TRIEDENÝ ZBER
ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

OBEC SELEC
Vážení občania,
triedený zber odpadu a jeho opätovné využitie je jedným z predpokladov efektívneho zníženia
množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Triedením odpadu sa šetria suroviny, ktoré
môžu byť ďalej využité, čím každý z nás prispieva k ochrane životného prostredia.
Obec Selec zabezpečuje pravidelný zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky:
papier, plasty, sklo, kovy, tetrapack obaly, biologický rozložiteľný odpad a použitý jedlý olej.
PAPIER

Modrý 1100 l kontajner na papier. 6 zberných nádob je umiestnených
na 5 zberných miestach na území obce Selec.
Frekvencia vývozu: 1 x za 4týždne.
Čo do kontejnera patrí: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity,
lepenka, staré knihy, katalógy, neznečistené papierové sáčky.
Čo do kontajnera nepatrí: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka
a nápojov), kopírovací papier, povoskovaný papier, plienky, lepiaca
páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov
SKLO

Zelený 1300 l kontajner na sklo. 7 zberných nádob je umiestnených na
5 zberných miestach na území obce Selec.
Frekvencia vývozu: 1 x za 8 týždňov.
Čo do kontejnera patrí: čisté fľaše od alko a nealko nápojov,
potravín, kozmetiky, sklenené črepy, poháre, farebné sklo, zelené sklo,
tabuľové sklo bez drôtenej zložky
Čo do kontajnera nepatrí: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán,
žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou

KOVY

Červený 1100 l kontajner na kovy. 3 zberné nádoby sú umiestnené na 3
zberných miestach na území obce Selec.
Frekvencia vývozu: 1 x za 4 týždne.
Čo do kontejnera patrí: kovový šrot, klince, drôty, profilová oceľ,
farebné kovy, plechovky bez zvyšku odpadu
Čo do kontajnera nepatrí: kovový odpad znečistený škodlivinami
(farby, laky, oleje)

PLASTY

Na zber plastov sú určené PE vrecia s intervalom vývozu 1 x za mesiac
výmenou vriec systémom kus za kus z pred každého rodinného a
bytového domu.
Čo do vriec patrí: PET fľaše (fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína
a pod.), PE--HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené
olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s
označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov,
fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. streč fólia)
Čo do vriec nepatrí: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od
mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly
znečistené olejovými a ropnými látkami

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z ELEKTROODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
VRÁTANE ŽIARIVIEK A SVIETIDIEL, TRIEDENÝ ZBER PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A
AKUMULÁTOROV A AUTOMOBILOVÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Elektroodpad z domácností, použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať v rámci zberu
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý obec organizuje 2 x ročne. O čase a mieste zberu
Vás obec vopred informuje. (miestnym rozhlasom, oznámením na webovej stránke obce a pod). Je
zakázané ukladať elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na triedený zber.

TRIEDENÝ ZBER VETERINÁRNYCH LIEKOV A HUMÁNNYCH LIEKOV
NESPOTREBOVANÝCH FYZICKÝMI OSOBAMI A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke
pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH
LÁTOK (nebezbečný odpad)
Systém zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na území obce
realizuje pristavením veľkokapacitných kontajnerov minimálne 2 x ročne. O čase a mieste zberu Vás obec
vopred informuje. (miestnym rozhlasom, oznámením na webovej stránke obce a pod).

ŠATSTVO A TEXTÍLIE
Na území obce Selec sú na zber šatstva a textílií umiestnené 2 ks špeciálnych zberných nádob na dvoch
zberných miestach určených na textil a šatstvo. Interval odvozu zberných nádob na šatstvo a textílie je 1 x
mesačne.

ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
Na území obce bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu za poplatok, ktorý obec určuje
podľa zákona o miestnych daniach. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje
do veľkoobjemového kontajnera, ktorý na požiadanie obce pristaví oprávnená osoba na nakladanie s KO.
Stavebný odpad je potrebné odovzdať na zberný a recyklačný dvor Veľké Bierovce individuálne na vlastné
náklady ( ERSON Recycling, s.r.o.).

Na zber drobných batérií z domácností je určený zelený B-BOX umiestnený
celoročne v budovách obecného úradu, pošty.
Typy batérií, ktoré do nádoby vkladajú: alkalické, líthiové z mobilných tel. prístrojov,
gombíkové z kalkulačiek a pod.

TETRAPACK

Pred kultúrnym domom je celoročne umiestnená jedna zberná nádoba
oranžovej farby na viacvrstvové kombinované materiály – tetrapakové obaly
z mlieka, džúsov, pretlakov a pod.
Frekvencia vývozu: 1 x za 4 týždne.
Čo do kontejnera patrí: krabice z mlieka a džúsov.

Kopostery

Každá domácnosť má komposter – bez vývozu.
Čo patrí do kompostera: všetok záhradný odpad ako: tráva, lístie, seno,
slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, odrezky z viniča, vychladnutý
popol a uhlie z dreva.káva, čajové vrecúška, podrvené škrupiny z vajec,
bioodpad z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové plody),
papierové vreckovky, podrvené orechové škrupiny atď.
Čo do kontajnera nepatrí: Zvyšky mäsa, ryby, mliečne
výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky,
uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, trus,
mäsožravých zvierat ...

Biologicky rozložiteľný odpad

Nerezový kontajner na Bio odpad bude umiestnený na 3 zberných
miestach na území obce od januára 2021 a to pred budovou OcÚ, pri
klube mládeže a pri súp.č. 23.
Frekvencia vývozu: 1 x týždenne.
Čo do kontejnera patrí: vaječné a orechové škrupiny, starý chlieb
a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, kosti, mliečne
výrobky, vajcia, potraviny po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu
(omáčka, polievka).
Čo do nádoby nepatrí: Použitý jedlý olej a tuk (osobitná nádoba),
zelený odpad zo záhrad (komposter), triedené zložky komunálneho
odpadu, cigaretové ohorky, stavebný odpad uhynuté zvieratá, plienky,
sáčky z vysávača.

Použitý jedlý olej
Hnedá nádoba na zber oleja bude umiestnená na 3 zberných miestach na území obce
od januára 2021 to pred budovou OcÚ, pri klube mládeže a pri súp.č. 23.
Frekvencia vývozu: 1 x týždenne.
Čo do kontejnera patrí: použitý jedlý olej, v zbernej plastovej nádobe.

Príloha číslo č.1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z.z. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho
odpadu a objemového odpadu.
Úroveň vytriedenia
komunálneho
odpadu v %
0,00 - 10,00 %
10,01 – 20,00 %
20,01 -30,00 %
30,01 – 40,00 %
40,01 – 50,00 %
50,01 – 60,00 %
60,01 – 100 %

Sadzba za uloženie odpadu na skládku v € za 1 t

26,00
24,00
22,00
13,00
12,00
11,00
08,00

33,00
30,00
27,00
22,00
18,00
15,00
11,00

Triedenie = menšie množstvo komunálneho odpadu = nižší poplatok za uloženie odpadu na skládku =NIŽŠÍ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE KAŽDÉHO OBČANA.

V

prípade potreby sa môžete obrátiť na obecný úrad v Selci: 0917-652 159, info@selec.sk

