Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.
A) Biologicky rozložiteľný odpad:
- Jedlé tuky a oleje z domácností:
Na území mesta Poprad je zabezpečený kalendárový zber (mobilný zber) a preprava použitých
jedlých olejov a tukov. Občania majú možnosť' jedlé oleje a tuky taktiež odovzdať na zberných
dvoroch. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať' na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na KO. Odpad je zbieraný na základe
oznámenia jeho vývozu prostredníctvom letákov, ktorých distribúciu zabezpečuje zberová
spoločnosť. Oleje a tuky sa odovzdávajú v priehľadných plastových fľašiach s funkčným
uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
-

Bioodpad zo záhrad

Mesto Poprad zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov,
zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. K bytovým domom sa kontajnery na
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov nerozmiestňujú. Je zakázané ukladať
bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to
určené alebo ho spaľovať. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov je možné
odovzdať: a) celoročne na zberných dvoroch na ulici L. Svobodu v Poprade a na ulici Hraničnej
4942 v Poprade:
Patria sem: kvety, tráva, lístie, konáre, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zvyšky
ovocia a zeleniny, piliny, drevná štiepka, hobliny, a pod. Nepatria sem: kuchynské odpady s
výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv.
„domáce zakáľačky", exkrementy a pod.
b) počas zberu objemného odpadu sa môžu občania mesta 2 - krát ročne (jarné a jesenné
upratovanie) zbavovať drevného odpadu zo strihania a orezávania krovín a stromov aj vedľa
pristavených veľkokapacitných kontajnerom v súlade s harmonogramom zberu.
Patria sem: drevný odpad zo strihania a orezávania kravín a stromov
Mesto Poprad umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky
rozložiteľných odpadov. Kompostovat' možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, vlasy, chlpy, potraviny
po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.
-

Kuchynský odpad:

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností od bytových
domov
Mesto Poprad zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z domácností od bytových domov. Triedený zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností je zabezpečený od bytových domov
prostredníctvom 1 100 litrových zvonových zberných nádob hnedej farby označených názvom
„BIOODPAD", alebo prostredníctvom polopodzemných nádob rôzneho objemu (objem

nádoby určí Mesto Poprad). Patria sem: zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny; pokazené, nahnité
ovocie a zelenina, pečivo, cestoviny, ryža, zemiaky, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky
vareného jedla, vajcia, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky, scedené zvyšky z
polievok, kosti, potraviny po záruke bez obalov, zvyšky izbových rastlín a kytíc. Nepatria sem:
tekuté zvyšky jedál - omáčky, polievky; mlieko, voda, oleje a tuky, zvierací trus, uhynuté
zvieratá, popol z uhlia, cigaretové ohorky, zelený odpad - tráva, lístie, konáre, iné odpady napr.
plasty, kovy, papier, sklo, tetrapaky, zvyšky jedál v obaloch.
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností od bytových domov
uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má na vykonávanie tejto
činnosti uzatvorenú zmluvu s Mestom Poprad. Harmonogram zvozu vrátane akýchkoľvek
zmien je aktualizovaný podľa potreby a je zverejnený na webovom sídle Mesta Poprad.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností od rodinných domov
Mesto Poprad zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov zo záhrad tzv. „zelený odpad" a biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov z domácností tzv. „kuchynský odpad" od rodinných domov. Triedený zber biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov z domácností je zabezpečený od rodinných domov tzv. spoločným zberom
prostredníctvom zbernej nádoby hnedej farby zabezpečenej vetracími otvormi na bokoch a
označenej štítkom s nápisom „Biologicky rozložiteľný komunálny odpad" s objemom 240 l.
Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, zbytky jedál rastlinného pôvodu napr. zemiaky, ryža,
posekaná tráva, lístie a zvyšky rastlín, čajové vrecúška, šupky z ovocia a zeleniny, štiepka (z
dreva, ktoré nebolo chemicky ošetrené), stromová kôra, piliny, konáriky zo stromov do
priemeru l cm a dĺžky 10 cm.
Nepatria sem: tekuté zvyšky jedál, oleje, mäso, kosti, ryby, mliečne výrobky, vajcia, uhynuté
zvieratá, popol z uhlia, cigaretové ohorky, iné odpady.
Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z domácností od rodinných domov uskutočňuje podľa harmonogramu
zvozu spoločnosť, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s Mestom Poprad.
Harmonogram zvozu vrátane akýchkoľvek zmien je aktualizovaný podľa potreby a je
zverejnený na webovom sídle Mesta Poprad. Každý je povinný sa o poskytnutú zbernú nádobu
starať a udržiavať v dobrom stave. Pri poškodení zbernej nádoby nesprávnym používaním alebo
strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená
nádoba musí byť v súlade s týmto nariadením ako aj požiadavkami mesta.

B) Drobný stavebný odpad (DSO):
Zber DSO pre fyzické osoby, ktoré sú poplatníkom v Meste Poprad sa uskutočňuje formou
množstvového zberu. Sadzba poplatku za množstvový zber DSO je stanovená Mestom Poprad
(správcom dane). Pôvodcovia DSO sú povinní DSO rozdeliť' na jednotlivé zložky KO —
stavebné materiály, kovy, sklo, plasty, drevo a pod. . Stavebné materiály (zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať v zbernom dvore na ulici
Hraničnej 4942 v Poprade S ostatnými zložkami komunálnych odpadov, ktoré bolí vytriedené
z DSO (najmä kovy, sklo, plasty a drevo), je pôvodca DSO povinný naložiť v zmysle tohto
nariadenia. DSO - stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a pod.) je
zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO.
C) Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností:
Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. Do
skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidla, syntetické živice,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo
obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných
nádob na stojiská alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta. Mesto Poprad zabezpečuje
zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok na zberných dvoroch. Mesto Poprad má právo skontrolovať pôvod odpadu s
obsahom škodlivín z domácností na mieste, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom). Ide
výlučné o odpady s obsahom škodlivín, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o
odpady z podnikateľskej činnosti.
D) Elektroodpad z domácností
Elektroodpad z domácností je držiteľ' takéhoto odpadu povinný odovzdať:
a) na zberných dvoroch,
b) prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení,
c) priamo v predajni elektrospotrebičov,
d) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu.
Patria sem: napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádia, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, videa, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače,
kávovary, pračky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.. Občania sú povinní odovzdať
elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú
umiestnené na území mesta. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich
a na verejné priestranstvá mesta. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr.
pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
Mestom Poprad.

E) Nakladanie s veterinárnymi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými
osobami a nakladanie so zdravotníckymi pomôckami
Držiteľ veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný
odovzdať' ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Nespotrebované lieky
je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. Zakazuje sa nespotrebované
lieky ukladať do zberných nádob na KO, triedený zber KO alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá mesta.
F) Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností
Vytriedené použité šatstvo a textílie z domácností môžu občania odovzdať na zberných
dvoroch. Patrí sem: čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky,
šály a pod.), pripadne iné.
G) Pneumatiky
Zberné dvory nie sú oprávnené odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní
pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na
kúpu novej pneumatiky.

