MESTO SLIAČ
Zber a odvoz komunálneho a
triedeného odpadu
v meste Sliač v roku 2019

Vážení občania!
Triediť odpad nám ukladá zákon, ale viac by to malo byť zakotvené v každom z nás.
To, že je potrebné odpad triediť, netreba zdôrazňovať. Mnohí z nás to vedia a aj tak robia. Napriek tomu sa však
stále nájdu takí, ktorí nevedia, ako správne triediť.
Preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali nariadenia uvedené na nádobách, na ktorých je napísané, čo sa do
nádoby ukladá a čo tam nepatrí.
PLASTY:
Na základe zistených skutočností Vás upozorňujeme, aby ste do nádoby určenej na PLASTY vhadzovali
plastové fľaše stlačené. Ak sa do kontajnera prípadne vreca vhodia nestlačené fľaše, kontajner sa rýchlo naplní.
Potom sa zdá, že kontajnerov je málo. Nesprávne uložené plasty majú len veľký objem a nízku hmotnosť.
Ďalej Vás žiadame, aby ste do kontajnerov nevhadzovali plasty z áut, veľké kusy plastov, ktoré sa tam
nevmestia, neumyté fľaše od nápojov, znečistené kelímky z jogurtov, rýb a iných potravín. Obaly musia
byť vypláchnuté a čisté. Nevytriedený či neumytý obsah kontajnera sa považuje za komunálny odpad. Navyše
zdôrazňujeme, že znečistené kontajnery sa ničia a veľmi zapáchajú. Zápach, ktorý sa šíri po okolí,
znepríjemňuje ovzdušie okoloidúcim a obyvateľom bývajúcim v blízkosti kontajnerov.
SKLO:
Do nádob na SKLO sa nemôžu dávať celé poháre aj s obsahom, ako sú zaváraniny a pod. Okrem obsahu fliaš
do skleného odpadu nepatria ani kovové či plastové viečka, ktoré sú na pohároch alebo fľašiach. Takýto
odpad treba vytriediť do kontajnerov na to určených.
PAPIER:
V kontajneroch na PAPIER sa nachádzajú okrem papiera aj celé kartóny, škatule, ktoré nie sú
poskladané. Navyše sa tu nachádza šatstvo a rôzny textil, ktorý do týchto kontajnerov vôbec nepatrí. Ďalej
Vás žiadame, aby ste pri kontajneroch nenechávali celé vrecia so šatstvom. Šatstvo je potrebné pobaliť do
menších balíkov a vložiť do kontajnera na to určeného (kontajnery na textil sú umiestnené na: ul. Kollárova, ul.
Rybárska 2ks, ul. B. Nemcovej a ul. Družstevná).
BIOODPAD (biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO - zelený: do tohto bioodpadu patrí len
odpad zo záhrad a parkov, zvyšky prípadne šupky z ovocia a zeleniny, tráva, lístie, len malé konáre a orezy zo
stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, seno, piliny, hobliny, kvety... už zo samotného názvu vyplýva, že sa
do neho nedáva kuchynský odpad, zvyšky jedál a potravín, škrupiny z vajec, exkrementy zvierat....
KOVY:
V kontajneroch na KOVY sa často nachádzajú veľké kusy kovov aj s plastami (tie treba odstrániť), ďalej
znečistené plechovky, konzervy a iné neumyté a zapáchajúce kovové obaly. Opäť upozorňujeme, že aj tieto
obaly musia byť vypláchnuté a čisté!
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM) na báze lepenky (tetrapaky):
Do týchto kontajnerov dávajte len vypláchnuté škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov a pod., tak isto
plastové vrchnáčiky z nich odstrániť a dávať do plastov.
Ako budeme triediť, je na zodpovednosti nás všetkých. Ešte raz zdôrazňujeme, že nesprávne vytriedený
odpad nie je považovaný za vytriedený. Naopak, je považovaný za komunálny odpad! Nesprávne triedený
odpad bude mať pre nás dôsledok v podobe zvyšovania poplatku za odpad.
Preto Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel pri triedení jednotlivých druhov odpadu. Okrem toho treba mať na
pamäti hlavný zmysel triedenia odpadu, a to je ochrana životného prostredia. Otázka ochrany životného
prostredia nie je dôležitá len pre nás, ale najmä pre budúce generácie. To, v akom stave im odovzdáme
prostredie a prírodu, bude naša vizitka a naša zodpovednosť.

UPOZORNENIE: obyvatelia rodinných domov môžu aj naďalej viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapaky) vhadzovať do nádob (vriec) na plasty.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY ZBERU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO
ODPADU A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V OBLASTI
NAKLADANIA S ODPADOM V MESTE SLIAČ
ČO SÚ KOMUNÁLNE ODPADY (KO)
Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek
komunálneho odpadu, tak isto odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ.
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria triedené zložky komunálneho odpadu (ako sú
napr. plasty, sklo, papier, biologicky rozložiteľný odpad zelený, kovy, VKM), horúci popol, objemný odpad
(dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, elektroodpad, nebezpečný odpad a iné
prímesi.
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria ani odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone
podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (napr. obaly z papiera, kartón,
sklo, plasty, drevo, biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné
odpady a nebezpečné odpady).
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si odvoz a zneškodnenie odpadu (mimo zmesového
komunálneho odpadu) zabezpečujú samostatným zmluvným vzťahom na odvoz a zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu.
Pre zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú iba typizované
nádoby: 110 L / 120 L / 240 L nádoby, 1100 L kontajnery. Iné netypizované
zberné nádoby sa nepoužívajú a nebudú vyprázdnené.
Nádoba nebude vyprázdnená v prípade, že:
- obsahuje nežiadúci odpad alebo horúci popol,
- nie je prístupná pre zberové komunálne vozidlo (zaparkované autá,
nezjazdná príjazdová komunikácia, konáre stromov a pod.),
- nie je funkčná, resp. nie je v technickom stave pre bezpečné vyprázdnenie (veko nádoby musí byť voľné),
inak vývozca nevie zabrániť poškodeniu nádoby pri vývoze,
- je preťažená (napr. 110 a 120 L nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu) a v prípade preťaženia
vývozca nevie zabrániť jej poškodeniu.
Použitý jedlý olej: obyvatelia z rodinných domov môžu odovzdávať spolu s bioodpadom (uzatvorenú nádobu
položiť na BIO kontajner). Všetci občania - obyvatelia z bytových domov aj rodinných domov môžu uzatvorené
nádoby s použitým jedlým olejom odovzdávať celoročne v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač
na ulici ul. ČSA č.963.
Drobný stavebný odpad: patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, atď. (bez
kovu, dreva, skla, plastov ...) nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB,
atď.) Drobný stavebný odpad môžete odovzdávať celoročne v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta
Sliač ul. ČSA č.963, za poplatok 15,- EUR za tonu v zmysle VZN č.24/2018
Elektroodpad: vyváža sa od marca do novembra 2019 vždy v poslednú sobotu v mesiaci patria sem:
elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a
kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky..., nepatrí
sem: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí a pod.)
Zber konárov: bude prebiehať v posledný pracovný deň len v mesiacoch marec, apríl, október
a november 2019
Konáre a elektroodpad žiadame vykladať v deň zberu do 08:00 hod. na chodník pred svoju nehnuteľnosť
čo najbližšie k oploteniu. Mimo termínov vývozu môžete konáre a elektroodpad odovzdávať celoročne
v určenom čase na hospodárskom dvore Mesta Sliač ul. ČSA č.963.
Veľkoobjemový odpad a nebezpečný odpad : 2 x ročne bude vykonávaný zber veľkoobjemového odpadu
a zber nebezpečného odpadu. O týchto zberoch budete včas informovaní (web, mestský rozhlas, informačné
tabule rozmiestnené v meste, informačné letáky, mestské novinky...).
UPOZORNENIE!
Obyvatelia, fyzické a právnické osoby sú povinné si zabezpečiť potrebný počet nádob/kontajnerov na
zmesový KO podľa svojej produkcie odpadu, aby odpad nebol ukladaný mimo nádob (hlodavce, líšky, mačky,
vietor, znečistenie okolia). Nádoby/kontajnery musia byť v deň vývozu prístupné. Vyložte svoju
nádobu/kontajner so zmesovým komunálnym odpadom (obyvatelia z rodinných domov aj nádobu alebo
žlté vrece s plastami a nádobu na BIO odpad), v deň zberu pred 7,00 hod. rannou pred svoju
nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky. Vyložená nádoba alebo vrece (len plasty) na

okraj komunikácie je signál pre posádku vývozcu, že majú byť vyprázdnené.

TRIEDENÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU
DO KONTAJNEROV

PATRIA

NEPATRIA

ČIERNYCH
Zmesový komunálny
odpad

Nevytriedený a znečistený
komunálny odpad

Vytriedené zložky
komunálneho odpaduplasty, papier, sklo, kovy,
zelený odpad, nebezpečný
odpad...

ŽLTÝCH
Plastyurčené pre
odpady
z obalov z plastov
a odpady
z určených
neobalových
výrobkov
z plastov

Plastové fľaše z nápojov,
drogérie a kozmetiky (PET,
HDPE, PP), fólie číre a farebné
(PE-LDPE, HDPE), čistéopláchnuté plastové obaly
z potravín “tégliky“, polystyrén
(PS, EPS), igelitové tašky
a vrecká, staré plastové hračky...

Znečistené fľaše a obalyškodlivinami, chemikáliami,
olejmi a ropnými látkami,
guma, molitan....

ZELENÝCH
Sklo- určené pre
odpady z obalov
zo skla a odpady
z určených
neobalových výrobkov zo skla

Neznečistené sklenené fľaše
z nápojov, sklenené obaly,
poháre, črepy, tabuľové sklo bez
drôtenej výplne

Znečistené sklo, sklo
s prímesami, zrkadlá,
plexisklo, autosklo,
porcelán, keramika,
bezpečnostné a technické
sklo, žiarovky a žiarivky,
obrazovky...

MODRÝCH
Papier- určené
pre odpady
z obalov z papiera
a lepenky
a odpady z určených neobalových
výrobkov z papiera a lepenky

Noviny a časopisy, reklamné
letáky, zošity, knihy, papierové
obaly (napr. papierové vrecká),
kartóny, obálky, plagáty,
papierová lepenka, papierkrepový, baliaci, kancelársky,
katalógy...

Viacvrstvové obaly (tzv.
tetrapaky), znečistený
papier- povoskovaný,
mokrý, mastný, na pečenie,
plienky, alobal, lepiaca
páska, kovové alebo
plastové súčasti papierových
výrobkov, tapety...

HNEDÝCH
Bioodpad- biologicky rozložiteľný
komunálny odpad
(BRKO- zelený)

Zelený odpad zo záhrad
a parkov, zvyšky ovocia
a zeleniny, tráva, lístie, len malé
konáre a orezy zo stromov
a kríkov, vetvičky, burina,
slama, seno, piliny, hobliny,
kvety...

Kuchynský a reštauračný
odpad, zvyšky jedál
a potravín, exkrementy
zvierat, uhynuté zvieratá...

ČERVENÝCH
Kovy- určené pre
odpady z obalov
z kovov

Plechovky, kovové súčiastky,
starý kuchynský riad, kovové
obaly z kozmetiky, farebné
kovy, hliníkový obal, kovové
viečko, klince, kľúče, pánty,
zámky, oceľové plechovky...

Kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farieb
a rôznymi chemickými
látkami, Znečistené kovové
obaly a plechovky...

Škatule/krabice/ od mlieka,
džúsov, nápojov...

Znečistené obaly s obsahom
nebezpečných látok,
chemikálií, papier
a lepenka...

Viacvrstvové
kombinované
Materiály
(VKM) na báze
lepenky- určené
pre tetrapaky

