POPIS SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE
TRIEDENÉHO ZBERU A OPATRENIA ZAVEDENÉ NA PODPORU
PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU V MESTE TREBIŠOV
(v zmysle § 81 ods.7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch)
Znižovať množstvo odpadov = konať tak, aby sme odpad vôbec nevytvorili = šetriť
prírodné zdroje a naše peniaze.
Povinnosťou každého z nás je preto prevencia, to znamená predchádzanie vzniku
odpadov.
V tomto dokumente je popis celého systému nakladania s jednotlivými druhmi komunálneho
odpadu v našom meste, ako aj opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadov
ako najvyššej priority v hierarchii odpadového hospodárstva.

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi
Mesto Trebišov vykonáva zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
prostredníctvom zberovej spoločnosti Technické služby mesta Trebišov a to na základe
zmluvného vzťahu.
Každý pôvodca komunálneho odpadu je povinný sa prihlásiť do systému zberu na Mestskom
úrade – finančné oddelenie. Po splnení oznamovacej povinnosti bude zaradený do
harmonogramu vývozu.
Na území mesta je zavedený pre fyzické osoby – občanov mesta množstvový zber
komunálnych odpadov okrem: ulíc Ivana Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (okrem
individuálnej bytovej výstavby), lokality Nový Majer a bytových domov na ulici
Cukrovarskej, Komenského 1382/93, Komenského 1383/95, M. R. Štefánika 2225/159, M. R.
Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2.
Mesto umožňuje fyzickým osobám – občanom žijúcim v IBV, aby si pri množstvovom zbere
zmesového komunálneho odpadu určili pri vývoze 110/120 l kuka nádoby interval vývozu:
 1 krát týždenne
 1 krát za dva týždne
 1 krát mesačne (len pre osamelo žijúce fyzické osoby)
Mesto umožňuje fyzickým osobám – občanom žijúcim v KVB so stojiskom zberných nádob,
aby si pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu určili veľkosť v zbernej
nádoby:
 zberná nádoba o objeme 240 l (1 x 240 l)
 zberná nádoba o objeme 480 l (2 x 240 l)
 zberná nádoba o objeme 720 l (3 x 240 l)









zberná nádoba o objeme 660 l (1 x 660 l)
zberná nádoba o objeme 1 320 l (2 x 660 l)
zberná nádoba o objeme 1 980 l (3 x 660 l)
zberná nádoba o objeme 2 640 l (4 x 660 l)
zberná nádoba o objeme 1 100 l (1 x 1 100 l)
zberná nádoba o objeme 2 200 l (2 x 1 100 l)
zberná nádoba o objeme 3 300 l (3 x 1 100 l)

Pre fyzické osoby – občanov v individuálnej a bytovej výstavbe na uliciach Ivana Krasku,
Jesenná, Pažitná, Záhradná (okrem individuálnej bytovej výstavby) a Nový Majer mesto
určuje zbernú nádobu o objeme 7 m3 (veľkoobjemový kontajner – VOK).
Mesto umožňuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podnikajúcim na
území mesta, aby si pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu určili pri
vývoze 110/120 /240/660 l zbernej nádoby interval vývozu:
 1 krát za dva týždne
 1 krát týždenne
 2 krát týždenne
 viac krát týždenne.
Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je zakázané ukladať akékoľvek stavebné
odpady, zložky triedeného systému zberu a nebezpečné odpady.
Systém zberu triedených zložiek komunálnych odpadov
PAPIER
Patria sem: najmä: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné
letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, letáky,
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.
Nepatria sem: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby,
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, znečistený papier, mastný papier,
kopírovací papier, mokrý papier, alobal.
Systém zberu: prostredníctvom 1100 l modrých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách
mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy).
Interval zberu: Podľa harmonogramu vývozu zverejnenom na webovom sídle mesta.
PLASTY
Patria sem: najmä: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká,
plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné .
Nepatria sem: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami
jedál, plasty znečistené biologickým odpadom.
Systém zberu: prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách
mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy).

Interval zberu: Podľa harmonogramu vývozu zverejnenom na webovom sídle mesta.
SKLO
Patria sem: najmä: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné
sklo.
Nepatria sem: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (farbami, potravinami).
Systém zberu: prostredníctvom 1100 l zelených kontajnerov rozmiestnených na sídliskách
mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy).
Interval zberu: Podľa harmonogramu vývozu zverejnenom na webovom sídle mesta.
KOVY
Patria sem: najmä: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah.
Nepatria sem: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb.
Systém zberu: prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách
mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy),
následne bude zabezpečené ich roztriedenie.
Interval zberu: Podľa harmonogramu vývozu zverejnenom na webovom sídle mesta.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY (VKM)
Patria sem najmä: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov
vína a iných nápojov zložených z vrstiev).
Nepatria sem: znečistené nápojové kartóny.
Systém zberu: prostredníctvom 1100 l žltých kontajnerov rozmiestnených na sídliskách
mesta a prostredníctvom vrecového zberu pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy),
následne bude zabezpečené ich roztriedenie.
Interval zberu: Podľa harmonogramu vývozu zverejnenom na webovom sídle mesta.
Zber odpadov z obalov od podnikateľov
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby použijú na triedený zber týchto odpadov typ
zberných nádob alebo vriec po dohode so zberovou spoločnosťou, pričom triedia rovnaké
zložky komunálneho odpadu ako v prípade fyzických osôb – občanov. Triedený zber pre
podnikateľské subjekty je vykonávaný iba na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej so
zberovou spoločnosťou.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov
Patria sem: 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.
Nepatria sem: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat.
Systém zberu:
- všetky domácnosti v IBV kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad v kompostovacích zásobníkoch (kompostéroch), ktoré do každej
domácnosti zabezpečilo mesto,
- celoročným odberom biologicky rozložiteľného odpadu v areáli zberného dvora,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti o
verejnú zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom zberovej spoločnosti pristavením
vozidla a naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka,
- dvakrát ročne v čase jarného a jesenného upratovania zberom na stanovištiach
určených mestom.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
Patria sem: 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.
Nepatria sem najmä: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety.
Systém zberu:
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v IBV občania kompostujú
v domácich kompostéroch,
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v KBV občania ukladajú do
120 l hnedých nádob určených na tento účel. Nádoby sú umiestnené v jednotlivých
uzamykateľných stojiskách pri bytových domoch.
Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
Každý prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
Každý prevádzkovateľ kuchyne na území mesta je povinný zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný
odpad, ktorého je pôvodcom.
Všetky náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou

miestneho poplatku).
Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a
musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Ukladanie
zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.
Drobný stavebný odpad
K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích
prác patria najmä: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, bez
obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.
Medzi drobný stavebný odpad nepatria stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré
vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác
vykonaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.
Systém zberu: Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore. Výška
poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo Všeobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 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 používaných na území mesta (napr. starý
nábytok, sedačka, koberce,...).
Systém zberu:
- dvakrát ročne (jar a jeseň),
- formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby).
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok
Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok je taký komunálny odpad, ktorý má
aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob
na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.
Patria sem najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje,
chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a
rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
Systém zberu:
- dvakrát ročne (jar a jeseň),
- formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby).
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

Patria sem najmä: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska
technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty.
Nepatria sem: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia,
kovy, plasty, papier, drevo, samostatné tonery do tlačiarní, zmesový komunálny odpad, či iné
odpady.
Systém zberu:
- distribútorovi prostredníctvom spätného odberu
- dvakrát ročne (jar a jeseň),
- formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby).
Nakladanie s prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami
a akumulátormi
Patria sem: prenosné (tzn. mobilné, tužkové....) a automobilové batérie a akumulátory.
Nepatria sem: priemyselné batérie a akumulátory.
Systém zberu:
- distribútorovi formou spätného zberu,
- na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,
- osobe oprávnenej na zber batérií a akumulátorov,
- dvakrát ročne (jar a jeseň),
- formou zberného dvora (celoročne podľa prevádzkovej doby).
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje,
zvyšky masla či tuku.
Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu, či na prípravu jedla.
Systém zberu: Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností je možné odovzdať v
uzatvorenej nádobe priamo na zbernom dvore.
Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami
Mesto nezabezpečuje zber liekov a zdravotníckych pomôcok.
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať vo verejnej
lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Mesto nezabezpečuje zber odpadových pneumatík.
Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ povinný odovzdať distribútorovi pneumatík

(predajca, pneuservis, autoservis).
Obecná kompostáreň
Obecná kompostáreň sa nachádza na pozemku registra CKN č. 3829/1.
Pri vstupe do kompostárne je umiestnená vývesná tabuľa s vyznačením prevádzkovej doby
a druhov odpadov, ktoré je možné v kompostárni odovzdať.
Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste, môže v kompostárni bezplatne odovzdať
tieto druhy komunálnych odpadov:
- biologicky rozložiteľný odpad
- drevo iné ako uvedené v 20 01 37
- odpad z trhovísk
- zemina a kamenivo.

