Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu v obci Spišská Teplica
Obec je povinná v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť na svojom webovom
sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Kto je pôvodca odpadu a držiteľ odpadu
-

-

pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženie týchto odpadov
pôvodca odpadu je každý občan
držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza

Povinnosti pôvodcu odpadu
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
- nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením
obce,
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci
- platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov
- právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti
na území mesta, uzatvoriť dohodu o zbere komunálnych odpadov s organizáciou, ktorá
vykonáva zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste na základe
uzatvorenej zmluvy

Povinnosti vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti
-

zabezpečiť opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti pred umiestnením odpadu cudzou
osobou v rozpore s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve
ak na nehnuteľnosť vlastníka, správcu alebo nájomcu je umiestnený odpad v rozpore so
zákonom o odpadoch je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť okresnému úradu
a obci, na ktorých území sa nehnuteľnosť nachádza

Vývoz odpadu
Vývoz zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu vrecovým systémom
zabezpečuje zmluvný partner Brantner Poprad, s.r.o. podľa harmonogramu na príslušný
kalendárny rok.

Zberné nádoby
Zberné nádoby na komunálny odpad (120l) si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Spišskej
Teplici, info na tel. 052/7738400.

Vrecový systém
Zber triedeného odpadu je zabezpečený zberom vriec spred domov v termínoch podľa
aktuálneho kalendára. Vrecia sú na výmenu. Vrecia si môžete vyzdvihnúť aj na mieste prvého
kontaktu Obecného úradu v Spišskej Teplici. Vreci aje potrebné vyložiť v deň zberu ráno do
6hod.

Ako triediť odpad

Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Aj
malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. Opätovne
odporúčame a pripomíname, PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU: V odpadoch, ktoré
vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme
technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova
vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov... Obrovské skládky odpadov,
ktoré zaberajú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu znížiť až o 31%.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
Obec zabezpečuje vývoz BRKO zabezpečuje Obec Spišská Teplica pristavením
veľkokapacitných kontajnerov – sezónne na jar a na jeseň a vrecovým systémom zberom
trávy spred domu 2x mesačne.
Zber pokosenej trávy spred domov (hnedé vrecia) bude každý druhý pondelok – nepárne
týždne vrecovým systémom.
Termíny: 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.2018

Kompostovisko
Kompostovisko sa nachádza v školskom areáli, je uzamknuté a kontrolované technickými
zamestnancami Obce Spišská Teplica, je registrované Okresným úrad v Poprade, odbor
starostlivosti o životné prostredie pod číslom 006/2018.
Pracovná doba je v mesiacoch marec až október :
pondelok
od
14.00 hod.
do
15.00 hod.
streda
od
14.00 hod.
do
16.00 hod.
Vo výnimočných prípadoch môže byť doba upravená podľa potreby, ale len po
predchádzajúcej dohode a so súhlasom zodpovedného pracovníka, resp. starostu obce.
Zoznam druhov odpadov povolených kompostovať
Na obecnom kompostovisku sa môžu kompostovať len biologické odpady, ktoré sú
v Katalógu odpadov zaradené ako skupina 20 – komunálne odpady, podskupina 02 - odpady
zo záhrad a z parkov (vrátane odpadov z cintorína).
Bude sa teda jednať výlučne o biologické odpady rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú pri
údržbe cintorína, verejnej alebo súkromnej zelene a pri pestovaní plodín v záhradách.
Na obecnom kompostovisku sa bude kompostovať iba odpad zo zelene z obce a záhrad.

1. Biologický odpad môžu na obecné kompostovisko nosiť iba:
- obyvatelia obce
- pracovníci vykonávajúci údržbu verejnej zelene z územia obce.
2. Dovezený biologický odpad (v našom prípade výlučne rastlinné zvyšky) bude v zariadení
preberať zaškolený pracovník, ktorý vykoná vizuálnu kontrolu (vlastnosti a kvalitu) a
zaeviduje prevzatý materiál do prevádzkového denníka.

Zberný dvor Brantner Poprad, s.r.o. – drobný stavebný odpad
Na základe zmluvy so spoločnosťou Brantner Poprad s.r.o. môžu obyvatelia obce Spišská
Teplica dopraviť drobný stavebný odpad (DSO) do areálu Zberného dvora na Hraničnej ulici
4942 v Poprade. Cenu za nakladanie s DSO uhradí občan pri odovzdaní odpadu priamo do
pokladne Brantner Poprad s.r.o. v cene 37€/t.

Elektroodpad z domácností
Obec zabezpečuje zber elektroodpadu z domácností 2x ročne prostredníctvom zmluvných
partnerov. O termínoch obec bude vopred informovať o termíne a podmienkach zberu odpadu
v obci na úradnej tabuli a webovom sídle; elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý
elektroodpad môže pôvodca odpadu odovzdať do zberných nádob, ktoré sú umiestnené aj
v predajniach, na obecnom úrade a v základnej škole.

Pneumatiky
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, ich zber nezabezpečuje obec.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Zakazuje sa
Ukladať odpad mimo zberných nádob a na verejné priestranstvá.
Je zakázané ukladat' BRKO do VOK v igelitovych taškách, vreciach a pod. Odpad musí byt'
vol'ne uložený.
Zakazuje sa
a) ukladať do zberných nádob/kontajnerov horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý,
výbušný odpad, nebezpečný odpad a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil
zdravie a majetok osôb,
b) znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných
nádob/kontajnerov a odpadkových košov, alebo ukladaním odpadov, pre ktoré nie je
stanovište určené, napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad,
c) poškodzovať zbernú nádobu/kontajner, jej označenie a premiestňovať ju zo stanovišťa
okrem času nevyhnutného na jej vyprázdnenie,
d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných
nádob/kontajnerov inou ako oprávnenou osobou,
e) zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným zložkami komunálnych odpadom a
s oddelene zbieraným komunálnym odpadom,
f) zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad so zmesovým
komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu,
g) ukladať do zberných nádob tekutý odpad,
h) preťažovať zbernú nádobu – t. j. ukladať do nádob odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,
i) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách,
j) poškodzovať zberné nádoby a vrecia,
k) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom
škodlivín, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad,
triedený komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do iných zberných nádob,
ako sú určené podľa tohto nariadenia,
l) ukladať do zberných nádob stavebný materiál a kamene.

Obec Spišská Teplica, júl 2018

