SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI V OBCI KORŇA
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Interval vývozu: 1 krát za týždeň október – apríl a 1 krát za 2 týždne máj – september
Druh nádoby: zberné nádoby 110 l,120 l, 240 l a 1 100 l
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Zakazuje sa: ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.),
zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné
odpady do nádob na zmesový komunálny odpad.

PAPIER

Interval vývozu: 1 krát za mesiac
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ...
Zakazuje 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 mesiac
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: fólie, tašky, fľaše od nápojov, kozmetických a čistiacich prípravkov, tégliky od jogurtov,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) na
báze lepenky
Zakazuje sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny,
guma, molitan a pod....

TVRDENÉ PLASTY

Miesto zberu: zberný dvor Korňa
Zbiera sa: tvrdé plasty na báze PE, PP napr. prepravky, vedrá, bandasky, plastové hračky, plastový
záhradný nábytok, kvetináče.
Zakazuje sa: plastové nárazníky z automobilov, stavebný odpad (drenážne rúry, vanička zo
sprchovacieho kúta a iné plastové stavebné materiály) na tento odpad sa vzťahuje iné katalógové
číslo, ktoré nie je recyklovateľné a patrí do skládky.

SKLO

Interval vývozu: 1 krát za mesiac
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, atď.), rozbité sklo z okien, zo
skleníkov- bez hliny, trávy, skúmavky, sklo z okuliarov (nie plastikové), sklo musí byť čisté, bez
uzáverov a tmelu, varné sklo.
Zakazuje sa: ukladať žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným výpletom,
autosklo, plexisklo, zrkadlá, teplomery, TV obrazovky a pod.

KOVY

Interval vývozu: 1 krát za mesiac
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: obaly z kovu - plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka,
plechovky od piva a nealkoholických nápojov, kovové obaly od lakov a rôznych kozmetických
prípravkov a pod., musia byť zbavené zvyškov potravín, nápojov a plastových častí.
Zakazuje sa: kari sitá, bojlery a plechové tabule veľkých rozmerov.

KOMPOZITNÉ OBALY

Interval vývozu: 1 krát za mesiac
Druh nádoby: plastové vrecia
Zbiera sa: viacvrstvové kombinované materiály (papierové krabice + AL fólia) nazývané aj
Tetrapaky alebo Ekopaky. Zbierajú sa všetky kompozitné obaly od mlieka, džúsov a ďalších nápojov,
akejkoľvek veľkosti bez zvyškov pôvodných náplní, zložené do roviny (postačí zošliapnutie nohou).

OLEJ

Spôsob zberu: zberný dvor Korňa
Zbiera sa: použité jedlé oleje a tuky
Zakazuje sa: zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať k odpadovým nádobám a kontajnerom
na komunálny odpad.

OBJEMNÝ ODPAD

Spôsob zberu: 1 krát do roka zabezpečuje zber objemného odpadu obec , celoročne občania môžu
voziť na zberný dvor Korňa.
Zbiera sa: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry a pod.
Zakazuje sa: odkladať objemný odpad ku zberným nádobám na pravidelný zber komunálneho
odpadu a na verejné priestranstvá obce.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Zber je samostatne spoplatnený a výška
poplatku je určená vo VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,02 € za 1 kg DSO.
Miesto zberu: zberný dvor Korňa
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady
Zakazuje sa: odovzdať nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady
s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov, ukladať DSO do
nádob na zmesový komunálny odpad.

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
(ELEKTROODPAD, BATÉRIE A AKUMULÁTORY, ODPADOVÉ MOTOROVÉ A MAZACIE
OLEJE, FARBIVÁ, CHEMIKÁLIE A INÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY)

Spôsob zberu: 1 krát do roka zabezpečuje zber objemného odpadu obec, celoročne občania môžu
voziť na zberný dvor Korňa.
Zbiera sa: Elektroodpad z domácností: veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky,
elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, a pod.) malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, a
pod.) telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne, telefónne a faxové prístroje, osobné
počítače, a pod.) spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, a pod.)
svetelné zdroje (svietidlá pre žiarivky, žiarivky, výbojky, a pod.) použité prenosné batérie a
akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, oleje a tuky rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
Zakazuje sa: odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo k nim (do
priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.

