
POPIS CELÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU 
na území Obce Brezov v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Súvisiace dokumenty a predpisy: 

• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Brezov 

• VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obce Brezov 

• Harmonogram zberu odpadov  

• Trieďme odpad s ENVI-PAK, a.s. 
 

P.č. Druh odpadu Zbiera sa Nezbiera sa Spôsob zberu 

1. Zmesový komunálny odpad 
 

nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu 

zložka komunálnych odpadov, ktorú možno 
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh 
odpadu 

110 a 120 l zberné nádoby 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 

  

Triedený zber 
 

   

2. PAPIER (papierové obaly a neobalové materiály) 

 
noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky 
papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, 
papierové vrecká, papierové krabice, obálky, letáky, 
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier 

samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a 
hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové 
kombinované materiály, znečistený papier, mastný 
papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal, fólie, 
obaly z masla, jogurtov,    škatuľové obaly od nápojov 
(Tetrapak) 

modré vrecia 
➢ krabice resp. obaly z papiera musia byť 

poskladané a uložené do vriec tak, aby 
sa zmenšil ich objem a zaberali čo 
najmenej miesta, 

➢ v deň zberu ráno vyložiť pred bránu, 
➢ zberová spoločnosť po vyprázdnení 

vráti vrecia späť, 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 

3. ZMIEŠANÉ PLASTY (plastové obaly a neobalové výrobky) 
 

fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, 
plastové stoličky,  obaly od kozmetických a čistiacich 
prípravkov, hračky 

Tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, 
laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, 
rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé 
fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, 
guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, 
sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, 
lexan, strešná krytina 

žlté vrecia 
➢ obaly z plastov musia byť stlačené a 

uložené do vriec tak, aby sa zmenšil ich 
objem a zaberali čo najmenej miesta, 

➢ v deň zberu ráno vyložiť pred bránu, 
➢ zberová spoločnosť po vyprázdnení 

vráti vrecia späť, 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 

4. PET fľaše  
plastové fľaše od nealkoholických nápojov 

plastové fľaše od olejov, Tetrapak, bandasky, fľaše od 
aviváže, drogérie a pod. 

žlté vrecia  
➢ obaly z PET fliaš musia byť stlačené a 

uložené do vriec tak, aby sa zmenšil ich 
objem a zaberali čo najmenej miesta, 

➢ v deň zberu ráno vyložiť pred bránu, 
➢ zberová spoločnosť po vyprázdnení 

vráti vrecia späť, 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 

5. SKLO (sklenené obaly a neobalové výrobky)  
sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, 
sklenené poháre, okenné sklo 

keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, 
žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, 
potravinami, hlinou), autosklo, drôtené sklo, 
sklobetón, sklo kombinované s iným materiálom 

zelené vrecia 
➢ tabuľové sklo musí byť rozbité, 
➢ v deň zberu ráno vyložiť pred bránu, 
➢ zberová spoločnosť po vyprázdnení 

vráti vrecia späť, 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 



6. TETRAPAK       
Obaly od nápojov s označením Tetrapak 

Plastové fľaše od nealkoholických nápojov, iné druhy 
odpadu 

oranžové vrecia 
➢ Tetrapaky musia byť poskladané a 

uložené do vriec tak, aby sa zmenšil ich 
objem a zaberali čo najmenej miesta, 

➢ v deň zberu ráno vyložiť pred bránu, 
➢ zberová spoločnosť po vyprázdnení 

vráti vrecia späť, 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 

7. KOVY (kovové obaly)  
plechovky od alko a nealko nápojov 

alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, 
obaly od liekov 

červené vrecia 
➢ kovové obaly musia byť zlisované 

stlačením, 
➢ v deň zberu ráno vyložiť pred bránu, 
➢ zberová spoločnosť po vyprázdnení vráti 

vrecia späť, 
➢ zber podľa harmonogramu zberu 

8. Objemný odpad starý nábytok, sedacie súpravy, koberce, skrine a pod. odpad, ktorý vzniká pri realizovaní stavebných prác 

veľkokapacitný kontajner 
➢ obec zverejní pristavenie vopred 

osobitným oznamom, prostredníctvom  
miestneho rozhlasu a na webovom sídle 
obce 

9. Drobný stavebný odpad (DSO) 

betón, tehly z pálenej hliny (ílu) a zo surovej, nepálenej 
hliny, škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky, 
obkladačky dlaždice a keramika, zmes 
predchádzajúcich komodít 

odpad, ktorý vzniká pri realizovaní stavebných prác, na 
ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie 
 

veľkokapacitný kontajner 
➢ na základe písomnej objednávky občana 

o pristavenie sprostredkuje obecný úrad, 
➢ hmotnosť DSO bude odvážená a 

zaznamenaná na vážnom lístku u 
zmluvnej organizácie, ktorej je odpad 
odovzdaný, 

➢ vyúčtovanie vývozu DSO podľa 
sadzobníka zmluvnej organizácie priamo 
občanovi 

10. Odpadové pneumatiky 
pneumatiky po tom, ako sa stali odpadovými  distribútor pneumatík 

pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla  
osoba oprávnená na zber starých vozidiel 
alebo spracovateľ starých vozidiel 

11. Elektroodpad 

biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, 
hi-fi technika 

vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče 

vyloženie pred bránu   
➢ elektronický odpad sa zbiera v celku s 

elektronickými časťami a nepoškodený, 
➢ zber podľa  harmonogramu zberu 

použité prenosné batérie (tužkové, gombíkové)  
zberná nádoba 
➢ umiestnená na obecnom úrade 

 
akumulátory, automobilové batérie a akumulátory 

 

zmluvná organizácia 
➢ v nerozobratom stave 

➢ občania – fyzické osoby s trvalým 
pobytom v obci na základe 
predloženého dokladu totožnosti, 

➢ zber do maximálnej hmotnosti 50 
kg/odpad , 

➢ zber podľa  harmonogramu zberu  

12. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

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, drevný popol 

zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté 
zvieratá, časti zvierat 

vlastný kompostér, resp. veľkokapacitný 
kontajner 
➢ odpad občania kompostujú vo vlastnom 

zariadení,  



➢ odpad je možné odovzdať do 
veľkokapacitného kontajnera, ktorý 
podľa potreby zabezpečí obec, 

➢ obec zverejní pristavenie vopred 
osobitným oznamom, prostredníctvom  
miestneho rozhlasu a na webovom sídle 
obce 

13. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové 
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 
škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové 
vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, 
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, použité papierové vreckovky a 
servítky, nespracované zostatky surovín, 
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín 
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu 

zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, 
kvety a pod., cigaretové ohorky, obväzy, kamene, 
uhynuté zvieratá, plechovky, fľaše a iné cudzorodé 
predmety 

vlastný kompostér, resp. vyhradená zberná 
nádoba 
➢ odpad občania kompostujú vo vlastnom 

zariadení, 
➢ odpad sa môže odovzdať do označenej 

nádoby umiestnenej v areáli bývalej 
Základnej školy 
 

14. Veterinárne, humánne lieky a zdravotnícke pomôcky 
veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované 
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky 

 
verejné lekárne 
➢ odpad sú občania povinní odovzdať do 

lekární 

15. 
Použité oleje a tuky 

 
oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku 

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla 

plastové fľaše  
➢ oleje preliať do plastových fliaš s 

funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečia 
občania samostatne, 

➢ odovzdať do pristaveného zberového 
vozidla na určenom mieste 
prostredníctvom zberovej spoločnosti  

➢ zber  podľa harmonogramu zberu 

16. Odpady s obsahom škodlivín 

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. 

eternit, sklenená vata, polystyrén 

zmluvná organizácia 
➢ občania zabezpečia dočasné bezpečné 

zhromaždenie odpadu, 
➢ občania – fyzické osoby s trvalým 

pobytom v obci na základe predloženého 
dokladu totožnosti, 

➢ zber do maximálnej hmotnosti 50 
kg/odpad, 

➢ zber podľa harmonogramu zberu  

17. Kal zo septikov a žúmp 
  oprávnená osoba 

➢ občania sú povinní zabezpečiť 
zneškodnenie kalov na vlastné náklady  

 

 


