Systém nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedeného zberu
v obci Lubina
v nadväznosti na zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Zmesový komunálny odpad
Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne, 1x za mesiac (chalupári)
Druh nádoby: 110 l KUKA nádoby kovové, 120 l nádoby na odpad
plastové, 7 000 l – veľkoobjemové kontajnery, plastové vrecia pevné –
objem: 120 l
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej
triediť
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné
odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného
systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.

Drobný stavebný odpad
Interval vývozu: množstvový zber drobných stavebných odpadov –
priebežne. Zber je samostatne spoplatnený.
Miesto zberu: za budovou Obecného úradu alebo zabezpečením
veľkorozmerného kontajnera prostredníctvom zberovej spoločnosti
a jeho pristavením podľa potrieb fyzickej osoby.
Zbiera sa: len v malom množstve vytriedené drobné stavebné odpady- zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s
obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.

Papier
Interval vývozu: mobilný zber prostredníctvom
pojazdného vozidla, formou školského zberu
Druh nádoby: pojazdné vozidlo (výmena za hygienické
potreby, papierové utierky a pod.) na vopred určených
stanovištiach, veľkorozmerný kontajner pristavený pred
vchodom do budovy základnej školy
Zbiera sa: noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdých obalov, zošity, listy, kancelársky papier,
letáky, obálky, plagáty, katalógy, pohľadnice...

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové
obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier,
kopírovací papier a pod.

Plasty

Interval vývozu: 1x za mesiac spred domácností
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: čisté a zošliapnuté PET fľaše, polystyrén, plastové obaly z drogérie, potravín
(kelímky pre domácu škvarenú masť, krabičky od masla, tégliky od jogurtov ale bez víčka – to
patrí medzi kovové obaly, fľašky od jogurtových nápojov, obalové sáčky pre potraviny – ako
napr. obal na cestoviny a pod.), nádobky z čistiacich prostriedkov (saponátov,...), nápojové
kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, džúsov, vína, prázdne nádobky od liekov, vitamínov,
tašky z reťazcov ako napr. Tesco, sáčky a vrecia, obaly na časopisy, podnosy jedál
z polystyrénu – taniere, misky, tácky (využívané pri grilovaní)...
Osobitný pozor treba dávať pri kombinovaných obaloch – napr. čaj sa skladá z papierovej
krabičky a priesvitného vonkajšieho obalu (fólie), ktorý je z plastu. Smotánka do kávy – téglik
je plast a víčko patrí medzi kovy.
Nezbiera sa: znečistené plastové obaly - napr. riasenka (maskara – patrí do zmiešaného
odpadu), novodurové rúrky a iné materiály z PVC, molitan, podlahové krytiny, obaly od
nebezpečných látok.

Kovové obaly

Interval vývozu: 1x mesačne spred domácností
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: Pri separácii kovov sa myslí separovanie kovov, ktoré sú pri zakúpení výrobkov
použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) materiál, z ktorých sú
vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od
zaváranín a pod. Plechovky od nápojov sú používané pre alkoholické nápoje pivo, víno, a tiež

pre nealkoholické nápoje malinovky (coca cola, sprite, fanta ...), energetické nápoje, kávy a
pod. Kovové obaly od nápojov je po skonzumovaní potrebné zmenšiť – stlačiť.
Ďalej sem patria: krmivo pre psov v kovovom obale, alobal, kovové výrobky a súčiastky,
klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil, obaly zo sprejov
a pod.
Kovové obaly z potravín po konzumácii treba umyť saponátom, aby sa odstránili zvyšky jedla.
Nezbiera sa: znečistené obaly – napr. obal zo zubnej pasty (patrí do zmiešaného odpadu),
obaly z nebezpečných látok (farby, lepidlá, riedidlá, kovový šrot, nádoby od farieb,
elektronický odpad.

Sklo
Interval zberu: 1x za mesiac a veľkokapacitný kontajner
podľa potreby
Druh nádoby: zelená a veľkokapacitný kontajner za
budovou obecného úradu
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo
skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a
plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov
a pod.
Nepatria sem: kroky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky a žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) a pod.

Elektroodpad
Interval vývozu: 2x za rok v jarných a jesenných mesiacoch
Miesto zberu: za budovou Obecného úradu
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmeny,
digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia atď.
Nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické
ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a
zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné
zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
Spolu so zberom elektroodopadov prebieha aj zber použitých prenosných batérií a
akumulátorov.

Odpady s obsahom škodlivín
Interval vývozu: 2x za rok max. 24 hodín pred
zberom
Miesto zberu: vopred určené vývozné miesto,
napr. za budovou obecného úradu
Patria sem: odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie, lieky a iné nebezpečné
odpady. Ide výlučne o odpadové motorové a
mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a
mazacie oleje z podnikateľskej činnosti; nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované
nebezpečnými látkami a chemikáliami medzi ktoré patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo
obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
Nepatria sem: všetky ostatné druhy odpadov

Textil, obuv a hračky
Interval vývozu: podľa potreby
Druh nádoby: špeciálne označené kontajnery – za budovou
obecného úradu a v miestnej časti Hrnčiarové vedľa
autobusovej zastávky.
Patria sem: šatstvo vrátane všetkých druhov odevov,
prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky - iba v pároch a
nezničené, doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.), hračky.
Textil musí byť čistý, suchý a zabalený.
Nepatria sem: znečistené a mokré šatstvo a ostatné druhy odpadov.

Objemný odpad
Interval vývozu: 2x ročne v jarných a jesenných mesiacoch
Druh nádoby: veľkokapacitné kontajnery rozmiestňované
do jednotlivých častí obce
Patria sem: najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby,
plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a
podobne, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Nepatria sem: triedené zložky komunálneho odpadu, elektroodpad, kovové obaly, plasty,
nebezpečný odpad, Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpad zo zelene...

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický

Interval vývozu: podľa potreby
Druh nádoby: kompostéry v domácnostiach, prípadne miesto určené obcou k zberu, miesto
určené k štiepkovaniu konárov (priestranstvo nad futbalovým ihriskom v obci, priestranstvo
na začiatku miestnej časti Hrnčiarové po ľavej strane).
Patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie.
Nepatrí sem: všetky ostatné druhy odpadu
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky
Obec Lubina nezabezpečuje výkon triedeného zberu kuchynského bioodpadu z domácností v
zmysle § 81 ods. 7, písm. b)zákona o odpadoch, pretože je to pre Obec ekonomicky
neúnosné, keďže náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri
určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku (§ 81, ods.21, písm. d) zákona o odpadoch). Týmto nie sú dotknuté
povinnosti prevádzkovateľa kuchyne podľa § 14.
Použitý kuchynský olej a tuky
Interval vývozu: podľa potreby
Druh nádoby: v samostatne uzavretých PET fľašiach do špeciálne
označenej zbernej nádoby
Miesto zberu: zberná nádoba je umiestnená za budovou
obecného úradu
Patrí sem: použité oleje a tuky z domácností
Nepatrí sem: motorové oleje a mazadlá, všetky ostatné druhy
odpadu.

