Vážení občania,
práve ste do svojich schránok dostali kompletný návod, ako v našej obci nakladať s odpadom.
Aj na vytlačenie tohto návodu boli použité finančné prostriedky nás všetkých, preto ho prosím
nezahoďte a nájdite si chvíľku času a pozorne si ho preštudujte. Skúste o tom, čo ste sa v ňom
dozvedeli, poučiť aj členov Vašej domácnosti, najmä Vaše deti, oni sú naša budúcnosť.
Dodržiavaním uvedených pokynov prispejete k zníženiu odpadu odvezeného na skládku
odpadov a tým aj k ušetreniu nemalých finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité
efektívnejšie v prospech nás všetkých.
Len pre Vašu informovanosť, obec Trebušovce v priemere každý mesiac vynaloží na
nakladanie s odpadom cca 165€, čo je ročne (za rok 2018) cca 1980€. V prepočte pri počte
obyvateľov cca 176 vychádza na jedného obyvateľa ročný poplatok vo výške cca 11,25€ a
poplatok za TKO bol v obci za posledné 3roky 10€ na osobu/na rok. Tu však treba
poznamenať, že niektorí občania nezaplatia načas, prípadne sa svojej povinnosti vyhýbajú, a
preto obec musí niektoré pohľadávky vymáhať formou individuálnych riešení, na základe
čoho musí obec nakladanie s odpadom dotovať aj z iných kapitol bežného rozpočtu roka,
nakoľko zberová spoločnosť so splatnosťou svojich pohľadávok nečaká, naopak, môže účtovať
úroky z omeškania, resp. penále.
Do roku 2020 (vtedy končí 4 ročné obdobie súčasnej vlády) musí SR recyklovať 50%
komunálneho odpadu, dnes recyklujeme len cca 6%, tzn., že každý rok sa musíme zlepšiť o cca
10%. Do roku 2030 bude môcť každá krajina európskej únie, teda aj SR, skládkovať len 10%
komunálneho odpadu, v súčasnosti je to až 76% !!! Ak uvedené kritéria nesplníme, nabieha
pokuta. Triedený zber nie sú len štyri komodity – sklo, papier, kovy a plasty. Viac ako polovicu
komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný komunálny odpad. To je oblasť, ktorá sa
podceňuje. Hovoríme o zvyškoch jedál alebo zelenom odpade. Povinnosť triediť a zhodnocovať
odpad tu platí už niekoľko rokov. Keby sme vedeli podchytiť bioodpad, tak môžeme európske
ciele splniť. Bioodpad v EÚ tvorí v priemere podiel cca 18-60% na celkovom komunálnom
odpade
Naša obec vyváža komunálny odpad na skládku do Veľkého Krtíša, pričom za 1 tonu
uskladneného odpadu na skládku odpadov platíme cca 33€, v porovnaní s krajinami EÚ jeden
z najnižších poplatkov. V Banskobystrickom kraji vyprodukuje 1 občan za rok priemerne 275
kg komunálneho odpadu, z toho 224 kg ide na skládku a len cca 51 kg sa vyseparuje.
Slovenská republika patrí medzi skládkovaciu veľmoc v Európe.

Marek Krnáč
starosta obce

Návod ako správne nakladať s odpadom v obci Trebušovce
Papier
Patrí: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, krabice, kartóny, reklamné letáky,
papierová lepenka, staré knihy, katalógy, neznečistené papierové sáčky, pokiaľ to ide, zmenšite
objem odpadu jeho zložením, stlačením a pod..
Nepatrí: viacvrstové obaly (krabice od mlieka a nápojov), kopírovací papier, povoskovaný
papier, plienky, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov
Spôsob zberu: vyseparovaný papier, nachystaný vo vreciach pripravíme v termíne vývozu
triedeného odpadu pred svoje domy, alebo uskladníme v modrom kontajnery pri budove
obecného úradu a v termíne ich odvezie Marius Pedersen.

Sklo
Patrí: prázdne sklenené fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od
zaváranín, kečupu, potravín, kozmetiky, sklené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo,
tabuľové sklo bez drôtenej vložky
Nepatrí: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, autosklo, žiarivky, TV obrazovky, sklo s
kovovou výplňou
Spôsob zberu: zelený kontajner typu „ZVON“ pred budovou obecného úradu

Plasty
Patrí: Pet fľaše (fľaše z nealko nápojov, vína, piva, sirupov, jedlých olejov, atď.), PE-HD fľaše
(fľaše od čistiacich prostriedkov, kozmetiky, saponátov, šampónov, aviváže, destilovanej vody,
tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom alebo benzínom), PP fľaše (fľaše od
citrónových štiav, ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové fólie, fólie z pracích
práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv.streč. fólie), polystyrén, obaly z keksov,
potravín, jogurtov, žuvačiek, potravín...pokiaľ to ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením,
stlačením a pod..
Nepatrí: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov, tetrapack),
linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami
Spôsob zberu: žlté vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Kovy
Patrí: plechovky od piva a iných nápojov, vyprázdené kovové obaly od potravín (konzervy od
rýb, mäsa, paštiky, alobal, alobalové fólie napr. zo syra), kovové viečka od pohárov, piva,
vrchnáky z jogurtov, alobal, zámky, kľučky, kovanie, kľúče, kovový riad a drobný kovový
odpad (šrot), klince, šrouby, drôty...pokiaľ to ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením,
stlačením a pod..
Nepatrí: kovový odpad znečistený škodlivinami
Spôsob zberu: žlté vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Viacvrstvové kombinované materiály
Patrí: viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka,
džúsov, kojeneckého mlieka, ostatných nealkoholických, alkoholických nápojov,...pokiaľ to
ide, zmenšite objem odpadu jeho zložením, stlačením a pod..
Nepatrí: krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier,
papierová lepenka,...
Spôsob zberu: žlté vrece vyložené pred RD v termíne vývozu triedeného odpadu

Biodpad
Patrí: odpad zo záhrad (seno, burina, odrezky stromov, kríkov, popadané ovocie, zvyšky zo
zberu úrody), odpad z domácností (ovocný a zeleninový odpad, staré pečivo, rastlinné zvyšky
potravy)

Nepatrí: mäso, kosti, zvyšky mliečnych výrobkov, výkaly psov a mačiek
Spôsob zberu: zelený uzatvárateľný kontajner uložený v obci.

Oleje a tuky
Patrí: jedlé oleja a tuky
Nepatrí: motorové oleje, ropné produkty
Spôsob zberu: v uzavretej plastovej nádobe, fľaši môžete doniesť kedykoľvek na obecný úrad
počas úradných hodín alebo vyložiť pred RD v čase zberu komunálneho odpadu (z KUKA
nádob)

Textil, odev, obuv
Patrí: dámske, pánske a detské odevy, spodná bielizeň, posteľná bielizeň, obrusy, utierky,
vlnené prikrývky, zvyšky látok, obuv, klobúky,
Spôsob zberu: kedykoľvek môžete umiestniť do kovového kontajneru ktorý sa nachádza pri
budove obecného úradu .

Pneumatiky
Použité pneumatiky môžete bezplatne odovzdať u ktoréhokoľvek distribútora pneumatík
(každý autoservis) na území SR bez nutnosti nákupu nových.
V zmysle § 69 ods. 8 Zákona o odpadoch "Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný
zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania
na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru." Od 01.05.2016 tento druh odpadu opotrebované pneumatiky nebude
Marius
Pedersen ako
zberná
spoločnosť
prijímať! Pneumatiky môžete odovzdávať bezplatne distribútorom pneumatík v rámci celého
územia SR.

Elektro odpad, nebezpečný odpad
Svetelné zdroje a svietidlá
Patrí: nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarivky kruhové,
tvaru U a indukčné, kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov s kolíkovými
päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým predradníkom, výbojky
halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové, xenónové žiarovky klasické, iluminačné,
sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na
sieťové napätie
Spôsob zberu: vopred určený termín od spoločnosti Marius Pedersen zabezpečí odvoz pri
budove obecného úradu.

Batérie
Patria: použité batérie tuškové AA a AAA, 9V, gombíkové, z notebookov, mobilov, foťákov,
kamier záložných zdrojov, vysielačiek, navigácií, ručného náradia, bateriek, hodiniek, rádií,
PDA, autobatérie
Spôsob zberu: vopred určený termín od spoločnosti Marius Pedersen zabezpečí odvoz pri
budove obecného úradu.

Autobatérie
Patria: autobatérie 6V a 12V
Spôsob zberu: v deň vývozu priniesť na odberné miesto

Elektrické a elektronické zariadenia
Patria: použité spotrebiče (vysávače, chladničky, TV, PC, notebooky, chladničky, práčky,
fény, mikrovlnky, rúry, rýchlovarné kanvice)
Spôsob zberu: v deň vývozu priniesť na odberné miesto (viď VZN o nakladaní s odpadom)
nerozobraté, nevyberať elektrické časti!!!

Použité tonery a cartridge
Patrí: použité tonery a cartridge z atramentových a laserových tlačiarní
Spôsob zberu: počas celého roka môžete priniesť na obecný úrad počas úradných hodín, kde
sa nachádza zberný box

Nebezpečný odpad
Patrí: chemikálie (farby, priemyselné oleje, mazivá, riedidlá, benzín, nafta, kyseliny, hnojivá,
pesticídy, lepidlá, moridlá, laky, lúh, náplne do chladičov a nimi znečistené nádoby),
zdravotnícky materiál (použité injekčné striekačky, obväzy)...
Spôsob zberu: v deň vývozu nebezpečného odpadu priniesť na odberné miesto (viď VZN o
nakladaní s odpadom)

Veľkoobjemový odpad
Patrí: nadrozmerný komunálny odpad (sedačky, koberce, molitán, vane, matrace, )
Spôsob zberu: v deň vývozu priniesť na odberné miesto

Drobný stavebný odpad
Patrí: odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú
osobu

Nepatrí: stavebný odpad okrem drobného stavebného odpadu
Upozornenie: Obecný úrad Vám na požiadanie pristaví kontajner, nechá ho po naplnení
vyviesť a občan následne za drobný stavebný odpad zaplatí 0,030 €/kg plus náklady na
vývoz!!!

Používaný typ nádob a vriec, miesta umiestnenia a zberu
komunálny odpad - 110 l pozinkovaná nádoba, 120 l a 240 l plastová, 1100 l pozinkovaná aj
plastová
separovaný zber – zelený kontajner „zvon“ (sklo), žlté vrece (plasty), žlté vrece (kovy),
papier, kartón, papierová lepenka sa žlté vrece alebo modrý plastový kontajner.
Chýba Vám kuka nádoba alebo už je hrdzavá, deravá? Nezháňajte ju na internete, nevláčte ju
z mesta, obec Vám pomôže s jej zabezpečením za výhodnejšie ceny.
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