
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi  

vrátane triedeného zberu 
 
 

A. Základné údaje:  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1172 

  

Ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu za rok 2019 ( 20 03 01) : 312,85 ton 

Ročná produkcia objemného odpadu za rok 2019 ( 20 03 07) : 21,24 ton 

 

Ročná produkcia triedeného komunálneho odpadu vrátane BRKO za rok 2019 celkom: 78,816  

ton, z toho BRKO 42,19 ton 

Úroveň miery triedenia za rok 2019: 19,08 %  

 

   

B. Systém nakladania s komunálnymi odpadmi: 

  

Obec Hrubá Borša vykonáva zber a zneškodnenie komunálnych odpadov prostredníctvom 

oprávnenej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. 

  

Každý pôvodca komunálneho odpadu je povinný sa prihlásiť do systému zberu na Obecnom 

úrade. Po splnení povinnosti bude zaradený do zvozového harmonogramu a v jeho zmysle mu 

bude zberná nádoba obslúžená.  

  

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné si  zneškodňovať odpad 

z predmetu svojej podnikateľskej činnosti mimo komunálnych odpadov.  

  

  

C. Systém zberu triedených zložiek komunálnych odpadov: 

  

Do zberu triedených zložiek komunálnych odpadov sú zapájané všetky domácnosti, materské 

školy, kde je obec zriaďovateľom, ako aj právnické subjekty pôsobiace na území obce. 

   
   

1) OBALY Z PAPIERA A LEPENKY 

RODINNÉ DOMY a BYTOVÉ DOMY so súpisnými číslami 135 a 136 

Ako: prostredníctvom priesvitných vriec, odvážaných priamo od domov 

Kedy: 1 x mesačne podľa harmonogramu 

   

BYTOVÉ DOMY  

Ako: prostredníctvom 1100 l modrých zberných nádob  

Kedy: 1 x mesačne podľa harmonogramu  

 

Obaly z papiera a lepenky je nutné poskladať na čo najmenší objem, tak aby vo vreci alebo zbernej 

nádobe zaberali čo najmenej miesta. 

  



2) OBALY Z PLASTOV, KOVOV A VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV 

(TETRAPAKY) sa zbierajú spoločne do jedného vreca alebo zbernej nádoby 

RODINNÉ DOMY a BYTOVÉ DOMY so súpisnými číslami 135 a 136 

Ako: prostredníctvom priesvitných vriec, odvážaných priamo od domov  

Kedy: 1 x mesačne podľa harmonogramu 

 

BYTOVÉ DOMY  

Ako: prostredníctvom 1100 l modrých zberných nádob  

Kedy: 1 x mesačne podľa harmonogramu  

 

Obaly z plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakov) je nutné 

poskladať na čo najmenší objem, tak aby vo vreci alebo zbernej nádobe zaberali čo najmenej 

miesta. 

 

3) OBALY ZO SKLA 

RODINNÉ DOMY a BYTOVÉ DOMY  

Ako: prostredníctvom zelených zberných nádob rozmiestnených v rámci obce. 

Kedy: priebežne celoročne 

  

4) BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (BRKO) 

Ako: prostredníctvom  240 l  zberných nádob hnedej farby, ktoré si zakúpite na obecnom úrade 

Kedy: 1 x za 14 dní od 01. marca do 30. novembra podľa harmonogramu 

  

5) TEXTIL A ŠATSTVO  

Ako: prostredníctvom zberných nádob spoločnosti HUMANA People to People Slovakia o.z. 

rozmiestnených v rámci obce 

Kedy: priebežne celoročne 

 

6) OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY  

Ako:     fyzické osoby - poplatníci Obce môžu bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky v obci Kráľová         

pri         Senci v prevádzke spoločnosti JAVOR s.r.o., Tehelná 685, Kráľová pri Senci. 

Kedy:  priebežne celoročne 

  

7) JEDLÉ TUKY A OLEJE 

Ako: prostredníctvom červenej zbernej nádoby umiestnenej na stojisku v uzatvorených fľašiach   

Kde: na parc. č. 120/5 (Školská ulica)   

Kedy: priebežne celoročne 

  

8) ELEKTROODPADY, BATÉRIE A AKUMULÁTORY 

Ako: Zber elektroodpadov z domácností sa uskutočňuje minimálne 1x ročne v rámci jarného alebo  

jesenného upratovania. 

Kedy: Termín a miesto zberu určí Obec obvyklým spôsobom  

  

9) OBJEMNÝ ODPAD 

Ako: Zber objemného odpadu Obec zabezpečuje 2 x ročne, spravidla na jar a jeseň prostredníctvom 

veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v rámci Obce. 

Kedy: Termín a miesto zberu určí Obec obvyklým spôsobom  

  

10) ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK  

Zber odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje dvakrát ročne. Na tento účel obec zabezpečí 

prostredníctvom svojho zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom 



obcou. Termín a miesto zberu uverejní obec obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred. Zbierajú sa 

prevažne: mazacie a motorové oleje, prázne obaly od postrekov, prípadne iných nebezpečných látok, 

pesticídy, postreky, rozpúšťadlá, absorbenty. 

  

11) NESPOTREBOVANÉ VETERINÁRNE A HUMÁNNE LIEKY   

Lieky nespotrebované fyzickými osobami môžu odovzdať poplatníci do verejných lekární. 

  

 

 

 

Zberné nádoby na triedený zber zabezpečuje a náklady na ne znáša organizácia 

zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má obec podpísanú zmluvu. 

  

  

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na: obec©hrubaborsa.eu 

  

 


