Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Vážení občania!
Žiadame všetkých občanov o dodržanie nasledovných pokynov pri produkovaní
a zabezpečovaní odvozu odpadu v našej obci:
V zmysle platnej legislatívy každý občan je povinný triediť vyprodukovaný
odpad z domácnosti a ukladať do správnych nádob, ktoré máte k dispozícii:

1. Čierne nádoby - na komunálny odpad - vyvážajú sa iba nádoby s nálepkou s
logom ENVI-GEOS Nitra- OBČAN.

ÁNO - zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť.
NIE - nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, kvety, tráva,
lístie, drobné konáre, drevný popol

2. Žltá nádoba- na PLASTY + KOVOVÉ OBALY: spolu s plastom sa od 1.1.2016
zbierajú aj kovy. (j konzervy a iné drobné kovové obaly, atď.)

ÁNO - plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov,
čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén,
plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.
NIE - znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou), obaly od sladkostí a
slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových
olejov a iných ropných produktov
3. Modré nádoby na PAPIER
1. ÁNO - noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy,
telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal,
kartón, lepenka, kancelársky papier, viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, tetrapak atď.
2. NIE - znečistený papier potravinami, farbou, maltou, kopírovací papier, faxový
papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky), vata,
obaly od sladkostí a slaností, znečistené tetrapaky potravinami, viacvrstvové obaly
od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
kakaa, vegety, korenín, nanukov atď.
4. Hnedé nádoby na BIOODPAD - zbiera sa od začiatku marca do konca
novembra. Vrecia položené vedľa nádoby nebudú vyvážané.
ÁNO - zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a
servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a
hobliny, vata, vlasy, chlpy, tráva zo záhrad atď . . .
NIE - kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia, časopisy, tuky, chemicky ošetrené
materiály, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kovy, sklo, mäsité zbytky (šunka,
saláma, hydina, paštéta), cigaretový ohorok a popol atď. . .
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5. Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu: z bezpečnostných dôvodov sa ruší
zber „od domu k domu“. Tento odpad sa zbiera 2x do roka (v sobotu) a to tak, že
na obcou určené miesto príde posádka, ktorá priamo od občanov preberie
nebezpečný odpad a elektro odpady. Občania budú informovaní obecným
rozhlasom a na web stránke obce.
6. TUKY A OLEJE: Nový zákon o odpadoch ukladá mestám a obciam zbierať už aj
jedlé tuky a oleje. Obec zabezpečila nádoby, do ktorých môžu občania doniesť
tuky a oleje naliate v PET fľašiach (červené nádoby)- Odpad bude odvážaný
operatívne – podľa potreby. Umiestnenie je pri MŠ na ulici Pri Prameni.
7. Sklo- 3 zvonové kontajnery sa nachádzajú pri COOP Jednota obchode.
ÁNO - sklenené fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre od zaváranín, tabuľové
sklo, sklo z okuliarov, črepiny zo sklenených rozbitých nádob, črepiny z vratných
sklenených nádob atď. . .
NIE - uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (potravinami, maltou), porcelán, keramika,
zrkadlá, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobeton, žiarovky, žiarivky, výbojky,
plexisklo, teplomer, TV obrazovky, monitory atď. . .
8.Textil – použitý textil a šatstvo –kontajner sa nachádza pri COOP Jednote.
9.VEĽKOROZMERNÝ BIOODPAD ZO ZÁHRAD (nachádza sa pred MŠ)
ÁNO - biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad) zo záhrad a
verejných priestranstiev, tráva, lístie, konáre max.do dlžky 1,5m , šúpolie, kvety,
atď. . .
NIE - dosky, okenné rámy, chemicky ošetrované alebo upravené drevo atď. . .
10. Veľkoobjemový odpad – 2x do roka sú rozmiestnené v obci VO kontajnery
podľa harmonogramu.
11. Kontajnery 1100 l – na 3 miestach – hniezdach v chatových oblastiach, pri
COOP Jednote slúžia iba pre vlastníkov nehnuteľností z chatových oblastí
výlučne na komunálny odpad nie na nadrozmerný KO.
ÁNO - zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť.
NIE - nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, kvety, tráva,
lístie, drobné konáre, a žiadny nadrozmerný komunálny odpad.
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12. Drobný stavebný odpad – ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či
demoláciách kúpeľní , podláh , krbov , obložení stien a múrov a podobne.

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. priniesla to, že za drobné stavebné odpady odovzdané do
zberných dvorov sa od 1. januára 2016 platí poplatok 0,025 €/kg, ktorý je stanovený vo
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Obec má zabezpečené miesto na uloženie v priestoroch pri ČOV, avšak množstvo
vzniknutého drobného stavebného odpadu treba hlásiť vopred na obecnom úrade a dohodnúť
termín umiestnenia.
UPOZORNENIE na rok 2020:
Každá domácnosť je v zmysle zákona o odpadoch povinná separovať odpady. Obec
prostredníctvom letákov do každej domácnosti informovala o zákonnej povinnosti separácii
a triedení odpadov. Dodávateľ služieb bude robiť kontroly obsahu smetných nádob.
Ak nebude obsahovať smetná nádoba odpad ktorý tam patrí, obsah takejto nádoby
nebude odvezený!!!
Domácnosti majú smetné nádoby na separáciu Plast, Papier a Bio odpad a na sklo sú
umiestnené zelené zvonové kontajnery centrálne za obchodom COOP Jednota.
Obsah týchto smetných nádob sa váži, nakoľko sú čipované priamo na domácnosť. Podľa
tohto vieme ktorá domácnosť separuje a aké množstvo odpadov.
Pre informáciu uvádzame, že z celkového počtu nádob z 315 domácností ,
bolo priemerne za mesiac odvezených z obce :
zo 108 domácností nádob BIO, čo je iba 34,20 %,
zo 150 domácností nádob Papier, čo je 47,60 %
z 250 domácností nádob Plast, čo je 79 % domácností.
Tieto výsledky hovoria o nedostatočnom separovaní odpadov v našej obci.
Za rok 2018 sme dosiahli hodnotu vytriedenia komunálnych odpadov 39,62 %.
Od 01.03.2019 v zmysle zákona a na základe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych
odpadov za rok 2018, bude obec v roku 2019 hradiť zvýšený zákonný poplatok za
skládkovanie odpadu z 5,04,- Eur/t už 8,- Eur/t, v roku 2020 13,- Eur/t a v roku 2021
a nasledujúce roky 22,- Eur/t vyprodukovaného odpadu, čo sa odrazí v navýšení smetného za
občana.

V Štitároch 12.12.2019

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
starostka obce

