Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
v obci Čaňa
Zmesový komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – plastové nádoby
alebo plechové nádoby, druh nádoby:
a) 110 l alebo 120 litrová zberné nádoby
b) 1 100 litrové kontajnery
c) veľkoobjemové kontajnery
Frekvencia zberu podľa harmonogramu organizáciou oprávnenou na nakladanie s takýmto
odpadom v intervale 1- krát za dva týždne.
d) vrecový systém zberu komunálneho odpadu v záhradkárskej lokalite jazera Čaňa
v intervale
- od 16. apríla do 15. októbra vždy v pondelok 1-krát za týždeň
- od 16. októbra do 15. apríla vždy v pondelok 1-krát za dva týždne
s možnosťou pristavenia veľkoobjemového kontajnera na požiadanie 2-krát ročne.
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
Objemný odpad
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do
zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber.
Obec zabezpečuje bezplatný zber objemného odpadu do veľkokapacitného kontajnera na zber
objemného odpadu, umiestneného na zbernom mieste v areáli čističky odpadových vôd počas
stanovených prevádzkových hodín.
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej
nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry,
ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, bioodpady.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene
zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na miesta na verejnom priestranstve.
Interval vývozu: podľa potreby
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín na území obce, ktorého
pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej organizácie na
základe zmluvného vzťahu najmenej dvakrát do roka mobilným odberom z domácností alebo
na zbernom mieste určenom obcou počas stanovených prevádzkových hodín.
Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere odpadu s obsahom škodlivín oznamom
v miestnom rozhlase a na webových stránkach obce.
Zbiera sa: vytriedené zložky komunálneho odpadu, kategorizované ako nebezpečné odpady
v rámci komunálneho odpadu z domácností, napr. použité batérie a akumulátory, odpadové
motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom a farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, bioodpady

Drobný stavebný odpad
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu. Výšku poplatku za
množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť na jednotlivé zložky
( napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a použiteľnú časť
zhodnotiť opätovným použitím.
Zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na zbernom mieste v priestoroch čističky odpadových
vôd počas prevádzkových hodín.
Dopravenie drobného stavebného odpadu na obcou určené miesto si zabezpečí pôvodca odpadu
na vlastné náklady.
Vývoz drobného stavebného odpadu zo zberného miesta zabezpečuje obec priebežne podľa
potreby.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu patria
v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady
s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov
Zber sa uskutočňuje do 1100 l nádob rozmiestnených po obci a do vriec modrej farby
u rodinných domov.
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nezbiera sa: : umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier
a pod.
Interval zberu: 1 x za 4 týždne podľa kalendára zvozu
Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov
Zber sa uskutočňuje do 1100 l nádob rozmiestnených po obci a do vriec žltej farby u rodinných
domov.
Zbiera sa: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a
nábytok a pod.
Nezbiera sa: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Interval zberu: 1 x za 4 týždne podľa kalendára zvozu
Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov
Zber sa uskutočňuje do 1100 l nádob rozmiestnených po obci a do vriec zelenej farby
u rodinných domov.
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Veľkorozmerné, napr. tabuľové sklo: sa zbiera do pristaveného veľkorozmerného kontajnera
na zbernom mieste vo dvore obecného úradu, vývoz: podľa potreby.

Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Interval zberu: 1 x za 4 týždne podľa kalendára zvozu
Odpady kovových obalov
Zber sa uskutočňuje spolu s plastom do 1100 l nádob rozmiestnených po obci a do vriec žltej
farby u rodinných domov.
Zbiera sa: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky
a pod.
Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Interval zberu: 1 x za 4 týždne podľa kalendára zvozu
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať na zbernom mieste na obecnom úrade počas
stanovených prevádzkových hodín.
Elekroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu
distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.
Zbiera sa: najmä televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá,
diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie, predajné automaty.
Nezbiera sa: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sú pôvodcovia povinní prednostne spracovať
kompostovaním na vlastných pozemkoch, pokiaľ nemajú iné využitie. Biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať môžu
občania odviezť na zberné miesto v arežli čističky odpadových vôd počas stanovených
prevádzkových hodín.
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny
Nezbiera sa: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vzhľadom na skutočnosť,
že najmenej 50% obyvateľov obce spracováva vlastný odpad.
Jedlé oleje a tuky
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje priebežne na zbernom mieste obecného úradu počas
stanovených prevádzkových hodín. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom.
Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje,
zvyšky masla a tuku
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu alebo na prípravu jedla
Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární
na území obce. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho
odpadu, ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

Odpadové pneumatiky
Odpadové pneumatiky nepatria medzi odpady, ktorých zber a prepravu na ďalšie zhodnotenie
alebo zneškodnenie zabezpečuje obec. Odovzdávajú sa len distribútorovi pneumatík predajcovi pneumatík, či pneuservisu.
Prevádzkovanie zberného miesta
Zberné miesto sa nachádza v areáli čističky odpadových vôd obce Čaňa. Je určené na uloženie
odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v obci Čaňa a vlastníkov
nehnuteľností v obci Čaňa. Na zbernom mieste môžu obyvatelia odovzdať vytriedený odpad
do jednotlivých kontajnerov alebo vyhradených priestorov.
Prevádzková doba, ktorá je zverejnená aj na webovej stránke obce:
Pondelok až Piatok 16,00 hod. – 18,00 hod.
Sobota
16,00 hod. – 19,00 hod.
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čaňa zo dňa 17.6.2016.

