
 

 

 

 

 

 

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi  

v obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Odpadový hospodár s.r.o. 

Upravil: 

Schválil 

Komentár od [OH1]: V  dokumente Vás budú sprevádzať 
poznámky. Sú vždy uvedené v takomto farebnom obdĺžniku, ktorý je 
vždy priradený k nejakej náležitosti. Ak by ste si dokument vytlačili 
v tejto podobe, ostali by Vám tam aj tieto poznámky. Je ich preto 
potrebné na záver odstrániť. Urobte tak až keď budete mať celý 
dokument vypracovaný. Vykoná sa to tak, že hore v pracovnom 
prostredí programu word, na karte Revízia stlačíte v časti Komentáre 
rozbaľovací trojuholník na možnosti Odstrániť. Následne kliknete na 
Odstrániť všetky komentáre v dokumente. Po tejto akcii nebudete 
mať v dokumente žiadnu poznámku a takýto dokument je možné 
vytlačiť. V prípade otázok nás kontaktujte na 
info@odpadovyhospodar.sk 
 

Komentár od [OH2]: Toto je len návrh systému. Môžete použiť 
aj inú formu. Dokument je potrebné upraviť o Vaše konkrétne 
informácie: nádoby, vývozné cykly ... 

Komentár od [OH3]: Doplniť názov obce 

Komentár od [OH4]: Doplniť zodpovedného zamestnanca 
a osobu, ktorá dokument schváli 



Zmesový komunálny odpad 

 
Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne pre IBV a 1 krát za 

týždeň pre bytové domy 

 

Druh nádoby: čierne plastové 240 litrové nádoby 

a kovové 110 litrové nádoby 

 

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: zberný dvor 

 

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady 

 

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady 

s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom 

zmesového komunálneho odpadu, či zložiek 

triedeného zberu odpadov 

 

Papier 

 
Interval vývozu: 1 krát za 4 týždne pre IBV a 1 krát za 

dva týždne pre bytové domy a formou školského 

zberu 

 

Druh nádoby: modré plastové 240 litrové nádoby 

a modré plastové 1100 litrové kontajnery 

 

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 

kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, 

plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... . 

 

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované 

materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný 

papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či 

mastný papier, kopírovací papier ... . 

 

Plasty 

 
Interval vývozu: 1 krát za 4 týždne pre IBV a 1 krát za 

dva týždne pre bytové domy  

 

Druh nádoby: žlté plastové 240 litrové nádoby a žlté 

plastové 1100 litrové kontajnery 

 

Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov, 

kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, 

tégliky od jogurtov hračky, penový polystyrén, 

poháriky z automatov a iné plastové nádobky ... . 

 

Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, 

viacvrstvové kombinované materiály, hrubo 

znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan 

a pod ... . 

 

Komentár od [OH5]: Jednotlivé druhy odpadov (v rámci 
položiek Zbiera sa a Nezbiera sa) je potrebné zosúladiť 
s podmienkami odberu Vášho zberového partnera.  

Komentár od [OH6]: V prípade že má obec zavedený 
množstvový zber. Ak nemá, je potrebné ich zbierať aspoň dva krát za 
rok a treba tu opísať systém nakladania. 



Celý náš aktualizovaný Vzorový manuál nakladania s odpadmi 

pre rok 2018 môžete získať dvoma spôsobmi: 

1. Objednaním nášho e-školenia o odpadoch 2018 pre obce 

a mestá 

2. Objednaním vypracovania Programu odpadového 

hospodárstva na kľúč. V tomto prípade získa obec naše e-

školenie o odpadoch 2018 ZADARMO. 

 

https://www.odpadovyhospodar.sk/povinnosti-v-odpadovom-hospodarstve-pre-obce-a-mesta/
https://www.odpadovyhospodar.sk/program-odpadoveho-hospodarstva-2016-2020/
https://www.odpadovyhospodar.sk/program-odpadoveho-hospodarstva-2016-2020/

