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Obec Pečeňady na základe ustanovenia § 6 ods.l zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením § 39 zákona č.223/2001 Z.Z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyd

á v a pre územie obce Pečeňady tento

Dodatok č.l k VZNč.S/2004
o nakladaní S komunálnymi

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Príloha č.2 k VZN č.5/2004

Systém zberu komunálnych odpadov a separovaný zber
l.Zberné nádoby
Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
- pri nehnuternostiach určených na bývanie zberné nádoby s objemom

120 I

- pri nehnuternostiach slúžiacich ako nebytový priestor zberné nádoby s objemom 120 I
- osobitne určené zberné nádoby alebo PEvrecia s objemom 110 I určené na separované zložky
komunálnych odpadov
- verkoobjemové kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad sú min. 2x ročne rozmiestňované
v obci na určených miestach

2.Separovaný zber
Na území obce sa separujú nasledovné zložky komunálnych
Druh
200101
200102
200139

Názov
Papier a lepenka
Sklo
Plasty

200140

Kovy

odpadov:
Kategória
O
O
O
O

Pod odpadom s názvom papier a lepenka sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky, knihy bez
dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky ....
Odpad nesmie obsahovať:
- pergamenový

papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhrový papier, obaly z mlieka ...

Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera:
- nevratné fraše z bieleho a farebného skla, tabule skla z okien a dverí, fraše od zaváranín a pod.
očistené od zbytkov z póvodného obsahu ...
Odpad nesmie obsahovať:
-žiarovky, keramiku, zrkadlá, drótené sklo, porcelán, kovové uzávery na frašiach ...
Pod odpadom s názvom plasty sa zbiera:
- PETfraše od nealko nápojov s vrchnákmi a etiketami,
Odpad nesmie obsahovať:
- Plasty znečistené škodlivinami. ..

plastové obaly, tégliky, sáčky, fólie ...

Pod odpadmi s názvom kovy sa zbiera:
- kovové súčiastky, dróty a káble bez bužírky, starý riad, kovový šrot, ocer, farebné kovy, kovové obaly
z potravín zbavené obsahu ....
Odpad nesmie obsahovať:
-kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a róznymi chemikáliami
Spósob a miesto separovania:
Separované zložky komunálneho odpadu č.200101- papier a 200139- plasty sa separujú
individuálne občanmi v jednotlivých domácnostiach . Na separáciu majú obyvatelia obce a právnické
osoby vytvorené podmienky prevzatím určených zberných nádob a vriec

Separované zložky komunálneho odpadu 200102- sklo sa ukladajú do kontajnerov rozmiestnených
celoročne v obci. Odpad 200140 - kovy sa odovzdáva do kontajnerov pristavených na určenom
mieste v obci 2x ročne.
Obec Pečeňady nevykonáva triedený zber biologicky rozložiterného komunálneho odpadu, nakorko
viac ako 50% obyvaterov kompostuje vlastný odpad na základe dohody. Obec v zmysle uzatvorenej
dohody aktívne podporuje domáce kompostovanie poskytnutím kompostéra do každej domácnosti,
ktorá o to požiada.

3. Objemný odpad a drobné stavebné odpady
Zbierajú sa dvakrát ročne do verkoobjemových kontajnerov s objemom 5m3 alebo 7m3. Do
kontajnerov nepatria stavebné odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických a právnických
osob vykonávanej na základe stavebného alebo búracieho povolenia. Na zber a vývoz takto
vzniknutých stavebných odpadov je potrebné zabezpečiť si verkoobjemový kontajner samostatne.
Pod objemným odpadom sa zbiera:
- objemný odpad pochádzajúci od občanov ako staré koberce, nábytok, dvere, matrace, paplóny,
dosky, okná, umývadlá, toalety a pod.
Sposob a miesto pristavenia kontajnerov:
Verkoobjemové kontajnery budú 2x ročne pristavené na parkovisku pri KD v obci a termín bude
obyvaterom

v primeranej dobe oznámený.

4. Oddelene vytriedené

odpady z domácností

Zber sa vykonáva 2x ročne prostredníctvom

s obsahom škodlivín vráta ne elektroodpadu

Mobilného

firmou Marius Pedersen. Eko sklad je pristavený

Eko skladu na základe zmluvy s oprávnenou

na určenom mieste v obci.

Pod odpadom s obsahom škodlivín sa zbiera:
-postreky, chemikálie, nepoškodené žiarivky a neónové trubice, nerozobraté chladničky a mrazničky,
potravinárske oleje, motorové oleje a mazivá, farby, lepidlá, živice, nepoškodené batérie
a akumulátory, suché galvanické články, nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti
- televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, tlačiarne a pod.
Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzatvorenej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej
názvom látky.
Zakazuje sa odovzdávať odpady s obsahom škodlivín subjektom,
nakladanie s nebezpečným odpadom.

ktorí nemajú oprávnenie

na

Na tomto dodatku č.l k VZN č.5/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi sa Obecné zastupiterstvo obce Pečeňady uznieslo dňa 22.02.2013.
Dodatok Č. 1 k VZN č.5/2004 nahrádza prílohu č.2 k VZN č.5/2004 s účinnosťou od 20.03.2013

