Separovanie v našom meste

Čo je separovanie?
Separovanie, resp. triedený zber komunálnych odpadov (t.j. odpadov od občanov) je činnosť, pri
ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Jedná sa o mechanické oddelenie (napr. rukou)
určitej časti odpadu a jej umiestnenia do samostatnej nádoby na to určenej. Hlavný význam
separovaného zberu odpadov spočíva vo zvyšovaní environmentálneho povedomia občanov. Tu je
potrebné pochopiť naliehavosť problematiky odpadového hospodárstva v náraste množstva odpadov
a separovaním sa tak do určitej miery podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji. Separovaným zberom
komunálnych odpadov je možné nahradiť primárne surovinové zdroje a šetriť tak životné prostredie.
Povinnosť zaviesť triedený zber má podľa zákona o odpadoch obec, pričom je povinná zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, a
biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

Prečo separovať?
Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.
Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.
Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na
smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Je to však pomerne veľké
množstvo odpadu, ktoré sa buď spaľuje (cca. 75%) alebo sa ukladá na skládky a kvôli svojmu
rôznorodému zloženiu ho nie je možné inak spracovať. Druhé hľadisko je finančné. Odvoz smetí
a spravovanie skládky nie je lacné. Veľký podiel skladovaného odpadu je možné po úpravách ďalej
plnohodnotne použiť.
Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel. 30 vyzbieraných
plastových fliaš je potrebných na výrobu fleecovej bundy. Zo 150 plastových fliaš môže byť jeden
koberec, z oceľových plechoviek sa vyrábajú kľúče ...

Farby separovaných zložiek

Separovaný zber sa v našom meste vykonáva vrecovým a kontajnerovým spôsobom v čase určenom
podľa harmonogramu zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek

Patria sem: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (nevratné obaly
z nápojov, poháre a pod.), tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo však patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: znečistené sklo, sklo s prímesami, zrkadlá,
bezpečnostné sklo, technické sklo, sklenené fľaše od chemikálií,

keramika, porcelán, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo), žiarovky,
plexisklo, TV obrazovky

Patria sem: PET fľaše, fólie, tégliky, obaly od kečupov a horčíc,
plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže ...)
Nepatria sem: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, motorových
olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený
papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické
potreby, alobal, celofán a pod.

Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov mesta.
Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,
nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp.
do zberných dvorov.

Komunálny odpad (KO)
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet

podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z
domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.

Podľa § 81 ods.6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa zakazuje:


ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový KO a do zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
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