Odpadové hospodárstvo

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného
prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území obce zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske. Zber
sa uskutočňuje do typizovaných zberných nádob o objeme 110, 120, 1 100 litrov
a
veľkoobjemových
kontajnerov.
Komunálny odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov Pláne, ktorú prevádzkuje
spoločnosť
Ekologické
služby,
s.r.o.
Strážske.
Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým alebo energetickým využitím
vytriedených zložiek komunálnych odpadov prostredníctvom externých organizácií
oprávnených
na
nakladanie
s
odpadmi.
Akékoľvek informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov,
informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď. podáva
Obecný
úrad
Nacina
Ves.
Upozorňujeme občanov, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Nacina
Ves č. 1/2012 o ochrane životného prostredia je na území obce Nacina Ves
zakázané vypaľovať suchú trávu a spaľovať lístie, trávu, odpad zo záhrad ako aj
komunálny
odpad.
Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na
Obecnom úrade v Nacinej Vsi.
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Súvisiace
predpisy:
VZN obce Nacina Ves č. 1/2012 o ochrane životného prostredie
VZN obce Nacina Ves č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi

Harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu
Obyvatelia:
Zvoz zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý druhý
týždeň.
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu je doručený každej
domácnosti a je zverejnený na obecnej tabuli a webovom sídle obce.
V roku 2017 sa zber uskutoční podľa harmonogramu:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

4, 18
1, 15
1, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21

rodinné domy: každý týždeň vo štvrtok

júl
august
september
október
november
december

5, 19
2,16,30
13, 27
11, 25
8, 22
6, 20

Triedený zber komunálneho odpadu

Obec Nacina Ves prostredníctvom Mestského podniku služieb mesta Strážske na svojom
území zabezpečuje a umožňuje triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu za účelom
ich zhodnotenia.
PAPIER
Triedime: noviny, časopisy, knihy a katalógy bez tvrdých obalov, kancelársky papier, zošity,
kartónové obaly
Do zberu nepatria: mastný a silne znečistený papier, alobal, kopírovací papier, plastové fólie,
obaly od kávy a podobné obaly
SKLO
Triedime: neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre od zaváraním a ostatné sklenené
obaly, číre tabuľové sklo, rozbité poháre (všetko bez kovových a plastových uzáverov)
Do zberu nepatria: silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramika, TV
obrazovky, žiarovky a žiarivky, sklobetónové tvárnice, mliečne a kombinované tabuľové sklo,
zrkadlá, varné sklo, olovnaté sklo, žiaruvzdorný materiál
PLASTY
Triedime: všetky druhy plastov bez obmedzenia
Do zberu nepatria: plastové obaly znečistené škodlivinami
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
Triedime: tzv. „tetrapaky“ – obaly od džúsov, mlieka a pod.
KOVOVÉ OBALY
Triedime: plechovky od konzerv, piva, nápojov a pod.




Harmonogram zberu separovaných zložiek na rok 2017
Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, tetrapaky,
kovové obaly,) zbierajú pracovníci Mestského podniku služieb z rodinných
domov v katastri obce Nacina Ves podľa nasledovného harmonogramu:
2. január
2. február
2. marec
6. apríl



4. máj
1. jún
6. júl
3. august

7. september
5. október
2 november
1. december

Nové vrecia budú vydané len v rovnakom počte, ako budú prevzaté vrecia
s odpadom.

Spôsob zberu oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín a elektroodpadu
Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín (žiarivky,
použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulátory, odpadové motorové oleje, obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok a elektroodpad z domácností – patria sem: televízory,
rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá,
diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, chladničky, mrazničky,
atď.) je zakázané zmiešavať s odpadmi z domácností a umiestňovať do
zberných nádob na komunálny odpad.
Občania tento odpad môžu:
1. odovzdať v rámci mobilného zberu, ktorý v roku 2017 zabezpečí
Mestský podnik služieb v dňoch 6.apríla a 7.septembra.
Elektroodpad treba priniesť ráno v deň zberu ku Komunitnému
centru v Nacinej Vsi za obecný úrad.
2. telefonicky nahlásiť na obecnom úrade č.tel: 056/6498224 deň pred
zberom .
Pracovníci Obecného úradu na požiadanie vyzdvihnú takýto odpad
priamo u obyvateľa a starším obyvateľom pomôžu spotrebič vyniesť
z pivnice, resp. zniesť z povaly alebo domu.
Prenosné batérie - batérie z hračiek, prístrojov v domácnosti, hodiniek,
mobilných telefónov, prenosných počítačov, holiacich strojčekov a pod.)
môžu občania umiestniť aj do zbernej nádoby na Obecnom úrade, v
predajniach GVP, a COOP Jednota.
Nespotrebované lieky je občan povinný odovzdať do verejných lekárni,
ktoré majú povinnosť ich zhromažďovať.
NENECHÁVAJTE ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
VOĽNE POLOŽENÉ PRI ZBERNÝCH NÁDOBÁCH, ABY SME SPOLU
PREDIŠLI MOŽNÉMU POŠKODENIU ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA.

Spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu

Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tvorí najmä tráva, lístie, kvety, drevný
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny a drevný popol) je zakázané ukladať do zberných nádob
na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
Občan, je povinný tento odpad kompostovať na domácom kompostovisku.
Drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov bude obecný
úrad zbierať v jarnom období po ostrihaní stromov. Termín bude
zverejnený obecným rozhlasom a na webovej stránke obce.
Biologicky rozložiteľný odpad a jedlé oleje zo školskej jedálne zbiera
spoločnosť EBA, s.r.o. Bratislava pobočka Strážske.

Spôsob zberu objemného odpadu

Objemný odpad predstavujú nadrozmerné komunálne odpady, ktoré sa
svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo
príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, koberce, staré
okná, dvere, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
Na objemný odpad budú použité veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú
pristavené 2x ročne po dobu dvoch týždňov na týchto miestach:
pri súpisnom čísle 150 /prázdny pozemok po Tokárových/
pri požiarnej zbrojnici
pri Kirvejových /293/
Čas pristavenia kontajnerov bude občanom oznámený obecným
rozhlasom.

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
K drobnému stavebnému odpad (DSO), ktorý vyprodukujú občania, patria
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Do drobného stavebného odpadu nepatria izolačné materiály obsahujúce
azbest, stavebné materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné odpady
s obsahom škodlivín.
Občan ako pôvodca DSO je povinný odpad pred odovzdaním prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
Občan ako pôvodca DSO si na tento odpad objedná kontajner na MsPS
v Strážskom.
Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový
komunálny odpad alebo vedľa nich.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za
množstvový zber drobných stavebných odpadov určila obec Nacina Ves vo
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na 0,045 eur za kilogram.
Poplatok občanovi, ktorý vyprodukuje drobný stavebný odpad vyrubí
správca poplatku rozhodnutím.

Spôsob zberu textilu
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:




čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň),
topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

Zber textilu nezabezpečuje obec.
Zber textilu sa uskutočňuje raz ročne prostredníctvom
charitatívnej organizácie.

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so
zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresnému úradu
Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie) alebo obci.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný
bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne
umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v
bode 1.
3. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie
odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci
písomne na adresu obecného úradu, mailom na adresu
nacinaves@nacinaves.sk alebo telefonicky na telefónne číslo
056/6498224 alebo na mobil 0908992806.

