Zásady nakladania s odpadmi vznikajúcimi na území obce
Zber zmesového komunálneho odpadu
1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný z komunálnych odpadov prednostne vytriediť jednotlivé druhy
odpadov uvedené v tomto nariadení, ostatné odpady odovzdať v rámci zberu zmesových komunálnych
odpadov, zberu objemných odpadov, odpadov z obsahom škodlivín, alebo v zbernom dvore.
2) Na území obce sa uplatňuje zber zmesového komunálneho odpadu systémom množstvového zberu
odpadov - zber komunálnych odpadov.
3) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu sú:
a) 110-120 litrová nádoba,
b) 240 litrová nádoba,
c) 1100 litrová nádoba.
4) Vývoz zmesového odpadu zo zberných nádob sa vykonáva jedenkrát za dva týždne.
5) Pôvodca odpadu po naplnení zbernej nádoby potrebu vyprázdnenia označí zavesením na to určeného
kupónu na zbernú nádobu.
6) V prípade potreby pravidelného vyprázdňovania zbernej nádoby pri každom vývoze zmesového odpadu z
obce si pôvodca namiesto kupónov zakúpi nálepku na trvalé označenie nádoby.
7) Zbernú nádobu si môže zabezpečiť pôvodca sám, alebo si ju môže zakúpiť na obecnom úrade.
8) Ako doplnkový systém zberu komunálnych odpadov na území obce je možné využívať najmä pri
mimoriadnom jednorazovom zvýšení odpadu ukladanie odpadu do jednorazových plastových vriec, ktoré
sa v deň vývozu vyložia k zbernej nádobe a každé takto naplnené vrece sa označí samostatne kupónom na
označovanie potreby vývozu.
Zber objemného odpadu
1) 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 obce (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).
2) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec
zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch
vývozu určených obcou.
Zber odpadu s obsahom škodlivín
1) Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria 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.
2) Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento
účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom
obcou.
3) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom
škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
4) Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie.
Zber drobného stavebného odpadu
1) Na území obce sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2) Zhromažďovanie a preprava drobných stavebných odpadov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento
účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom
obcou.
3) Drobný stavebný odpad odovzdáva jeho pôvodca do určeného kontajnera v určenom čase, po odkontrolovaní
jeho množstva určeným zamestnancom obce.
4) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o čase a mieste zberu drobného
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín osobitným oznamom minimálne 2 týždne vopred, pričom využije
obvyklé spôsoby oznamovania.

5) Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu (úlomky betónu,
zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zriaďovacích predmetov ako sú
umývadlá, toalety), stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón apod.) neumožňuje jeho zber
spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, sú jeho pôvodcovia povinní si prostredníctvom obce
objednať veľkokapacitný alebo veľkoobjemový kontajner u organizácie poverenej zberom.
6) Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý umiestnila fyzická osoba do pristaveného
veľkokapacitného alebo veľkoobjemového kontajnera, sa platí poplatok, ktorý je súčasťou miestneho
poplatku za odpad a ktorý je splatný obci podľa hmotnosti takéhoto odpadu, ktorá sa určuje prepočtom
podľa prílohy č. 1 VZN o odpadoch.
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
1) Triedený zber odpadov:
a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod
katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
I. Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom školského zberu.
II. Obec určuje na triedený zber papiera modré plastové vrecia.
III. Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky,
kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky,
katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
IV. Do papiera nepatria: samoprepisovací papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové
obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený papier, mastný papier,
kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
V. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
b) z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod
katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
I. Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov
a vriec.
II. Obec určuje na triedený zber plastov žlté plastové kontajnery a vrecia s vývozným intervalom 1 krát za mesiac.
III. Do plastov patria: PET fľaše, fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká,
plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné.
IV. Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami
jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
V. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.
c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod
katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
I. Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov
a vriec.
II. Obec určuje na triedený zber skla zelené plastové kontajnery a vrecia s vývozným intervalom 1 krát za mesiac.
III. Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a
pod.
IV. Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne
znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.
d) z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01
40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
I. Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a
vriec.
II. Obec určuje na triedený zber kovov žlté plastové kontajnery, a vrecia s vývozným intervalom 1 krát za mesiac.
III. Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly vyrobené z kovov.
IV. Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.
V. Z konzerv a plechoviek je pred odovzdaním do nádoby je potrebné odstrániť zvyšky jedál.

e) z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky
VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu
20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) - O, sa
uskutočňuje nasledovným spôsobom:
I. Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov
a vriec.
II. Obec určuje na triedený zber VKM žlté plastové kontajnery a vrecia s vývozným intervalom 1 krát za mesiac.
III. Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych
výrobkov, kozmetiky.
IV. Do VKM nepatria: hrubo znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
V. Obaly z VKM musia byť prázdne, očistené, stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
2) Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek obec zverejňuje na webovom sídle obce alebo
v kalendári obce, ak ho na príslušný kalendárny rok obec vytlačila a rozdistribuovala v obci.
3) Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávnení výkupcovia a pod.),
ako tým, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň zmluvu s
príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Zber elektroodpadov z domácností
1) Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:
 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,
 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N,
 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti - N,
 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35 - O.
2) Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich
náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
3) Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
4) Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je
povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku
alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je
rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a
bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha
vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
5) Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania dvakrát do roka v stanovený deň určeným spôsobom
bezplatne odovzdať elektroodpad na určenom mieste. Obec zabezpečí informovanosť občanov v
dostatočnom časovom predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé
spôsoby oznamovania.
6) Do elektroodpadu patria: 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 a pod.
7) Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia,
kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
Zber batérií a akumulátorov

1) Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,
 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.
2) Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností, sa zbierajú spolu s týmto
odpadom.
3) Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
4) Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
5) Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a
akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných
batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel
nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií
a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
6) Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov, ktoré
sa nachádza na Obecnom úrade v Zábiedove. Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov
je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného
používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory
do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
7) Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a
akumulátory.
8) Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny
odpad, či iné odpady.
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.
2) Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.
3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a
cintorínov a určuje na zber kompostovacie zásobníky a to 1 kompostovací zásobník pre 1 rodinný dom
s individuálnym kompostovaním bez vývozného cyklu. Pre systém sa preberajú domácky zhotovené
kompostovacie zásobníky zhotovené v rámci aktivít realizovaných obcou a detskou ekopolíciou.
4) Biologicky rozložiteľný odpad z parkov, cintorínov, školských záhrad a iných verejných plôch sa
kompostuje v obecných kompostoviskách, ktoré sú umiestnené pri obidvoch cintorínoch, v materskej
a základnej škole a pri futbalovom ihrisku.
5) Do biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov patria: 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.
6) Do biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene,
cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
7) Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o
odpadoch, na základe ktorej obec čestnými prehláseniami obyvateľov vie preukázať, že najmenej
50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Obec vykonáva náhodné kontroly pravdivosti obsahu
čestného prehlásenia.

Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností
1) Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
 20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O.
2) Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené
oleje, zvyšky masla či tuku.
3) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla.
4) Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
5) Na území obce je zabezpečený priebežný zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov, pričom občania
majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na obecnom úrade.
6) Odpad je vyvážaný podľa potreby do troch dní od nahlásenia naplnenia zberného barela zmluvnému
partnerovi.
7) Občania odovzdávajú oleje a tuky v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečujú občania
samostatne.
8) Prepravu a zneškodňovanie odpadu uvedeného v odseku 1 zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod
katalógové číslo:
 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O.
2) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a
reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
4) Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného základu prostredníctvom
organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.
5) Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne.
6) Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a musia byť
udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
7) Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie
tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali živočíchy najmä hlodavce a ani verejnosť.
8) Ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť
skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote, zároveň musí byť
vytvorená možnosť výkonu ich čistenia a dezinfekcie. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy
zdroj kontaminácie.
9) Frekvencia zberu musí byť minimálne 1 krát za dva týždne.
Zber textilu a šatstva
1) Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
 20 01 10 - šatstvo - O,
 20 01 11 - textílie - O.
2) Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky
k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu.
3) Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva:
a) priebežne - prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov,
b) sezónne – jarný a jesenný zber.
4) Zberné kontajnery sú vyvážané podľa potreby, sezónne zbery sa uskutočňujú v termíne a so
zhromažďovaním na mieste, o ktorom sú občania informovaní miestnymi oznamovacími prostriedkami.
5) Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

6) Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže vykonávať organizácia
zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou.
Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami
1) Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je upravený v zákone
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární,
ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
3) Lieky a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je povinná zhromažďovať verejná
lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
4) Nespotrebované lieky je zakázané:
a) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich,
b) vyhadzovať na verejné priestranstvá obce.
Nakladanie s odpadovými pneumatikami
1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje
obec.
2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), okrem odpadových pneumatík umiestnených
na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
3) Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber
odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú
prevádzkovú dobu.

