zberná nádoba (obvyklý počet občanov 1 – 4),

2 ks 110 l zberných nádob (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich v jednom dome
alebo byte).
Frekvencia vývozu je 1 x za dva týždne.
b) pre pôvodcu odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa
stanovuje dostatočný počet zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO tak,
ako je dohodnuté.
Frekvencia vývozu je 1 x za dva týždne..
Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke firmy BRANTNER
Lučenec s.r.o. Opatová - Čurgov.
§ 11
Systém zberu objemného (nadrozmerného) odpadu a DSO
Zber a preprava objemného odpadu a DSO sa uskutočňuje organizáciou poverenou zberom
dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí u organizácii poverenej zberom pristavenie VOK na vhodných
miestach v obci a túto skutočnosť zverejní spôsobom v obci obvyklým (miestny rozhlas). Zber
je pre pôvodcov odpadu bezplatný.
3
VOK slúžia na objemný odpad z domácností a DSO do objemu max. 1 m /osobu/rok. Do
VOK je zakázané ukladať nebezpečné odpady, BRO ako aj stavebné odpady pochádzajúce
zo stavebnej činnosti inej ako DSO.
Prepravu a zneškodnenie DSO presahujúce stanovený limit uvedený v ods. 3 si zabezpečí
stavebník na vlastné náklady. Pristavenie VOK si občan ako FO objednáva sám u organizácie
poverenej zberom.
Pôvodcovia DSO sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov (zemina a kamenivo,
výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných látok, kovov,
dreva, skla, plastov a iné.
Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím

verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného
prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
7) Iné nakladanie s objemným odpadom a s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do
zberných nádob určených pre systém zberu KO alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu
uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.
8) Držiteľ stavebných odpadov, ako i DSO je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a
úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, ako i DSO.

1)
2)
3)
4)

§ 12
Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
BRO zo záhrad sa rozumie najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezávky
stromov a kríkov, lístie, tráva a pod.
Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a zabezpečiť jeho
skompostovanie na vlastnom pozemku.
Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, do
veľkoobjemových kontajnerov na zber vybraných druhov odpadov uskutočňovaný 2 x ročne
alebo ho spaľovať.
Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene s
parkov a z cintorínov) zabezpečuje obec. V cintorínoch sa odpad ukladá do VOK. Vývoz
zabezpečuje obec podľa potreby.

§ 13
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených odpadov
1) Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Separáciou KO sa vytvorí
samostatná zložka, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov.
Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim únikom, je povinnosťou pôvodcov
odpadov. Obyvatelia obce, fyzické osoby, právnické osoby, vlastníci alebo správcovia
nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území obce Buzitka sú povinní zapojiť
sa do systému separovaného zberu zavedeného obcou cestou organizácie poverenej zberom
s cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek KO.
2) Pôvodca odpadu zabezpečí, že separované odpady podľa zbieraných komodít budú oddelene
zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a umiestňované do poskytnutých
zberných nádob alebo vriec. V čase termínu zberu a vývozu určenom v harmonograme
triedeného zberu pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť odovzdanie vytriedeného odpadu
organizácii poverenej zberom.
3) Je zakázané fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať zber,
zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce, pokiaľ nemajú uzatvorenú
zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.
4) Je zakázané okrem organizácie poverenej zberom alebo osoby určenej touto organizáciou
odvážať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich
obsahom, alebo vyberať si jeho časti.
5) Separovaný zber je zabezpečený zberom do vriec:
a) papier, lepenka a papierové obaly – modré PVC vrece,
b) plasty a obaly z platov – žlté PVC vrece,
c) sklo a sklené obaly – zelené PVC vrece,
6) Frekvencia vývozu je 1 x za dva mesiace organizáciou poverenou zberom, u kovov je vývoz
podľa potreby. V deň zberu je potrebné odpad vyložiť do 7:00 hod.
7) Druhy odpadov, patriace medzi jednotlivé zložky KO podľa bodu 1, sú podrobne uvedené v
prílohe č. 2 tohto nariadenia.
8) Ak sa pri zbere separovaného odpadu zistí, že niektorá zložka v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude
vyprázdnená pri najbližšom zbere zmesových komunálnych odpadov.
9) Nepoužité liečivá sú občania povinní odovzdať do zberných nádob v lekárňach.
10) Separovaný odpad je zhodnocovaný alebo zneškodňovaný na základe uzatvorených zmlúv s
organizáciou poverenou zberom.

§ 14
Odpad zo septikov
1) Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní:
a) zabezpečiť na vlastné náklady jeho vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných
časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, minimálne však 2 x
ročne,
b) zabezpečiť prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba prostredníctvom
oprávnenej osoby.
2) Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o
zabezpečovaní vývozu odpadu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na
určenom mieste a na požiadanie kontrolného orgánu ich predložiť.
3) Zakazuje sa na území obce zneškodňovať odpad zo septikov iným spôsobom ako je uvedené
v tomto nariadení.
Čl. IV
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
nariadením 44)
45)
b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením
c) neplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch 46)
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi
47)

2)
3)
4)
5)

6)

e) poruší povinnosti a zákazy uvedené v § 5 a 6 tohto nariadenia,
f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona
o odpadoch 48)
Za priestupok podľa:
a) odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do výšky 165 eur,
b) odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu do výšky 663 eur.
Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prejednáva obec. Na
priestupky a ich
prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 49)
Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce 50)
Starostka obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť
pokutu do 3 319 eur ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo
odkladá veci mimo vyhradených miest.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 5 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia
alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení
pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o právnom
konaní – správny poriadok v znení neskorších predpisov). Pokuta je príjmom obce.
§ 16

Spoločné ustanovenia
51)

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva :
a) komisia obecného zastupiteľstva,
b) Obecný úrad Buzitka,
c) starosta obce,
d) poslanci obecného zastupiteľstva,
e) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií,
f) organizácia poverená zberom.

§ 17

Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Buzitke alebo na webovom
sídle obce: www.buzitka.estranky.sk.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Buzitke č. 40/2012 zo dňa a nadobúda účinnosť 01.01.2013.

......................................
Helena Ševčíková
starostka obce

Odkazy k textu:
1) § 1 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
2) § 39 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
3) § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
4) § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
5) § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
6) § 2 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
7) § 2 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
8) § 2 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
9) § 2 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
10) § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
11) § 2 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
12) § 2 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
13) § 2 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
14) § 39 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
15) § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
16) Druhá veta § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
17) § 48d zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
18) § 42 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
19) § 43 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
20) § 44 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
21) § 54a ods. 3 a 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
22) § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
23) § 49 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
24) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
25) § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
26) Podľa § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
27) § 18 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
28) § 18 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
29) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
30) § 39 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
31) § 18 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
32) § 48d zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
33) § 42 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
34) § 42 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
35) § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
36) § 18 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
37) § 39 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
38) § 74 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
39) § 72 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

40) § 72 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
41) § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
42) § 7 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
43) § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
44) § 80 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
45) § 80 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
46) § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
47) § 80 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
48) § 80 ods. 1 písm. s) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
49) § 80 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
50) § 80 ods. 5 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
51) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Príloha č. 1 k nariadeniu
Oddelene separované zložky komunálneho odpadu sú:
a) Vytriedené zložky komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 201, 20 01 23 a
20 01 35
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
b) Odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú
možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojim charakterom zapríčiňujú negatívne
vplyvy pri nakladaní s ním
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
obsahujúce nebezpečné časti
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
20 01 41 odpady z vymetania komínov
c) Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady

d) Iné komunálne odpady
20 02 02 zemina a kamenivo
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc a cintorína
20 03 07 objemný odpad
e) Zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení)
20 03 01 zmesový komunálny odpad
Príloha č. 2 k nariadeniu
Triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu
1. Triedený zbere papiera
Papier recyklovateľný: noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci
papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá.
Papier nerecyklovateľný: indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité pampers, hygienické
vložky.
Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky
rozložiteľným odpadom.
2. Triedený zber plastov
Plasty recyklovateľné:
- PE – vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny),
- PET – fľaše od nealko nápojov (môžu obsahovať zvyšky nápojov, musia byť v stlačenom
stave),
- VKM – nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak,
- PP – tvrdené plasty, hračky, vedrá od farieb a stavebných hmôt, záhradný nábytok (stoličky, stoly a
pod.), mikroténové sáčky a tašky, platové obaly od masla, nátierok, mlieka,
jogurtov a horčice,
- HDPE – drogistické obaly, sudy, (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov),
- LDPE – mäkké fólie, vrecia,
- LLDP – zmršťovacie a obaľovacie fólie
- ALU – plechovky od piva, coca, pepsi a pod.
Plasty nerecyklovateľné:
- autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.),
- plast kombinovaný i inými materiálmi.
Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky
rozložiteľným odpadom.
3. Triedený zber skla
Sklo recyklovateľné: obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy),
obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka a pod.),
obaly z kompótov (zaváraniny),
ploché tabuľové sklo (okenné sklo).
Nerecyklovateľné sklo: lepené sklo,
ploché sklo s drôtenou vložkou,
varné sklo,
televízne obrazovky,
porcelán,
keramika,
tabuľové zrkadlá,
autozrkadlá.
4. Triedený zber kovov
Kovy recyklovateľné: neznečistené kovové obaly z domácností (konzervy, nápojové obaly,
vrchnáky od nápojov, neznečistená hliníková fólia napr. obaly z čokolád a pod.)
Železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky. Hmotnostné rozmery jednotlivých kovových častí
musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi.

