TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU („K. O.“)
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov
Postup ako oddeľovať jednotlivé druhy odpadov vyhradeného prúdu
odpadu (triedenie odpadu ), ktorým sú obaly a neobalové výrobky
z papiera a lepenky, zo skla, z kovov, z plastov a obaly z viacvrstvových
kombinovaných obalov na báze lepenky tzv. „Tetra-Pack“, (viacvrstvové
obaly sú kombinované aj s inými druhmi materiálov, napr. len plast
a hliníková fólia, ktoré však viacvrstvovým kombinovaným obalom na
báze lepenky nie sú a nepatria do kontajnera na obaly z viacvrstvových kombinovaných obalov na báze
lepenky), do akých zberných kontajnerov alebo zberných nádob ich ukladať a ktoré odpady do kontajnerov
alebo nádob určených na jednotlivo vytriedenú zložku nepatria.
Zberné kontajnery na triedený zber piatich zložiek triedeného zberu komunálneho odpadu sú v obci
umiestnené na verejne prístupných stojiskách. Pre orientáciu je priložený zoznam stojísk kontajnerov v obci
Varín.
Ostatné povinne triedené a oddelene zbierané odpady z komunálnych odpadov sa zbierajú a zhromažďujú na
inom, obcou určenom mieste a / alebo na zbernom dvore (po jeho sprevádzkovaní). Všetky informácie
o každom druhu odpadu a jeho spôsobe zberu si prečítajte v tomto manuáli.
Každá jeho časť, o jednotlivých druhoch odpadu, sa uvádza veľkým nápisom, pôvodca odpadu je krátko
oboznámený o druhu a zložení odpadu, správnom triedení a ukladaní do príslušnej zbernej nádoby alebo na
inom a obcou vyhradenom zbernom mieste, obsahuje informácie o ďalšom nakladaní s odpadom zo strany
obce a iné informácie a pokyny, prípadne pre ilustráciu aj obrazový materiál.
Poznámka: V manuáli je uvedený text vo viacerých farbách – podľa farby kontajnera, do ktorého vytriedený
odpad patrí, červenou farbou sú uvedené napr. aj zákazy, zelenou farbou tipy, ako neškodne ďalej naložiť
s tým-ktorým druhom odpadu, prípadne ekologické tipy. Kurzívou sú uvedené „citácie zo zákona“, autorove
vlastné alebo z iných zdrojov získané informácie a obrázky s odkazom na zdroj.
Obrázok: Panáčik s košom znamená, že obal treba
uložiť do príslušnej zbernej nádoby (na sklo,
papier a lepenku, plasty, kovy a obaly z VKM a ak
nepatrí do triedeného zberu, patrí do nádoby na
zmesový komunálny odpad
Obrázok: Zelený bod na obaloch výrobkov
informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji
systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou
je podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva.
Obrázok: Trojuholník zložený zo šípok: obal,
alebo výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku
je označenie materiálu z ktorého je obal vyrobený.
Označenie materiálu môže byť zobrazené ako
číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod
trojuholníkom šípok
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PAPIER A LEPENKA
(zložka komunálneho odpadu z triedeného zberu, do ktorej patrí odpad z obalov z papiera a lepenky
a z neobalových výrobkov z papiera a lepenky)
•
•

ukladáme ich do modrých zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov s označením
PAPIER A LEPENKA.
podnikatelia a právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na tento
účel používajú aj menšie nádoby modrej farby, s objemom 120 l s označením PAPIER.

Do zberných kontajnerov a nádob na PAPIER A LEPENKU patrí neznečistený odpad:
• tlačoviny: noviny, časopisy, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
• zošity, kancelársky papier, obálky, papierové vrecká, baliaci papier,
• lepenka kusová (kartón) a kartónové škatule,
• prázdny papierový obal z potravín (napr. škatuľky zo syrov, z čokoládových dezertov a pod.), z
liekov, obuvi, pracích práškov a pod.
Pred vhodením do kontajnera na PAPIER A LEPENKU:
• z odpadového papiera odstráňte kovové časti a oddeľte plastové časti: napr. spojovacie listové spony
a klipy, väzby z prázdnych rýchloviazačov,
• z plastových obalov kombinovaných s tenkým kartónom oddeľte plastovú a papierovú časť (blistre
z priehľadného plastu uzatvorené papierovou vrstvou, do ktorých sú balené rôzne predmety, napr.
zubné kefky, popisovače, kancelárske potreby a pod.),
• z obalových kartónových škatúľ vyberte prípadnú polystyrénovú výplň a odstráňte vonkajší plastový
obal na priloženú dokumentáciu (napr. z elektrospotrebičov a nábytku),
• z obalu čokoládových dezertov vyberte vnútorný plastový oddeľovač
• škatule pred vložením do kontajnera rozložte a objemné zmenšite roztrhnutím, aby sa zabránilo
neúčelnému napĺňaniu zberných kontajnerov.
Spôsob zberu a prepravy PAPIERA A LEPENKY:
• Obsah zberných kontajnerov a nádob, na základe objednávky obce, odvezie zberová spoločnosť pre
organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá musí byť rovnaký zmluvný partner obce
a súčasne aj zberovej spoločnosti.
• Podnikatelia a právnické osoby zapojené do triedeného zberu komunálnych odpadov sú o termíne
zberu obcou informovaní zaslaním správy (SMS).
• Mobilný zber papiera, sa uskutočňuje spravidla štvrťročne, kedy zmluvný partner pristaví zberové
vozidlo na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde občan môže zberový papier (spravidla bez
lepenky) odovzdať – vymeniť za hygienické papierové výrobky.
• Žiaci môžu odovzdať zberový papier vo varínskej základnej škole v rámci školského zberu. Školský
zber zložiek komunálneho odpadu, ktoré patria do triedeného zberu, škola musí obci oznámiť.
Vytriedené zložky komunálneho odpadu možno odovzdať len organizácii, ktorá má uzatvorenú
zmluvu s obcou (nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje len obec) a príslušnou OZV.
Do zberných kontajnerov na PAPIER A LEPENKU nepatrí:
• voskovaný papier (patrí do zmesového komunálneho odpadu)
• papier znečistený farbami, papier zamastený a inak znečistený potravinami, napr. znečistená škatuľa
od pizze (patrí do zmesového komunálneho odpadu)
• použité tapety (patria do zmesového komunálneho odpadu)
• papier, na ktorom je lepiaca páska (lepiacu pásku odstráňte, ak nie, patrí do zmesového komunálneho
odpadu)
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•

•
•
•

•

papier potiahnutý hliníkovou fóliou (napr. z masla a stužených pokrmových tukov, ak je možné
hliníkovú fóliu jednoducho oddeliť, fólia patrí do kovov a mastný papier do zmesového komunálneho
odpadu)
hygienický papier (použité papierové vreckovky, servítky a kuchynské utierky, jednorazové plienky,
dámske vložky, odličovacie tampóny a pod. patria do zmesového komunálneho odpadu)
obaly z lepenky kombinované s plastovou alebo hliníkovou vrstvou (Tetra Pack) (patria do
kontajnera na obaly z VKM oranžovej farby)
kartónové pláta a obaly z vajíčok a zvyšné rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok (keď sú
z viackrát recyklovaného materiálu možno ich kompostovať alebo uložiť do nádoby na zmesový
komunálny odpad. Ak je na obale znak recyklovania a/alebo skratka PAP 20, 21 alebo 22, vtedy je
obal od vajíčok recyklovateľný a patrí do modrého kontajnera
knihy
po A. kniky ako polygrafický výrobok bol vyňatý z neobalových výrobkov, teda nie je odpadom
vyhradeného prúdu, ktorý patrí pod povinnosť OZV (kultúrne dedičstvo). Ak je kniha uložená do
kontajnera na papier a lepenku ako odpad, pri kontrole čistoty vytriedenej zložky, takúto knihu možno
vyhodnotiť ako znečistenie a zaradiť ich do zmesového komunálneho odpadu, za ktorého ďalšie
nakladanie OZV môže žiadať obec úhradu, pretože zaň nezodpovedá.
po B. čo s vyradenými a neaktuálnymi knihami ďalej? Odpoveď nie je (alebo pozri nižšie zelený tip).
Zberné kontajnery 1100 l, 770 l a nádoba 120 l na PAPIER A LEPENKU (ilustračné foto)

Iné informácie o lepenke (kartón):
• Kartón je 1. tvrdý papier, lepenka; 2. škatuľa z tvrdého papiera; 3. náčrtok, maliarska kresba na
tvrdom papieri; k. papier, k-á škatuľa. (zdroj: Slovník slovenského jazyka)
• Lepenka je viacvrstvový plošný materiál. Lepenka môže byť:
 Hladká lepenka alebo kartón, papier s veľkou plošnou hmotnosťou pre výrobu kartonáže a
väzbu kníh.
 Vlnitá lepenka – dvoj- až sedemvrstvová štruktúra, v ktorej sa striedajú vrstvy hladkej lepenky
a vlnitej lepenky. Používa sa predovšetkým pre výrobu kartonáže, škatúľ, všeobecne v obalovej
technike.
 poznáme aj Izolačnú lepenku – hladká lepenka napustená izolačnou látkou, prípadne s ďalšou
plastovou vrstvou pre vodeodolné izolácie v stavebníctve;
 Elektrotechnickú lepenku – tiež ako „prešpán“ pre izoláciu drážok točivých el. strojov
(motorov, generátorov), ktoré však do kategórie odpadu Papier a lepenka nepatria.
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Zelený tip:
•

•

Jednorazové hygienické potreby možno nahradiť: papierové vreckovky a kuchynské utierky stále
používanými textilnými; jednorazové odličovacie tampóny látkovými, ktoré je možno oprať;
jednorazové vatovo-plastové tyčinky na čistenie napr. uší a úpravu make-upu, možno nahradiť
celobuničitými tyčinkami (ekologickú náhradu odličovacích tampónov a vatových tyčiniek hľadajte
pod značkou eko alebo organic, napr. v predajniach drogérie siete so skratkou mien Dano a Milan).
Jednorazové plienky je možné nahradiť klasickými látkovými plienkami alebo EKO plienkami, ktoré
neobsahujú bežne používané plasty vyrábané z ropy, ani žiadne živočíšne deriváty, sú 100% biologicky
rozložiteľné vrátane obalu. Pri všetkých výhodách ponúkajú komfort konvenčných plienok.

•

•

•

•

Najobjemnejšou zložkou komunálneho odpadu domácnosti s malým dieťaťom tvoria použité
jednorazové plienky. Ich dopad na životné prostredie je negatívny, na skládkach vytvárajú časované
bomby. Z 10 až 20 gramovej jednorazovej plienky (podľa značky a veľkosti) sa tak po použití stáva
mnohonásobne ťažšia a väčšia „plienočka“. Obsahujú pre detskú pokožku škodlivé a alergizujúce
látky. Jedno dieťa do dva a pol roka vyprodukuje tonu odpadu len vďaka plienkam a navyše jedna
plienka sa rozkladá cca 250 rokov! (zdroj: internet)
Jednorazový riad z plastu (poháre, taniere, misky) môžete doma nahradiť klasickým skleneným,
v prírode napr. „papierovým“ jednorazovým riadom vyrobeným z kukuričného škrobu, ktorý je
k dispozícii aj v bežných predajniach napr. potravín. Jednorazový riad možno nahradiť aj
ekologickejšou náhradou – vyrobenou z drevenej dyhy (aj príbor).
Keď sme už pri jednorazovom riade, v tu už spomenutej sieti predajní možno namiesto plastových
slamiek na pitie kúpiť „slamky“ vyrobené z kovu spolu s kefkou na čistenie, t. z. donekonečna
použiteľné.
Knihy môžete ponúknuť: priateľom a známym, susedom, verejným knižniciam, antikvariátom,
zdravotníckym alebo sociálnym zariadeniam, charitám, v malom množstve vložiť do poličiek pre
knihy „domov použitých kníh“, ktoré na verejných priestranstvách, napr. v parku, zriaďujú knižní
nadšenci), ktorí nepovažujú knihu za odpad (http://www.knihyknihy.sk), odovzdať na zbernom dvore
(vhodné na opätovné použitie), posledná možnosť je knihu zbaviť tvrdej väzby a zvyšok – ako papier
vložiť do príslušného kontajnera na triedený zber (?).
Pracie prášky v lepenkových škatuliach (a vlastne aj pracie gély a iné čistiace prostriedky
v plastových obaloch) možno zameniť za ekologickejšiu alternatívu – do prázdneho obalu si nechať
„načapovať“ tekutý BIO čistiaci alebo prací prostriedok (v Žiline stánok na autobusovej stanici alebo
iné internetové aj kamenné bezobalové obchody), alebo si kúpiť prírodný čistiaci a prací prostriedok
vo vyššie menovanej drogérii, pod značkou žltá a modrá (v angličtine), ktorých obaly sú
nahradzované ekologickými.

SKLO
(zložka komunálneho odpadu triedeného zberu, do ktorej patrí odpad z obalov zo skla a odpad z neobalových
výrobkov zo skla)
•
•

ukladáme do zelených zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov s označením SKLO
podnikatelia alebo právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na
tento účel používajú aj malé zberné nádoby s objemom 120 alebo 240 litrov (s označením SKLO.

Do zberných kontajnerov na SKLO patria neznečistené obaly a neobalové výrobky zo skla:
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•

poháre, sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zaváranín, rozbité vratné fľaše,
tabuľové obločné sklo a črepy; sklenené nádoby a nádobky, napr. z pleťového krému, toaletnej vody
a vody po holení, zbavené kovových alebo plastových častí, pod.

Pred vhodením do kontajnera na SKLO:
• Obsah zo sklených pohárov vyprázdnite, opláchnite vodou, napr. pri umývaní iného riadu alebo rúk,
prípadne vytrite mäkkým papierom.
• Sklo do kontajnera vhoďte a zbytočne ho nerozbíjajte (z bezpečnostných dôvodov, a aj tak sa pri
sypaní do zberového auta rozbije).
• Zo sklenených fliaš odstráňte kovové a plastové časti (korkové a plastové zátky; plastové a kovové
súčasti, ktoré chránia hrdlo napr. fľaše z vína; kovové a plastové uzávery a poistné krúžky zo
sklenených obalov; taktiež odstráňte plastový závitový uzáver z obalu napr. od kávy a závitové
uzávery z obalov so sterilizovanou zeleninou alebo ovocím a pod.
Spôsob zberu a prepravy SKLA:
• Obsah zberných kontajnerov a nádob, na základe objednávky obce, odvezie zberová spoločnosť pre
organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá musí byť rovnaký zmluvný partner obce
a súčasne aj zberovej spoločnosti.
• Podnikatelia a právnické osoby zapojení do triedeného zberu komunálnych odpadov sú o termíne
zberu obcou informovaní zaslaním správy (SMS).
Do zberných kontajnerov na SKLO nepatrí:
• porcelánové a keramické riady a predmety, zrkadlá, drôtované sklo (patria do nádoby alebo do
kontajnera na zmesový komunálny odpad)
• fľaše z umelej hmoty (patria do plastov)
• žiarovky, žiarivky, osvetľovacie neónové trubice, teplomery (patria do nebezpečných odpadov)
• obrazovky z televízorov a monitorov (aj s celými televízormi a monitormi patria do elektoodpadu)
• silne znečistené sklo (zeminou alebo potravinami, treba najskôr očistiť a vložiť do nádoby na sklo,
neočistené do zmesového komunálneho odpadu)
• sklo znečistené farbami alebo inými chemikáliami (patrí do nebezpečného odpadu )
• plexisklo (patrí do plastov, prípadne do objemného odpadu)
• autosklo (rozbité do zmesového komunálneho odpadu, nerozbité do objemného odpadu. Autovrak je
nebezpečný odpad a odovzdáva sa autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel)
• plné zaváraninové poháre a fľaše (najskôr vyprázdniť(!) a prázdne vložiť do kontajnera na sklo).
Zberný kontajner 1100 l na zložku SKLO (ilustračné foto)
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Zberný kontajner 770 l a nádoba 240 l na zložku SKLO (ilustračné foto)

Zelený tip:
• Kupujme nápoje, ak je to možné, napr. minerálnu vodu a pivo vo vratných sklenených obaloch
namiesto v plastových alebo v kovových obaloch
• Sklo je surovina recyklovateľná donekonečna, tavením nestráca svoje vlastnosti.

PLASTY
(zložka triedeného zberu komunálneho odpadu, do ktorej patrí odpad z obalov z plastu a odpad
z neobalových výrobkov z plastu)
•
•

•
•

Ukladáme ich do žltých zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov a (spravidla) do
žltých malých zberných nádob s označením PLASTY
v obci Varín sa na tento účel (ukladanie odpadu z plastov) v domácnostiach rodinných domov
a v prevádzkach podnikateľov a sídlach právnických osôb používajú aj malé zelené nádoby
s objemom 110 litrov alebo 240 litrov, ktoré boli pôvodne určené na dve zložky (sklo a plasty) a sú
označené žlto-zelenou nálepkou.
po zavedení samostatného zberu zložky plasty do žltých kontajnerov, je zakázané tieto dve zložky (sklo
a plasty) zmiešavať v jednej nádobe.
od 1.1.2016 je na zber plastov určená zberná nádoba a kontajner žltej farby.

Do zberných kontajnerov a nádob na PLASTY patrí neznečistený odpad:
• obaly z polyetyléntereftalátu (PET):
 bezfarebné a farebné obaly (fľaše s objemom 0,33 l až 2,0 l, prípadne aj väčším)
z nealkoholických nápojov,
 obaly z vína a sirupov, z jedlých olejov
• plastové obaly z potravín :
 tégliky z jogurtov a masla a iných mliečnych výrobkov,
 obaly z potravín a pochutín,
• obaly z destilovanej vody,
• obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov a prostriedkov,
• neznečistené priehľadné baliace fólie (z nábytku alebo zo stavebnín),
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•
•
•
•
•
•

neznečistené bublinkové fólie,
obalový polystyrén (výplňový PS z elektrozariadení a z nábytku) v malom množstve,
plastové nekompostovateľné tašky a vrecká na odpad,
plastové vedrá, poháriky z automatov
plastové hračky,
iný odpad z plastu označené značkami: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS.

Pred vhodením do kontajnera na PLASTY:
• plastové obaly hrubo znečistené potravinami, očistite alebo opláchnite vodou,
• odstráňte prípadné kovové uzávery a poistné krúžky,
• fľaše a iné duté obaly, súžiace ako obaly, stlačte alebo zošliapnite, aby sa zabránilo neúčelnému
napĺňaniu zberných nádob a kontajnerov.
• obaly vyprázdnite a vypláchnite napr. vodou pri umývaní rúk alebo oplachovaní riadu
• to isté platí aj pre obaly z čistiacich prostriedkov a prípravkov
• plastové uzávery z PET fliaš môžete uložiť zvlášť do kovovej zbernej nádoby s objemom 110 litrov,
umiestnenej pri kontajneroch na ukladanie zložiek triedeného zberu oproti predajni KORUNA
Spôsob zberu a prepravy PLASTOV:
• obsah zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov odvezie zberová spoločnosť pre
organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly
 na základe objednávky obce
 pravidelne v prvý štvrtok v mesiaci
• obsah malých nádob s objemom 110 (120) litrov alebo 240 litrov odvezie zberová spoločnosť
pravidelne v prvý štvrtok v mesiaci.
Do zberných kontajnerov a nádob na PLASTY nepatrí:
• farbami a inými škodlivinami znečistené plastové obaly (prázdny obal napr. z motorového oleja, z
farby a pod. treba odovzdať v rámci zberu nebezpečných odpadov)
• zeminou alebo potravinami znečistené plastové obaly a fólie (vypláchnuť vodou alebo inak očistiť,
inak patrí do zmesového komunálneho odpadu)
• PVC podlahové krytiny (odovzdať ako objemný odpad)
• linoleum, guma, molitan, vodovodné inštalačné trubky (odovzdať ako objemný odpad alebo uložiť do
nádoby na zmesový komunálny odpad)
• plastové obaly od motorových olejov (odovzdať v rámci zberu nebezpečných odpadov),
• viacvrstvové kombinované materiály, napr. prázdne blistre z liekov, obaly z hotových polievok,
z kávy, zo slaných pochúťok a sú kombináciou plastu a hliníkovej fólie, prípadne papiera a plastu
a pod. patria do zmesového komunálneho odpadu
 okrem obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. „TetraPack“, ktoré patria do oranžového kontajnera,
• potraviny a pochutiny v plastovom obale po záruke (patria do zmesového komunálneho odpadu)
Polystyrén bude možné samostatne odovzdať na zbernom dvore
Ako odpad z polystyrénu možno samostatne odovzdať expandovaný polystyrén (EPS) - klasický biely
penový polystyrén
• používaný v stavebníctve ako obkladový a podlahový a jeho zvyšky (neznečistený omietkou, maltou,
lepidlom, bez kovových častí a bez lepenky)
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•

ako obalový materiál (zo škatúľ, v ktorých bol zabalený napr. nábytok, elektrozariadenia
a elektrospotrebiče)

Zberný kontajner 1100 l a 770 l a nádoba 120 l na zložku PLASTY a plastový odpad (ilustračné foto)

Zelený tip:
•
•

alternatíva plastov: (https://www.dobrenoviny.sk/c/153739/zachrana-planety-sa-moze-zacat-plastydokazu-nahradit-tieto-prirodne-materialy)
v mene ochrany životného prostredia, je veľmi dôležité, aby sme každý, pokiaľ je to možné, obmedzili
používanie plastov a nahradzovali ich inou alternatívou, napr.:
 po nákup do predajne s potravinami nosme svoju textilnú tašku;
 banány po odvážení neukladajme do mikroténového vrecka a nálepku s hmotnosťou nalepme
priamo na zväzok banánov; to platí aj pri inom ovocí a zeleniny
 na vážený syr a údeniny si nosme vlastnú nádobku (bez zabalenia do ďalšej fólie),
 chlieb a pečivo uložme do textilného oprateľného vrecka (možno kúpiť alebo ušiť)
 namiesto nealkoholických nápojov v PET fľaši kúpte si domáci výrobník sódy a limonád
 dlhší čas používaný plastový záhradný nábytok, ktorý vykazuje opotrebovanosť, skúste ošetriť
(zrenovovať) farbou na plasty alebo ho nalakovať
 prehodnoťte kúpu plastového nábytku a vyberte si radšej drevený nábytok (časť nábytku)
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•

•

prehodnoťte alebo aspoň obmedzte používanie plastov na hrobových miestach a dekorácie
a vence z umelých kvetov nahraďte dekoráciami z prírodných materiálov.
napr. strukoviny skladujte v sklenenej fľaši z mlieka alebo z prírodnej ovocnej šťavy namiesto
plastových nádob.
plastové vrecia do odpadkového koša možno kúpiť aj biodegradovateľné alebo
kompostovateľné (ich kompostovanie v domácom komposteri je zložitejšie, pretože nie je
zabezpečená stála teplota a podmienky ako v priemyselnej kompostárni, avšak ak sa takýto
odpad náhodou ocitne v prírode, samovoľne sa rozloží na zložky, ktoré nezaťažujú životné
prostredie. Rozloží sa na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny
účinkom živých organizmov, a to za prítomnosti, alebo bez prítomnosti kyslíka)
pri grilovačkách a iných párty v prírode (aj v domácnosti) nahraďte jednorazové riady za
elegantné ekologické gastro nádoby (vyrobené z drevenej dyhy) ) alebo z bioplastu (napr.
bionela)
využite služby bezobalových kamenných predajní alebo ich internetových portálov

V roku 2016 bolo na svete vyrobených 396 miliónov ton nových plastov, čo predstavuje 53 kilogramov
na každého obyvateľa našej planéty. Produkcia novovyrobených plastov od roku 2000 každý rok
rastie (zdroj: internet)
Od roku 2021 bude zakázaná výroba jednorazových plastových výrobkov.
Ilustračný materiál – plastové odpady a následok znečistenia (zdroj: internet)
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Upozornenie na zmenšenie odpadu pred uložením do príslušnej zbernej nádoby alebo kontajnera,
ktoré platí pre obaly z plastov, obaly z kovov, kartónové škatule a obaly z VKM,
(zdroj: internet)

KOVY
(zložka triedeného zberu komunálneho odpadu, do ktorej patrí odpad z obalov z kovov a odpad
z neobalových výrobkov z kovov)
•
•

Ukladáme ich do červených zberných kontajnerov s označením KOVY
podnikatelia alebo právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na
tento účel používajú požičané zberné kontajnery s objemom 1100 litrov s označením KOVY

Do zberných kontajnerov a nádob na KOVY patrí:
• odpad z obalov z kovu a z neobalových výrobkov z kovu:
 obaly z alkoholických a nealkoholických nápojov (pivo, nealkoholické a energetické nápoje),
 kovové obaly z potravín bez obsahu (plechovky z hotových jedál, mäsových alebo
zeleninových výrobkov, paštét, kompótov, z potravy pre domáce zvieratá)
úplne vyprázdnené obaly z kozmetických prípravkov (napr. z deodorantov, lakov na vlasy),
hliníkové sťahovacie viečka z potravín (z jogurtov a iných mliečnych výrobkov, hotových
šalátov),
 obaly z paštét a nátierok,
 obaly z čajových sviečok (bez zvyškov vosku),
 alobal z čokolády,
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery,
drobné a väčšie predmety z kovu: klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče,
zámky, ventily a pod.
alobal,
kovový šrot a pod.
Obaly musia byť prázdne a neznečistené potravinami alebo škodlivinami.



•
•
•
•
•

Pred vhodením do kontajnera na KOVY:
• kombinovaný kovový obal treba, ak je to možné, oddeliť od iných materiálov,
• kovový obal vypláchnite vodou pri umývaní (rúk, riadu)
• kovový obal (prázdnu plechovku z nápoja alebo konzervu) zošliapnite alebo iným vhodným
spôsobom zmenšite jeho objem
• kovové obaly hrubo znečistené potravinami, očistite alebo opláchnite vodou
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•

sťahovacie alobalové viečka z mliečnych výrobkov zhromažďujte spolu s alobalovými miskami
z mäsových výrobkov a alobalom v jednom pevnom igelitovom vrecku, ktoré, naplnené, zviažte
a vhoďte do kontajnera na kovy.

Spôsob zberu a prepravy KOVOV:
• Obsah zberných kontajnerov, na základe objednávky obce, odvezie zberová spoločnosť pre
organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá musí byť rovnaký zmluvný partner obce
a súčasne aj zberovej spoločnosti.
• Podnikatelia a právnické osoby zapojené do triedeného zberu komunálnych odpadov sú o termíne
zberu obcou informovaní zaslaním správy (SMS).
Do zberných kontajnerov na KOVY nepatria:
• obaly z kovu kombinované s iným materiálom
• obaly z kovu obsahujúce zvyšky jedla (obsah vyprázdniť)
• obaly z kovu hrubo znečistené farbami a inými škodlivinami (prázdny obal napr. z farby treba
odovzdať v rámci zberu nebezpečných odpadov)
• zeminou alebo potravinami znečistené obaly (vypláchnuť vodou alebo inak očistiť, inak patrí do
zmesového komunálneho odpadu)
• alobal znečistený potravinami (napr. po grilovaní patrí do zmesového komunálneho odpadu)
• viacvrstvové kombinované materiály (patria do kontajnera na VKM alebo do zmesového
komunálneho odpadu)
• potraviny a pochutiny v kovovom obale (konzervy) po záruke (patria do zmesového komunálneho
odpadu)
Zberný kontajner 1100 l na zložku KOVY a obaly z kovu (ilustračné foto)
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VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
NA BÁZE LEPENKY
zložka triedeného zberu komunálneho odpadu, do ktorej patrí odpad z obalov z viacvrstvových
kombinovaných materiálov na báze lepenky („kompozity na báze lepenky“)
•
•

Ukladáme ich do oranžových zberných kontajnerov s označením OBALY Z VKM
podnikatelia alebo právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na
tento účel používajú požičané zberné kontajnery s objemom 1100 litrov alebo vlastnú zbernú nádobu
s označením obaly z VKM

Do zberných kontajnerov a nádob na OBALY Z VKM patria:
• prázdne obaly (nápojový kartón „Tetra-Pack“):
 od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
 ovocnej šťavy, džúsov a vína.
Pred vhodením do kontajnera na OBALY Z VKM:
• z nápojového kartónu treba odstrániť obsah
• obal vypláchnuť vodou (pri zhromažďovaní v domácnosti zvyšky pôvodného obsahu začnú zapáchať)
• obal rozložiť alebo zošliapnuť
Spôsob zberu OBALOV Z VKM:
• Obsah zberných kontajnerov, na základe objednávky obce, odvezie zberová spoločnosť pre
organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá musí byť rovnaký zmluvný partner obce
a súčasne aj zberovej spoločnosti.
• Podnikatelia a právnické osoby zapojené do triedeného zberu komunálnych odpadov sú o termíne
zberu obcou informovaní zaslaním správy (SMS).
Do zberných kontajnerov na OBALY Z VKM nepatria:
• obaly kombinované s iným materiálom ako je lepenka (obaly z kávy a prísad na pečenie, obaly zo
slaných pochúťok, napr. z lupienkov, orieškov, slaného pečiva patria do zmesového komunálneho
odpadu)
• obaly obsahujúce zvyšky jedla (obsah vyprázdniť)
• obaly hrubo znečistené potravinami.
• nápoje v obale z VKM po záruke (patria do zmesového komunálneho odpadu)
Iné informácie:
• obaly z VKM alebo kompozity na báze lepenky môžu byť kombináciou:
 papier a lepenka + rôzne kovy,
 papier a lepenka + plasty,
 papier a lepenka + hliník,
 papier a lepenka + cínový plech,
 papier a lepenka + plast + hliník,
 papier a lepenka + plast + hliník + cínový plech
• VKM sú zložené aj z iných materiálov, pre odpady z VKM z komunálnych odpadov sú však
irelevantné.
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Zberný kontajner 1100 l na zložku OBALY Z VKM, obaly a upozornenie (ilustračné foto)

znamená, že
použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V p
Tabuľka ukazuje priemernú dobu rozkladu odpadu, keď sa „povaľuje“ v lese (mimo zimné obdobie) (zdroj: internet)
Odpad
ohryzok jablka, hrušky
papier
šupka od banánu
šupka od pomaranča
vlnená ponožka
krabica od nápoja (kompozit) z papiera a plastu
(kefír, čerstvé mlieko)
ohorok cigarety s filtrom
plechovka
igelitové vrecko či taška
žuvačka
plastový pohár
PET fľaša, plastová fľaša
alobal alebo tetra-pak s hliníkovou fóliou
jednorazové plienky
sklo
polystyrén
struny do kosačky

Približná doba rozkladu
16 dní
4 mesiace
5 mesiacov
1 rok
1,5 roka
7 rokov
15 rokov
15 rokov
25 rokov (nové ekologické tašky 1 rok)
50 rokov
70 rokov
100 rokov
100 rokov
250 rokov
tisíce rokov (ale možno nikdy)
desaťtisíc rokov (ale možno nikdy)
asi nikdy (nové bio struny do 10 rokov)

Štatistika – rozbor nádoby so zmesovým komunálnym odpadom:
Ak by sme vysypali na zem priemernú nádobu na komunálny odpad a ručne všetko dotriedili, tak by na skládku
poputovali iba 4%. Všetko ostatné by ešte mohlo byť nejakým spôsobom zhodnotené a zrecyklované. (zdroj: internet)
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PLASTY

SKLO

VKM

PAPIER

KOVY

ŠATSTVO
TEXTÍLIE

Triedený zber - stojiská, druh a počet kontajnerov
umiestnených na verejnom priestranstve v obci Varín
Antona Bernoláka

bytové a rodinné domy

5

5

5

4

5

2

Antona Bernoláka

bytový dom 831

1

1

1

1

Železničná

železničná stanica

1

1

1

1

1

M. R. Štefánika

križovatka so Železničnou

1

1

1

1

1

Školská

bytový dom 476

1

1

1

1

1

Jána Bottu (súkromný pozemok)

bytový dom 474

1

1

Antona Bernoláka

bytový dom (za MŠ)

1

1

1

1

1

Námestie na Záhumní

bytový dom 2101

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ulica

identifikácia miesta

Martina Kukučína
P. O. Hviezdoslava

"Beniačovci"

1

1

1

1

1

P. O. Hviezdoslava

pri „Milovcoch"

1

1

1

1

1

Dubenec

"družstevná bytovka"

1

1

1

1

1

Koňhorská

"Pallovci"

1

1

1

1

1

Koňhorská

otočisko autobusov

1

1

1

1

1

Jozefa Martinčeka

byt. dom za polyfunkč. objektom

1

Jozefa Martinčeka

Hasičská zbrojnica

Hrnčiarska

"pri potoku"

1

1

1

1

1

Hrnčiarska

oproti predajne KORUNA

2

2

2

2

2

Ondreja Meszarosa

pri "Trnkovom mlyne"

1

1

1

1

1

Fatranská

radová zástavba RD

1

1

1

2

1

Fatranská

býv. COOP JEDNOTA

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Antona Horeckého

1
1

1

Sama Chalupku

za objektom "Bajovec"

1

1

1

1

1

Pod Vajánkom

Pri zbernom dvore

1

1

1

1

1

Starohradská

križovatka s Pltníckou

1

1

1

1

1

1

Starohradská

Ku Železnej studničke

2

2

1

1

1

Uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom o odpadoch a teda aj v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce
o nakladaní s komunálnym odpadom je zakázané a ukladanie a ponechanie odpadu aj
mimo zberných kontajnerov alebo na inom mieste ako je určené obcou sa považuje za
priestupok, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 1500 eur.
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ŠATSTVO A TEXTÍLIE
•

•

vhodné na ďalšie zhodnotenie:
 ukladáme do špeciálneho kovového zberného kontajnera (s ručným vyklápacím
mechanizmom umiestnené na verejnom priestranstve obce) s označením: textil, obuv, hračky
 možno odovzdať na zbernom dvore obce
ostatné šatstvo a textílie (nevhodné na ďalšie zhodnotenie) a vo väčšom množstve možno odovzdať
na zbernom dvore ako objemný odpad.

ŠATSTVO A TEXTÍLIE vhodné na ďalšie zhodnotenie je vytriedené, čisté (vypraté), suché,
nepoškodené, uložené alebo zviazané do balíka:






oblečenie a doplnky (čiapky, šále)
posteľná bielizeň, prikrývky, deky,
obrusy, závesy a pod.,
čisté plyšové hračky,
nepoškodenú obuv, kabelky, opasky

Spôsob zberu a prepravy zložky ŠATSTVO A TEXTÍLIE:
• Obsah zberných kontajnerov - vyradené, no použiteľné šatstvo a iné veci osobnej spotreby, na základe
dohodnutých podmienok v zmluve s obcou, odvezie zberová spoločnosť minimálne 1 x / 21 dní.
Do zberných kontajnerov na ŠATSTVO A TEXTÍLIE neukladajte:
• páperové prikrývky (periny) a vankúše,
• „prešiváky“
• šatstvo a textílie, napr. poškodené patria do zmesového komunálneho odpadu alebo do objemného
odpadu
Zberný kontajner a nádoba na ŠATSTVO A TEXTÍLIE (ilustračné foto)
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KOMUNÁLNE ODPADY, KTORÉ OBEC ZBIERA FORMOU
KALENÁROVÉHO ZBERU, NAJMENEJ 2 X ROČNE
Kalendárový zber je termín zberu vopred oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu a zaslaním
SMS účastníkom tejto formy informovania, webovej stránky obce, alebo termín zberu je naplánovaný
a uvedený v harmonograme zberu komunálnych odpadov, ktorý je platný na príslušný kalendárny rok.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
BATÉRIE A AKUMULÁTORY (všeobecné informácie)
1. Označovanie elektrozariadení podľa zákona o odpadoch a príloh vykonávacej vyhlášky tohto zákona
Obrázok:
Grafický symbol, ktorým sa označuje batéria,
akumulátor a sady batérií pre oddelený zber.
Značka, ktorá označuje „oddelený zber“ pre
všetky batérie a akumulátory, pozostáva z
prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach, ako
je zobrazené nižšie a ilustračný materiál ukážka
prenosných batérií:
2. Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie,
pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo
viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.
Batérie a akumulátory sa členia na:
a) prenosné
prenosná batéria a akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré
 sú hermeticky uzavreté,
 môžu sa ručne prenášať,
 nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
b) automobilové
automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú
 pre štartér,
 osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla
 a jeho osvetlenie.
c) priemyselné
priemyselná batéria alebo akumulátor sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie
alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.
Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška,
ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných
zariadeniach a záložných zdrojoch.
Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom
obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.
Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom.
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Podľa zákona o odpadoch sa zakazuje:
a) zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
b) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania
nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania
a recyklácie
c) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre
spracovateľa použitých batérií a akumulátorov.
Povinnosti výrobcov a distribútorov batérií a akumulátorov
Výrobca prenosných batérií a akumulátorov a výrobca automobilových batérií a akumulátorov je
(okrem iných povinností) povinný zabezpečiť:
a) zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a použitých automobilových batérií a akumulátorov od
konečných používateľov v každom okrese Slovenskej republiky
1. spätným zberom použitých prenosných batérií a použitých automobilových batérií a akumulátorov,
2. zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov (výrobca prenosných batérií a akumulátorov)
3. zberom najmenej jednou osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov,
ktorou je iná osoba ako distribútor automobilových batérií a akumulátorov (výrobca automobilových batérií
a akumulátorov)
Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám
a akumulátorom
a) zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum
ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,
b) informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre
verejnosť prístupné,
c) zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má
sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového
obchodu vrátane elektronického predaja; ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s
výrobcom prenosných batérií a akumulátorov.
BATÉRIE A AKUMULÁTORY AKO ODPAD
Zber použitých batérií a akumulátorov
(1) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou
prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
(2) Zber použitých automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na
komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora,
alebo iného tovaru a musí byť pre konečného používateľa bezplatný.
SPÔSOB ZBERU POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV V OBCI VARÍN:
Použité a nefunkčné prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať:
• na mieste spätného zberu u predajcov týchto výrobkov:
 predajňa elektrospotrebičov, ak je v nej zriadený ich spätný zber
• na zbernom mieste:
 do zbernej nádoby určenej na tento účel napr. v supermarketoch Coop Jednota, Tesco, v
predajni elektro, v predajni „35“ (ka)
 na obecnom úrade do zbernej nádoby B-Box a E-Box spoločnej na prenosné batérie
a akumulátory a veľmi malý elektroodopad (vo vstupnej chodbe)
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•

počas kalendárového zberu vo vopred oznámený deň a spravidla 2 x do roka (zvyčajne v sobotu
v jarnom a jesennom období, kedy sa na jednom obcou určenom mieste hromadne zbiera
elektroodpad a nebezpečné odpady, t. z. odpady obsahujúce škodliviny)

Použité a nefunkčné automobilové batérie a akumulátory možno odovzdať:
• počas kalendárového zberu vo vopred oznámený deň a spravidla 2 x do roka (zvyčajne v sobotu
v jarnom a jesennom období, kedy sa na jednom obcou určenom mieste hromadne zbiera
elektroodpad a nebezpečné odpady, t. z. odpady obsahujúce škodliviny)
Použité prenosné batérie a akumulátory nevhadzujte do nádob na zmesové komunálne odpady.
Predaj batérií a akumulátorov podomovým výkupcom (bez zmluvy s obcou) je zakázaný.
Zberná nádoba B-Box a E-Box na prenosné batérie a akumulátory a na veľmi malý elektroodpad

Malé zberné nádoby a odpad z batérií (ilustračné foto)
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KOMUNÁLNE ODPADY, KTORÉ OBEC ZBIERA FORMOU
KALENÁROVÉHO ZBERU, NAJMENEJ 2 X ROČNE

VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ
ZARIADENIA
1. Označovanie elektrozariadení podľa zákona o odpadoch a príloh vykonávacej vyhlášky tohto zákona
Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia
určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na
trh pred 13. augustom 2005:

Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia
určeného pre oddelený zber, ktoré sa uvádza na
trh po 13. auguste 2005

2. Kategórie elektrozariadení
na ktoré sa vzťahuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch od 15. augusta 2018 sú hrubo zvýraznené a
informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií elektrozariadení sú uvedené bez
zvýraznenia:
2.1. Zariadenia na tepelnú výmenu
Chladničky, Mrazničky, Zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov, Klimatizačné zariadenia,
Odvlhčovacie zariadenia, Tepelné čerpadlá, Radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na tepelnú výmenu,
ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu, Iné.
2.2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
Obrazovky, Televízory, LCD fotografické rámy, Monitory, Laptopy, Notebooky, Iné
2.3. Svetelné zdroje:
Lineárne žiarivky, Kompaktné žiarivky, Žiarivky, Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových
výbojok a výbojky s kovovými parami, Nízkotlakové sodíkové výbojky, LED, Iné.
(Dolu uvedený Ilustračný materiál svetelných zdrojov a ich delenia je použitý s vedomím spol. EKOLAMP
a je zároveň ukážkou elektroodpadu zo svetelných zdrojov a svietidiel)
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•

2.3.1. Lineárne žiarivky. Nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne
žiarovky kruhové, tvaru U a indukčné.

•

2.3.2. Kompaktné žiarivky. Kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov a kolíkovými
päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektrickým predradníkom.
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•

2.3.3. Vysokotlakové a nízkotlakové výbojky. Výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové,
zmesové, xenónové.

•

2.3.4. LED svetelné zdroje. Svetelné zdroje obsahujúce LED diódy, ktoré je možné priamo
namontovať do svietidla ako náhradu za existujúce žiarovky.
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Do triedeného zberu ako elektroodpad nepatria tieto svetelné zdroje (patria do zmesového K. O.)
•

2.3.5. Žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky. Klasické žiarovky, iluminačné,
sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové, nízkovoltové žiarovky a halogénové žiarovky na
sieťové napätie.

2.4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel;
zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického
náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na
monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto
kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
Práčky, Sušičky, Umývačky riadu, Sporáky, Elektrické rúry, Elektrické varné dosky, Svietidlá, Zariadenia
na prehrávanie zvuku alebo obrazu, Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov v kostole, Zariadenia
na pletenie a tkanie, Veľké počítače (mainframe), Veľké tlačiarne, Kopírovacie zariadenia, Veľké hracie
automaty, Veľké zdravotnícke pomôcky, Veľké prístroje na monitorovanie a kontrolu, Veľké spotrebiče,
ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze, Fotovoltické panely, Iné
2.5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo
obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné
a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných
automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté
v kategóriách 1 až 3 a 6.
Vysávače, Čističe kobercov Šijacie stroje, Svietidlá, Mikrovlnné rúry, Ventilačné zariadenia, Žehličky,
Hriankovače, Elektrické nože, Elektrické varné kanvice, Hodiny a hodinky, Elektrické holiace strojčeky,
Váhy, Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, Kalkulačky, Rádiové súpravy, Videokamery,
Videorekordéry, Hi-Fi súpravy, Hudobné nástroje, Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, Elektrické
a elektronické hračky, Zariadenia na športové účely, Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie
atď., Dymové hlásiče, Tepelné regulátory, Termostaty, Malé elektrické a elektronické nástroje, Malé
zdravotnícke pomôcky, Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, Malé zariadenia, ktoré automaticky
vydávajú výrobky, Malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi, Iné.
2.6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
Mobilné telefóny, Zariadenia GPS, Vreckové kalkulačky, Smerovače, Osobné počítače, Tlačiarne, Telefóny,
Iné.
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ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA
AKO ELEKTROODPAD
Z elektrických a elektronických zariadení môže vzniknúť elektroodpad.
Obec je povinná zabezpečiť nakladanie len s komunálnymi odpadmi a vo vzťahu k elektroodpadu je
oprávnená zabezpečiť nakladanie len s elektroodpadom pochádzajúcim z domácností alebo ktorý možno
považovať za elektroodpad z domácností (napr. tým je aj bežný počítač a jeho komponenty z kancelárie
podnikateľa) okrem zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ak sa
očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľných
zdravotníckych pomôcok.
(Nakladanie s odpadom = zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad
týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka
alebo sprostredkovateľa)
„Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných,
inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza
z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.“
Stav elektroodpadu z elektrozariadení, ktorý možno odovzdať:
• mechanicky nepoškodený,
• nerozobratý, nesmú sa v ňom nachádzať rádioaktívne prvky na ktoré sa vzťahuje iný, špeciálny
zákon.
• Zakázané je rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu!
Za poškodenie elektroodpadu sa považuje hlavne:
• chladničky a mrazničky bez zadnej chladiacej časti, čerpadla, chladiacej mriežky
• u veľkých zariadení viditeľne chýbajú časti ako napr. elektromotory, transformátory, kovové
opláštenie
• informačné technológie s chýbajúcimi časťami počítačov ako dosky plošných spojov,
harddisky, rozbité monitory
• spotrebná elektronika kde sú neúplné časti televíznych prijímačov, a to hlavne chýbajúce
vychyľovacie cievky na zadnej strane a transformátory, rozbitá obrazovka.
Spôsob zberu elektroodpadu v obci Varín:
• veľmi malý elektroodpad (s rozmerom do 20 x 30 cm možno uložiť na obecnom úrade do
zbernej nádoby B-Box a E-Box spoločnej na prenosné batérie a akumulátory (vstupná chodba)
• počas kalendárového zberu vo vopred oznámený deň a spravidla 2 x do roka (zvyčajne v sobotu
v jarnom a jesennom období, kedy sa na jednom obcou určenom mieste hromadne zbiera
elektroodpad a nebezpečné odpady, t. z. odpady obsahujúce škodliviny)
Iný spôsob zberu elektroodpadu:
•
•

odovzdaním u predajcov a distribútorov elektrozariadení
 tzv. spätným zberom (pri kúpe nového elektrozariadenia môžete bezplatne staré odovzdať)
oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má
výrobca elektrozariadení uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese.
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•

•

Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo
distribútorom elektrozariadenia
 pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
 v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez
povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej
blízkosti.“
Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na
dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne
odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na
tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.“

Elektroodpad ilustračný materiál (zdroj: internet)
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BIOLOGICKY (ROZLOŽITEĽNÝ) ODPAD
Všeobecné informácie o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade (podľa zákona o odpadoch)
1. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom ( proces
rozkladu organických molekúl na jednoduchšie organické a anorganické zložky, ktorý prebieha bez
prítomnosti kyslíka) alebo aeróbnym spôsobom (proces rozkladu organických molekúl na jednoduché
anorganické zložky za prítomnosti voľného kyslíka), ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
2. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
3. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré
je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (podľa Katalógu odpadov)
• Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad možno považovať aj odpad z domácností vznikajúci na
území obce pri činnosti fyzických osôb, pričom pod domácnosti spadá napríklad aj odpad
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na osobnú rekreáciu alebo parkovanie,
• odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ, ktorý však nevznikol v rámci bezprostredného výkonu ich podnikateľskej činnosti,
• odpad vznikajúci v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo sú v správe obce,
• vrátane odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.
Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
• biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
„prevádzkovateľ kuchyne“)
• jedlých olejov a tukov z domácností
• biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú:
• kompostovanie
 v kompostovacom zásobníku alebo
 zber prostredníctvom zbernej nádoby
• mobilný zber




prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov,
miesta určeného obcou alebo
prostredníctvom zberného dvora

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá
• preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad
(výnimka, ktorú si uplatnila Obec Varín)
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BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ
ODPAD
okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“)
Pôvodca biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu:
•
•
•

je povinný kompostovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v certifikovanom zásobníku
Kompostér COMBOX 1050 prideleného obcou.
je oprávnený na tento účel používať aj vlastný kompostovací zásobník (zabezpečený na jeho vlastné
náklady).
nesmie biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ukladať do zbernej nádoby na zmesový komunálny
odpad (všeobecne je zakázané skládkovať biologický odpad na skládke odpadov)

(Vymedzenie pojmu biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKaRO)
Podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.
1069/2009 je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja,
ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích
zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.)
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní
zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb,
stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností.
Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo
lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom
množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier použité pri manipulácii s potravinami. (zdroj:
webová stránka Úradu verejného zdravotníctva SR)
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JEDLÉ OLEJE A TUKY
Jedlé oleje a tuky vhodné na ďalšie zhodnotenie (úpravu) môžu byť zmesou použitých alebo
nespotrebovaných rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový, palmový, ale aj olej napr. z rybacej
konzervy, atď.)
Zber použitého rastlinného jedlého oleja v domácnosti:
•
•
•
•
•

olej zhromažďujte v jednej plastovej fľaši (PET obal) s objemom najviac 5,0 litrov (najvhodnejší je
pôvodný obal z rastlinného oleja už aj vzhľadom na budúce zálohovanie PET obalov)
olej zhromažďujte čistý, bez prímesí iných pochutín (kečup, horčica) a bez zvyškov iných potravín
(precedený a zbavený zvyškov napr. strúhanky)
olej môže byť aj prepálený
olej môže obsahovať zvyšky tukov rastlinného pôvodu
vo fľaši môže byť zmiešaný rastlinný olej so živočíšnym alebo rastlinným tukom (bravčová masť,
stužený tuk)

Spôsob odovzdania obci:
• jedlý olej v plnej plastovej fľaši treba priniesť na obecný úrad
• alebo odovzdať na zbernom dvore (po sprevádzkovaní zberného dvora vo Varíne)
Obec jedlé oleje v malých obaloch zhromažďuje v označenej zbernej nádobe spoločnosti oprávnenej
nakladať s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Prepravu
na zhodnotenie zabezpečuje Obec Varín u tejto spoločnosti.
Oleje a tuky nepatria do kanalizácie:
• studený tuk sa usádza aj vo vašom kanalizačnom potrubí
• sťažuje priechodnosť odtoku splaškovej vody do kanalizácie
• spôsobuje zápach v kanalizačnom potrubí a v okolí kanalizácie priťahuje hlodavcov
• zaťažuje životné prostredie vodu, pôdu aj pitnú vodu
• ďalšie financie domácnosti na čistenie upchatého odtoku
• gastronomické prevádzky sú povinné na svojej kanalizačnej prípojke zabezpečiť nainštalovanie
lapača tukov.
Zber jedlých olejov (ilustračné foto zmluvnej spoločnosti)
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BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD („BRO“)
(zelený odpad zo záhrad bude zhodnotený na obecnom malom kompostovisku)
Zelený odpad zo záhrad, ktorý možno odovzdať, môže obsahovať organické časti rastlín a drevín:
• tráva, burina
• lístie
• zvädnuté kytice (bez kovových výstuží, stužiek, dekoračných prvkov, ktoré nie sú prírodného
pôvodu) a zvyšky kvetov
• poškodené a pozberové zvyšky zeleniny a ovocia
• drevná hmota len ako: štiepky, piliny a hobliny, malé konáriky a vetvičky
• drevný popol
Spôsob zberu BRO (zelený odpad zo záhrad ):
•

odovzdaním do veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore (po jeho sprevádzkovaní)

Do kontajnera na BRO (zelený odpad zo záhrad ) na zbernom dvore nepatrí:
•

Dreviny (celé konáre, vetvy, celé alebo časti stromov a kríky), kamene, štrk a iný komunálny odpad.

Dreviny, t. z. konáre a zvyšky stromov a kríkov v priemere do cca 10 cm vhodné na ďalšie spracovanie
•
•
•

Dreviny možno ukladať do veľkokapacitných kontajnerov (VOK) pristavených na verejných
priestranstvách obce.
Spracovanie drevnej hmoty zabezpečuje obec svojou technológiou (VOK, zvoz, drvenie)
Informácie o zbere prostredníctvom obecného rozhlasu, zasielaním SMS, webová stránka obce
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BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
vyprodukovaný z hrobových miest na
miestnom cintoríne
(zelený odpad z cintorína sa zhodnocuje na obecnom malom kompostovisku)
Odpad vyprodukovaný pri údržbe hrobových miest je pôvodca odpadu povinný vytriediť podľa druhu
odpadu:
•
•
•
•

biologicky rozložiteľný odpad: pokosená tráva, burina, lístie, zvyšky kvetov, zvyšky kytíc prírodného
pôvodu (a zbavené plastových, kovových a iných častí)
plasty (prázdne vyhorené plastové kahance bez zvyškov vosku, iný plast)
sklo (bez vyhoreného kahanca v plastovom obale a bez veľkých zvyškov vosku, iné sklo)
kovy (vrchný diel skleneného alebo plastového kahanca, drôtená výstuž kytice, iný kov)

Biologicky rozložiteľný odpad sa nesmie zmiešavať v zbernej nádobe alebo zbernom kontajneri so
zmesových komunálnym odpadom.
BRO z hrobových miest ukladáme len do jedného veľkoobjemového kontajnera umiestneného na
cintoríne.
Druhý kontajner umiestnený na cintoríne slúži na ostatný odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť.

OBJEMNÝ ODPAD
Do objemného odpadu patria objemné a veľkorozmerné predmety z domácností, ktoré nie je možné uložiť
do bežnej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Tento odpad nie je vhodné ukladať ani do zberných
kontajnerov určených pre domácnosti v bytových domoch (aj vzhľadom na skutočnosť, že spoločný
kontajner nepoužíva len jedna osoba)
Objemný odpad, ktorý možno odovzdať ako odpad z domácností:
•
•
•
•

nábytok (napr. skriňa, polica, regál, stolička, stôl, kreslo, posteľ, matrac, sedačka)
podlahoviny (napr. kusový alebo meraný koberec, PVC krytina)
sanitárna keramika (napr. umývadlo, toaletná misa, vaňa)
iné rozmerné alebo objemné predmety z domácností, ktoré nie je možné najskôr iným spôsobom,
napr. vlastným pričinením zhodnotiť (darovať, zrekonštruovať, využiť ako materiál na zhotovenie
inej veci a pod.)

Spôsob zberu objemného odpadu:
• odovzdaním do veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore (po jeho sprevádzkovaní)
Pred odovzdaním na zberný dvor:
• je potrebné, aby pôvodca odpadu veľkorozmerný predmet, ešte pred odovzdaním na zbernom dvore
ako odpad, ak je to možné, rozobral na menšie diely (napr. nábytok)
• z okna odstránil sklenenú výplň
• obec si vyhradzuje právo obmedziť množstvo tohto odpadu odovzdávaného na zbernom dvore pre
jednu domácnosť na objem 2 m3 / rok.
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Príklad objemného odpadu (ilustračný materiál, zdroj: internet)

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (ďalej len „DSO“)
DSO je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu
Definícia „udržiavacie práce“ podľa stavebného zákona:
Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena
odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho
trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok,
obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena
jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv
stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu,
vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
e) maliarske a natieračské práce.
•
•

Pôvodcom DSO je fyzická osoba, ktorá svojpomocne vykonáva udržiavacie práce, na ktoré nie je
potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.
DSO je inertný odpad (neobsahuje škodliviny alebo nebezpečný odpad) a môže obsahovať zmes
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.
 Zmes nesmie obsahovať iný odpad (napr. polystyrén a iné plasty, kovy, odpady obsahujúce
škodliviny)
 Azbest, eternit sa zneškodňuje ako nebezpečný odpad. Nie je súčasťou komunálneho odpadu.

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu:
•
•
•

DSO (zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.) možno odovzdať len
na zbernom dvore.
za DSO, kde je zavedený množstvový zber, sa platí poplatok (0,020 eura za 1 kg).
Platí sa v hotovosti ihneď, na mieste zberného dvora.
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•
•

DSO môže jedna osoba (pôvodca odpadu v obci Varín) odovzdať na zberný dvor aj viackrát za rok.
DSO nie je stavebný odpad podľa zákona o odpadoch.
Drobný stavebný odpad a spôsob zberu na zbernom dvore (ilustračné foto, zdroj: internet)

Stavebný odpad a odpady z demolácií nie sú súčasťou komunálneho odpadu. Za stavebný
odpad a odpad z demolácií nezodpovedá obec. Obec nesmie nakladať a nemá povinnosť
zabezpečiť likvidáciu napr. odpadu z azbestu (napr. strešná krytina), odpad z bitúmenových
zmesí a podobných stavebných odpadov. Nakladanie s takýmto odpadom sa nesmie „preniesť
na občanov“, t. z. neplatí sa z vybraného poplatku za komunálne odpady.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Všeobecné informácie o nebezpečných odpadoch
• Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného
predpisu.
Klasifikácia a označenie chemických látok a zmesí podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (GHS)
Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí (GHS) je systém
Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o
týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov a prostredníctvom kariet
bezpečnostných údajov. Systém by mal zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného
prostredia.
Obal s chemickými látkami, napr. domácou chémiou spravidla obsahuje piktogram, výstražné slovo
a výstražné upozornenie, ktoré presne popisuje možné negatívne účinky a bezpečnostné upozornenia.
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Majú podobu štandardizovaných krátkych varovaní. Legislatíva pre každú triedu a kategóriu nebezpečných
prípravkov presne špecifikuje, ktoré vety sa majú na obale objaviť. Napríklad na prostriedkoch na umývanie
riadu môžete často nájsť spolu s výkričníkom a slovom "varovanie" i vetu H-319 v znení "Spôsobuje vážne
podráždenie očí".
Varovanie pred rizikami býva na obale spravidla len jedno, nasleduje ho však celý húf pokynov pre bezpečné
zaobchádzanie s prostriedkom, takzvaných P-viet.
Na obale zvlášť rizikových prostriedkov, napríklad toxických, musia byť uvedené aj názvy konkrétnych
nebezpečných látok.
S označením chemického prípravku úzko súvisí aj takzvaný bezpečnostný list. Zjednodušene ide o akúsi
sprievodku sumarizuje všetky dôležité informácie. Primárne sú bezpečnostných údajov určené pre
profesionálnych užívateľov a obchodníkom, ktorí v nich nájdu zloženie tohto výrobku, pokyny pre správnu
manipuláciu, prepravu a prvá pomoc a tiež návod, ako naložiť s prázdnym obalom.
Označovanie nebezpečných chemických látok (vybrané informácie z nariadenia):
Zjednodušene: na etiketách obalu s nebezpečnou látkou (NL) sa nachádzajú (môžu byť) o. i. výstražný
piktogram, výstražné slovo, výstražné upozornenie (obsahuje veľké H a príslušné trojčíslie, napr. H200:
Nestabilná výbušnina) a vhodné bezpečnostné upozornenie (obsahuje veľké P a príslušné trojčíslie napr.
P201, čo je bezpečnostné upozornenie pre Nestabilnú výbušninu a znamená „Pred použitím sa oboznámte s
osobitnými pokynmi“). Výstražné upozornenie môže byť označené aj EUH a trojčíslím, napr, EUH059: Nebezpečný
pre ozónovú vrstvu
Výstražný piktogram
výstražné slovo (pod piktogramom)

typ nebezpečnosti
(a reakcia ktorú môže NL spôsobiť)

kategória NL

Fyzikálne nebezpečenstvo:
• výbuch
• požiar
• požiar po výbuchu
• rozletenie úlomkov po výbuchu
• po zahriatí výbuch

•
•
•
•
•
•

Fyzikálne nebezpečenstvo:
• požiar,
• vznietenie
• samovznietenie
• spontánne vznietenie po kontakte so
vzduchom
• výbuch
• uvoľňovanie horľavých plynov

• Horľavý plyn, horľavý aerosól
• Horľavé alebo samovoľne reagujúce
kvapaliny, tuhé látky a zmesi
• Samozápalné látky
• Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi
• Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvoľňujú horľavé plyny

Výbušnina
Nestabilné výbušniny a ich podtriedy
Samovoľne reagujúce látky a zmesi
Organické peroxidy
Samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ A, B
Organické peroxidy, typ A, B

Nebezpečenstvo alebo Pozor

Nebezpečenstvo alebo Pozor

Fyzikálne nebezpečenstvo:
• možnosť spôsobenie alebo prispenie
k rozvoju

požiaru

výbuchu

• Oxidujúci plyn, kvapaliny a tuhé látky
• oxidačné činidlo

Nebezpečenstvo
Fyzikálne nebezpečenstvo:
• výbuch
Nebezpečenstvo pre zdravie:
• kryogénne popáleniny alebo
poranenia
(poškodenie chladom)
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• Plyn pod tlakom
• Schladený plyn
• Rozpustené plyny

Pozor

Fyzikálne nebezpečenstvo:
• korózia kovov
Nebezpečenstvo pre zdravie:
• (vážne) poleptanie kože
• (vážne) poškodenie očí

• Látka alebo zmes korozívna pre kovy
• látky a zmesi žieravé/dráždivé pre kožu

Pozor
Nebezpečenstvo pre zdravie:
• Smrteľný, toxický
 po požití,
 pri kontakte s pokožkou
 pri vdýchnutí

• akútne toxické látky

Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo pre zdravie:
vzťahuje sa na jedno alebo viaceré:
• akútne škodlivé
• spôsobuje kožnú senzibilizáciu
• (vážne) podráždenie kože, oči
• škodlivý
 po požití,
 pri kontakte s pokožkou
 pri vdýchnutí
• môže vyvolať alergickú kožnú
reakciu
• dráždi dýchacie orgány
• má narkotické účinky, spôsobuje
ospalosť alebo závraty

Nebezpečenstvo

Môže byť v každej kategórii NL

Nebezpečenstvo pre zdravie:
NL alebo zmes má jeden alebo viacero z
týchto účinkov:
• je karcinogénna
• ovplyvňuje plodnosť a plod v tele
matky
• spôsobuje mutácie, poškodenie
orgánov
• je respiračným senzibilizátorom,
• pri vdýchnutí môže spôsobiť alergiu,
astmu, alebo problémy s dýchaním
• je toxická pre konkrétne orgány
• aspiračné nebezpečenstvo,
• po požití alebo vniknutí do dýchacích
ciest môže byť smrteľná

Látky a zmesi klasifikované ako
• kožné senzibilizátory
• respiračné senzibilizátory

Nebezpečnosť pre životné prostredie:
• spôsobuje vodnú toxicitu
• (veľmi) toxický (škodlivý) pre vodné
organizmy, (s dlhodobými účinkami)

Látky a zmesi nebezpečné pre vodné prostredie
• s akútnymi alebo
• chronickými (dlhodobými) nebezpečenstvami
pre vodné prostredie

Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu:
• EUH059: Nebezpečný pre ozónovú
vrstvu

Látky a zmesi nebezpečné pre ozónovú vrstvu

Pozor alebo bez
Bez piktogramu
signálne slovo: Nebezpečenstvo
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• Nakladanie s nebezpečnými odpadmi je nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac
škodlivých látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa
Katalógu odpadov.
• Zakazuje sa riediť a zmiešavať
a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a
c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
• Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne
označený.

KOMUNÁLNE ODPADY, KTORÉ OBEC ZBIERA FORMOU
KALENÁROVÉHO ZBERU, NAJMENEJ 2 X ROČNE

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM
ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Primárne ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami
a pochádzajú z komunálnych odpadov.
Do nebezpečných odpadov patrí odpad z:
•
•
•
•

obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
vrátane prázdnych tlakových nádob
rozpúšťadiel
kyselín
zásad

•
•
•
•

fotochemických látok
pesticídov
nefunkčných žiariviek a iný odpad obsahujúci ortuť
olejov a tukov (neurčených pre ľudskú spotrebu)
Odpadové oleje na účely tohto zákona (patria do osobitného prúdu odpadov) sú to všetky minerálne
mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na
ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje,
mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

•
•
•
•

farieb, tlačiarenských farieb, lepidiel a živíc obsahujúcich nebezpečné látky
detergentov
nefunkčných batérií a akumulátorov
dreva obsahujúceho nebezpečné látky

Obec zabezpečuje nakladanie len s komunálnymi odpadmi, preto aj takéto odpady sa uvádzajú ako
nebezpečné odpady z komunálnych odpadov.
•

Nebezpečné odpady nezmiešavajte s bežným komunálnym odpadom a neukladajte do nádoby na
zmesové (t. z. zvyškové) komunálne odpady.
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•
•

Nespotrebované chemikálie a oleje a ich zvyšky nevylievajte do kanalizácie ani do septikov alebo do
odpadových šácht.
Použité prenosné batérie a akumulátory nevhadzujte do nádob na zmesové komunálne odpady.

Spôsob zberu nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov v obci Varín:
•

Obec zabezpečuje dvakrát do roka kalendárový zber nebezpečných odpadov, t. z. v obcou určený
termín, v ktorom sa uskutoční zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a to uložením do
nádob a veľkokapacitného kontajnera určených na tento účel a na mieste určenom obcou
a odvezením v deň zberu. Termíny sa zapracovávajú v harmonograme zberu a odvozu
komunálnych odpadov v obci na príslušný kalendárny rok.

Patria sem:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob (t. z. obaly z technických sprejov)
rozpúšťadlá (riedidlá do farieb, odlakovače, rozpúšťadlá pre lepidlá (acetón), na odstraňovanie
škvŕn alebo starých náterov a pod)
kyseliny (napr. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková a iné)
zásady (hydroxidy - prípravky na čistenie sifónu, rozpúšťanie usadenín napr. v kanalizačnom
potrubí, napr. hydroxid sodný)
fotochemické látky (vývojky, ustaľovače)
pesticídy (chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín: proti živočíchom, fytopatogénnym
hubám, proti burine)
umelé hnojivá,
oleje a tuky (neurčené pre ľudskú spotrebu): minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje,
mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a
hydraulické oleje.
farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky,
detergenty (pracie a čistiace prostriedky)
drevo obsahujúce nebezpečné látky
rukavice, handry, štetce a piliny znečistené napr. olejom, farbami
nefunkčné žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
použité a nefunkčné automobilové batérie a akumulátory

Kategória odpadov pod názvom nebezpečné odpady obsahujú celú zbierku chemikálií a iných škodlivín,
ktoré majú dopad na všetky zložky životného prostredia. Pomôcť a odľahčiť mu môžeme a my, a to tým, že
budeme používať šetrné a ekologické čistiace prostriedky a prípravky.

Zelený tip:
•

V sortimente sieti predajní drogéria s názvom začiatočných písmen Daniel a Milan, ktoré majú
bohaté zastúpenie v každom meste, možno nájsť saponáty na riady, čističe WC, univerzálne čističe,
pracie prostriedky práškové či gélové, náhrady aviváže, odstraňovače vápenných usadenín a iné,
ktoré sú ekologické a biologicky degradovateľné a nenechávajú škodlivé stopy na životnom
prostredí.
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•

•

•
•
•
•

Skúste saponát na riady s názvom ročného obdobia vymeniť za ten, ktorý možno použiť napr. aj na
umývanie ovocia bez pochybností, že by po zjedení týmto umyté ovocie ublížilo čo aj dieťaťu
a pritom aj pekne vonia.
Trochu saponátu zrieďte v obale z iného čističa s rozprašovačom, takto zriedený ho priamo
nastriekajte na umývaný riad a čistiacu silu peny zo saponátu máte stále k dispozícii a jedna fľaša
saponátu vydrží oveľa dlhšie, čím aj ušetríte financie.
Aviváž nahraďte šetrnejšou alternatívou alebo namiesto nej použite na bielizeň vodou zriedenú
kyselinu citrónovú, ktorá dokonca zneutralizuje agresívnejší prací prípravok.
Prací prostriedok s fosfátmi vymeňte za ekologickejšiu alternatívu, bez týchto.
Pýtajte vo svojej drogérii, alebo v predajni, kde kupujete čistiace prostriedky alebo prípravky,
ekologické, ktoré nezaťažujú životné prostredie, ktorého sme jednou zo zložiek.
Zanechajme svoj zaužívaný spôsob čistenia svojich domácností a prania a skúsme svoje domácnosti
odbremeniť od všetkých tých chemikálií na pranie a čistenie, odmasťovanie a dodanie lesku,
ekologické náhrady. Veď aj tak všetko končí nad našimi hlavami a pod našimi nohami. Aj nedávna
„nepríjemnosť“ s vodou by nás mala prebudiť a uvedomiť si, že si sami znečisťujeme vodu, pôdu,
ovzdušie aj svoje hmotné bytosti.

•
Odpad obsahujúci škodliviny (ilustračný materiál, zdroj: internet)
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HUMÁNNE LIEKY A VETERINÁRNE LIEKY
NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI OSOBAMI
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Humánne lieky (lieky určené pre človeka) nespotrebované fyzickými osobami a veterinárne lieky
nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdať do verejných lekární.
Verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich štátnemu ústavu. Štátny ústav
sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa
osobitného predpisu.
Lieky do lekárne sa musia odovzdávať bez vrchných obalov, teda tablety, kapsule a čapíky vybrané z
papierovej škatuľky a bez príbalovej informácie pre pacienta (tieto patria do triedeného zberu papier ) a obalu z umelej hmoty (t. z. lieky balené v blistri, sklenenej alebo plastovej nádobe,
v hliníkovej tube).
Lieky v tekutej forme vo fľaškách by mali byť tiež vybrané z papierových škatuliek, masti a krémy sa
odovzdávajú len v obaloch z umelej hmoty.
Takto odbalené lieky sa musia dať do papierového alebo plastového vrecka a tak odovzdať do
lekárne.
Za nebezpečný odpad sa považuje len vnútro liekovky, teda len samotné kapsuly, tabletky, kvapky,
sirupy a čapíky.
Ak potrebujete znehodnotiť staré ortuťové teplomery, možno ich odovzdať do lekárne zvlášť.
Striekačky s ihlami treba tiež odovzdávať zvlášť, ideálne v plastových fľašiach. (zdroj: www.sukl.sk)
Medzi tento odpad nepatrí odpad z výživových doplnkov (vitamíny a iné doplnky stravy), z
kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych pomôcok a z homeopatických liekov.
Nespotrebované lieky nepatria do nádoby na zmesový komunálny odpad ani do verejnej kanalizácie.

Nespotrebované lieky a ich forma odovzdania vo verejnej lekárni
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PNEUMATIKY A ODPADOVÉ PNEUMATIKY
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
(Spätným zberom odpadových pneumatík sa rozumie bezplatný zber odpadovej pneumatiky od jej držiteľa
distribútorom (prípadne aj zber na mieste určenom obcou)
•
•

Fyzické osoby môžu opotrebované pneumatiky odovzdať bezodplatne distribútorovi pneumatík
za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva servis bez predaja nových pneumatík
(pneuservis alebo predajca pneumatík).

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
Obec však, na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky, zavedie spätný zber
odpadových pneumatík na zbernom dvore obce.
Na zbernom dvore obce bude možné odovzdať pneumatiky:
•
•

z osobného motorového vozidla (bez diskov)
z jednostopových vozidiel:
 z bicyklov (bez kolesa)
 z jednostopových motorových vozidiel (bez diskov)

1. obrázok: Takto určite nie!

2. obrázok: Žiaľ, takto asi áno (zdroj: internet)
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