Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu
na území obce Lužany pri Topli.
Druh odpadu
Zmesový komunálny odpad

Objemný odpad

Drobný stavebný odpad

Spôsob zberu odpadu
- do 110 l nádob
- vývoz nádob 1x za tri týždne
- 110 l nádoby za poplatok zabezpečuje obec pre každý obývaný dom so súpisným číslom
- vývoz odpadu podľa zvozového kalendára zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a. s. Košice
- do veľkokapacitného kontajnera umiestneného pri cintoríne,
- obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných
stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
- odvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť Mestský podnik služieb, s.r.o., Giraltovce
- do veľkokapacitného kontajnera umiestneného pri cintoríne
- odvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť Mestský podnik služieb, s. r. o., Giraltovce

Papier a lepenka

- triedený zber – ukladať do modrých plastových vriec alebo kartónových papierových krabíc
- vrecia zabezpečuje obec cez OZV Natur- Pack
- vývoz odpadu podľa zvozového kalendára zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a. s. Košice

Sklo

- triedený zber - ukladať do zelených plastových nádob 110 l, v prípade potreby aj do
zelených vriec
- nádoby a vrecia zabezpečuje obec bezplatne pre každý obývaný dom so súpisným číslom
- vývoz odpadu podľa zvozového kalendára zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a. s. Košice

Plasty
Obaly z kovu
Viacvrstvové kombinované
materiály - VKM (nápojové
obaly z mlieka, džúsov a
pod.)
Biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad

- triedený zber - všetky tri druhy odpadov ukladať spoločne do žltých plastových nádob 110
l, v prípade potreby aj do žltých vriec
- nádoby a vrecia zabezpečuje obec bezplatne pre každý obývaný dom so súpisným číslom
- vývoz odpadu podľa zvozového kalendára zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a. s. Košice

Šatstvo

- triedený zber – zabezpečuje obec do špeciálneho kontajnera na šatstvo umiestneného
pred pohostinstvom

Bližší popis odpadu a jeho triedenia
Patrí sem: nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu

Patrí sem: odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a
neobsahuje nebezpečné látky
Patrí sem: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.)
Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc,
papier, sklo a pod.
Patrí sem: odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo
ohlásenie stavby napr. drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zvyšky
zeminy a kameniva, a pod.
Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok napr. azbest
Patrí sem: noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky,
výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, atď.
Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), kopírovací papier, faxový
papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky), vata, obaly zo
sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z
kalendárov) a pod. (takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu).
Patrí sem: nápojové obaly zo skla,
nádoby zo skla, sklenené poháre,
sklenené črepy, tabuľové sklo
Nepatrí sem: silne znečistené sklo (potravinami, maltou, farbami), keramika, porcelán
(taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo,
žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod.
Plasty
Patrí sem: plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov,
hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok,
bandasky, biely polystyrén, obaly na potraviny, atď.
Obaly z kovu
Patrí sem: Kovové obaly z potravín – plechovky z nápojov, konzervy, hliníkové fólie (viečka z
jogurtov a smotany, hliníkové obaly zo syrov a čokolád), kovové vrchnáky z fliaš, kanistre,
sudy, obaly z čajových sviečok, kovový šrot, radiátory, oceľ, farebné kovy a pod.
Viacvrstvové (krabicové) obaly
Patrí sem: VKM z ovocných štiav a džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
vína atď.
Nepatrí sem: znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami,
farbami, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv,
tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky,
plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie. viacvrstvové obaly z
kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod., kakaa, korenín, nanukov, žuvačiek atď.
kovové obaly s obsahom nebezpečných látok
Patrí sem: čisté a nositeľné oblečenie, bytový textil
Nepatrí sem: špinavé a poškodené oblečenie

Biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad

- oblečenie je potrebné čisté a suché zabaliť do igelitového vreca až následne vhodiť do
kontajnera
- kompostovanie odpadu vo vlastných kompostéroch na základe čestných vyhlásení občanov
o kompostovaní a následné využitie odpadu vo vlastných záhradách

Elektroodpad

- triedený zber – organizuje ho obec spôsobom mobilného zberu 2x ročne
- občania vyložia v deň zberu elektroodpad pred rodinný dom
- vývoz odpadu podľa zvozového kalendára zabezpečuje spoločnosť KOSIT EAST s.r.o.,
Košice

Jedlé oleje a tuky

- triedený zber – zabezpečuje obec - tento odpad ukladať do označenej zbernej nádoby pri
obecnom úrade
- vývoz odpadu podľa zvozového kalendára zabezpečuje spoločnosť ESPIK s.r.o., Orlov

Lieky

- odovzdať ich v lekárni
- staré a nepotrebné lieky je povinná prijať každá lekáreň
- do lekárne je treba priniesť len lieky (napr. v plastovom vrecku); papierové alebo plastové
vonkajšie obaly z liekov a príbalové letáky treba vytriediť doma podľa najviac zastúpeného
materiálu v obale (plast, sklo, papier)
Batérie
- triedený zber - malé batérie ukladať do zbernej nádoby na batérie pri obecnom úrade (je
zakázané vyhadzovať ich do komunálneho odpadu)
- batérie, žiarovky, mobilné telefóny je možné odovzdať aj v obchodoch, kde sa tieto výrobky
predávajú, každý predajca, ktorý má v ponuke žiarovky a batérie je povinný tieto výrobky
zároveň aj zbierať.
- batérie z mobilných telefónov (aj celé mobilné telefóny) a nabíjačky je možné odovzdať v
predajniach mobilných operátorov
Akumulátory
- občan je povinný ich odovzdať do zberu subjektu, ktorý má na zber povolenie (je zakázané
vyhadzovať ich do komunálneho odpadu)
- najbližšie je možné akumulátory odovzdať v prevádzke spoločnosti KERGOL J.P., spol. s
r.o, Prešov v obci Lúčka č. 177
- občan je povinný ich odovzdať (resp. odpredať) do zberu subjektu, ktorý má na zber
povolenie (je zakázané vyhadzovať ich do komunálneho odpadu)
- najbližšie je možné tento odpad odovzdať v prevádzkach:
KERGOL J.P., spol. s r.o, Prešov v Lúčke, č. 177
JUPEKOV, s.r.o. Giraltovce, prevádzka Prešovská 3
Farkov, s.r.o. Kračúnovce č. 171

Batérie a akumulátory

Kovy (železo, oceľ, hliník,
meď, mosadz a iné)

Cintorínsky odpad
Drevo
Pneumatiky

- do veľkokapacitného kontajnera umiestneného pri cintoríne
- sklo a plasty – vytriediť a umiestniť do 110 l nádob umiestnených na cintoríne
- triedený zber – organizuje ho obec spôsobom mobilného zberu 2x ročne
- občania vyložia v deň zberu odpad pred rodinný dom
- občan je povinný ich odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise alebo u predajcu pneumatík (je
zakázané vyhadzovať ich do komunálneho odpadu)

Patrí sem: tráva, lístie, konáre, burina, piliny a hobliny, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky
vareného jedla, potraviny po záruke, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky,
mäsové a mliečne výrobky, pečivo
Nepatrí sem: živočíšne tuky a oleje, uhynuté zvieratá, cigaretové ohorky
Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče,
biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné
elektrické náradie, elektronické hračky, telefóny a pod.
Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných
dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.)
Patrí sem: všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový,
palmový, kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo napríklad masť) a tiež všetky oleje
a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb
nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie.
Nepatrí sem: motorové oleje, mazivá a pod.

Patrí sem: napr. starý nábytok, drevené časti okien a pod.

.

