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Vážení obyvatelia!
Veľa z nás si ani neuvedomí, čo sa všetko skrýva za kulisami našich
obvyklých každodenných činností. Všetko, čo okolo seba vidíme je
výsledkom zložitých procesov: jedlá, nábytok, rôzne predmety a vôbec aj
budovy. Pustá existencia týchto vecí však nestačí, aby sme mohli
vykonávať naše bežné činnosti a povinnosti. Rôznymi formami služieb sa
stretávame každú minútu, nech je to elektrika, hromadná doprava,
telekomunikačné služby, či kanalizácia. Väčšina z nás si však ani
neuvedomí otázku odpadového hospodárstva a berie ju ako úplnú
samozrejmosť. Od chvíle, že niečo vyhodíme do smetiaku, problém pre
nás skončil, avšak ak sa rozprávame o odpadovom hospodárstve, to bol
len začiatok.
Nikomu nemôžeme prikázať, aby separoval odpad, musíme však vedieť,
že separovanie odpadov nerieši len recykláciu materiálov. Predpisy
a zákony o odpadoch boli v minulom roku niekoľkokrát zmenené, čo
prinieslo vyššie ceny služieb a prísnejšie očakávania. Úroveň triedenia
odpadov môže pre nás slúžiť ako záchranné koleso: čím vyššia je úroveň
triedenia odpadu v obci, tým má obec lacnejšie služby za umiestnenie
odpadu v zberných miestach. Takže, triedením odpadu neprispievame
len ochrane prírode a okoliu, ale zároveň si šetríme aj peňaženky.
Väčšina z nás to vníma len ako slovnú hru, ale obrovský rozdiel je medzi
odpadom a smeťami. Naša obec už aj v minulých rokoch ponúkala široké
možnosti separovania odpadu, a tieto sa v budúcnosti budú len
rozširovať. Prosím vás o to, vážení obyvatelia, aby ste dali odpadu ešte
jednu šancu, a hoďte každý kúsok do kontajneru so správnou farbou...

Ildikó Gyurcsiová
Starostka obce Oľdza
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hospodárstva obce a o budúcich možnostiach. Verím v tom, že
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2-3 kg/m3), výkaly drobných bylinožravých zvierat spolu
s hoblinami.
• v malom množstve, nadrobené: perie, srsť, papier (hodváb,
hodvábny papier, krabice od vajec), vlna, bavlna a ľanové plátno.
• zo záhrady: okosená tráva, buriny (pred kvitnutím), lístie, slama,
drobné konára, suché rastliny (nie choré!), planty, opadané
ovocie, hobliny, piliny.
Čo nepatrí do kompostárne:
• farby, lak, olej a masti
• syntetické a nerozložiteľné materiály (plasty, sklo, obklady, kovy)
• zbytky jedál, mäso, kosti – aj keď sa rozložia, nie je vhodné ich dať do
kompostárne pre túlavé zvieratá a pre muchy, ktoré roznášajú infekcie
• napadnuté a choré rastliny
• podstielka po mäsožravých zvierat pre nebezpečenstvo infekcie
• nebezpečné materiály s obsahom ťažkých kovov (rastlinný odpad
popri cestách, baterky, vrecia z vysávačov).

Počet obyvateľov v obci k 31.12.2018 bol 519, avšak poplatok za
komunálny odpad v roku 2018 zaplatil 632 osôb (z toho 6
právnických osôb).
Vývoz odpadu pre našu obec zabezpečuje spoločnosť MARIUS
PEDERSEN, a to zmiešaný komunálny odpad každý druhý týždeň
a triedený odpad raz za mesiac.
Uloženie zmiešaného komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu zabezpečuje skládka vo Veľkej Pake
(ZOHŽO), a uloženie triedeného odpadu spoločnosť ENVI PAK.
V roku 2018 v obci boli vyprodukované nasledujúce množstvá
odpadu:
•

zmiešaný komunálny odpad spolu:
128,28 t (202,97 kg /osoba)
triedený odpad spolu:
30,877 t (48,85 kg / osoba)

•
Iný odpad

Obecný úrad Oľdza okrem vyššie spomenutých zberov raz za rok
zabezpečuje zber elektroodpadu a zber batérií a akumulátorov.
Informácie o týchto zberov budú zverejnené v obci obvyklým
spôsobom – obecným rozhlasom, na webovej stránke a na
úradnej tabule obci.
V prípade potreby zmesový komunálny odpad, alebo
veľkoobjemný odpad iného charakteru je možné odovzdať na
skládke
v Čukárskej
Pake
počas
celého
roka.
(http://www.zohzo.sk/-skladka-odpadu).

Pomer triedeného a zmiešaného
komunálneho odpadu za minulý
rok je:
1 : 5,15.
Úroveň triedenia odpadov je za
minulý rok:
,
,
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x 100= 24,07%
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Cieľom EÚ je, aby v roku 2020 bolo recyklovaných 50% odpadu,
Slovensko však sľúbilo 60%-né triedenie. Momentálne, Slovensko
je jedným z krajín s najhoršími výsledkami triedenia.

Štatistika triedenia odpadu od Eurostat za rok 2017 na osobu

Poplatok za komunálny odpad v našej obci určuje VZN 1/2012,
ktoré je platné od 01.01.2013.
Náklady spojené s vývozom odpadu zahrňujú samotný vývoz
nádob, vývoz a manipuláciu s veľkokapacitnými kontajnermi,
poplatok za uloženie a skládku vo Veľkej Pake, výdavky spojené so
zberným dvorom a iné výdavky, ako napr. nákup nálepiek na
nádoby. Tieto náklady v roku 2018 predstavovali spolu
13.677,08€.
Všetky poplatky uhradené obyvateľmi obce v roku 2018 bolo
7.291,98 € .
Rozdiel príjmov a výdavkov je teda:
+ 7.291,98 €
- 13.677,08 €
- 6.385,10 €
Čo zaťažuje rozpočet obce.
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Prevádzková doba zberného dvoru v Oľdzi
•

v mesiacoch marec-september:
Streda:
17,00 – 19,00
Nedeľa:
10,00 - 12,00

•

v mesiacoch február, október a november:
Streda:
16,00 – 18,00
Nedeľa:
10,00 – 12,00

•

v mesiacoch december a január
z technických príčin zatvorený.

je

zberný

dvor

Žiadame občanov o rešpektovanie prevádzkovej doby zberného
dvoru a odpad priniesť najneskôr 15 minút pred uzatvorením
zberného dvoru.
Domáca kompostáreň
Okrem vyššie uvedených možností, ešte viac
môžeme prispievať k zníženiu množstva odpadu,
keď kuchynský odpad a drobný záhradnícky
odpad využijeme ako užitočnú surovinu
prostredníctvom domácej kompostárni.
Nepotrebujeme viac, než samotnú
kompostáreň a dodržať základné zásady
princípu.
Čo patrí do kompostárne:
• z kuchyne a domácnosti: odpad zo
zeleniny a ovocia, škrupiny z vajec,
usadeniny z kávy a čaju, zvädnuté kvety,
suché listy izbových rastlín, kvetový substrát, popoľ z dreva (max.
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kachličky, betón, tehly, zemina, piesok, kameň, rôzne nádoby
znečistené farbou alebo inými chemickými látkami, hadice,
pneumatiky a pod.
- Biologicky rozložiteľný
odpad (ďalej len BRO) je
odpad rastlinného pôvodu
zo záhrad (najmä tráva,
vetvy, lístie, konáre a
vinič). BRO je vyvážaný do
kompostárne, preto je
obzvlášť dôležité dbať na správnosť triedenia odpadu a pred
odovzdávaním odstrániť všetky plastové, jutové a drôtené
viazania. Do biologicky rozložiteľného odpadu nepatria: buriny,
steblá z kukurice a zo slnečníc, strom v celku, alebo peň stromu.
- Použitý kuchynský olej – musí byť bez usadenín.
- Baterky typu AA, AAA, 9V, 1,5V atď.
Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:
o Zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu
z domácností;
o Objemného odpadu ako napr.: PVC, guma, komponenty
z motorových vozidiel a pod.;
o Stavebného odpadu;
o Pneumatík, ktoré
sú od 01.01.2016 povinní bezplatne
prevziať ich distribútori;
o nerozobratý nábytok;
o uhynuté zvieratá;
o komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napr.
vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách
a plynoch, azbest a podobné hmoty);
o chemické látky, farby a ich obaly.
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Obsah smetných košov

1. 45% kompostovaním recyklovateľný biologický odpad
2. 14% dobre recyklovateľný papier
3. 11% dobre recyklovateľné plasty
4. 10% dobre recyklovateľné sklo
5. 4% textil – recyklovateľný v minimálnej miere
6. 4% dobre recyklovateľné kovy
7. 4% dobre recyklovateľný anorganický odpad
8. 3% dobre recyklovateľné nápojové kartóny (TETRA PAK)
9. 1% nebezpečný odpad
10. 4% nerecyklovateľný zmesový odpad
6

Čo znamenajú značky na obaloch?
ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie
obalu ochrannou známkou ZELENÝ BOD znamená,
že tento obal je po použití určený do triedeného
odpadu a recykláciou sa opäť využije. Kúpou
výrobku s touto ochrannou známkou prispievate k
zlepšovaniu životného prostredia.
Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme
odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade,
že ide o obaly, v ktorých boli balené rôzne
chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa
pokynov ich výrobcu.

Zberný dvor
Zberný dvor je jednou zo
súčastí
nakladania
s komunálnym odpadom,
ktorý vznikol
na území
obce. Nachádza sa na
Lehnickej ceste a slúži
občanom
obce
Oľdza
– fyzickým
osobám,
ktorí majú
uhradený
poplatok za vývoz komunálneho odpadu.
Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec Oľdza v spolupráci
so Združením obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom
hospodárstve, so sídlom v Šamoríne (ZOHŽO).

.
Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje
výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovaných
materiálov.
Predmety, ktoré sú označené týmto symbolom
patria medzi nebezpečné odpady a preto nehádžte
ich do smetných košov. Pre bezpečnú likvidáciu je
potrebné tieto predmety odovzdať na určené
zberné miesta.
Táto značka informuje spotrebiteľa o materiálu
obalu. Označením jednotlivých materiálov a ich
správnym triedením sa zaoberajú nasledujúce
strany.
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Čo Je možné na zbernom dvore odovzdať?
- Objemné odpady sú
komunálne odpady, ktoré
svojim rozmerom a hmotnosťou odpadu nezodpovedajú zberným nádobám
alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je
možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
Patria sem
napríklad: nábytok, postele, plastové predmety väčšieho rozmeru, kartóny, matrace, polystyrén, čalúnený nábytok a podobné
(všetko, čo horí). ZD preberá výlučne rozobratý objemový odpad,
ktorý je zbavený kovových a sklenených častí a bez väčších alebo
chemických nečistôt. Do objemného odpadu nepatrí: zmesový
komunálny odpad, kovové predmety, sklo, porcelán, keramika,
12

Ako správne triediť odpad?

PLASTY

Sem patria:
Číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,
tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový
polystyrén, poháre z automatov a iné plastové nádobky,
vodoinštalačné a elektro rúrky, obaly kozmetických výrobkov a
pod.
Nepatria sem:
Obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou,
chemikáliami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan
a pod.

Okrem zberu zmesového komunálneho odpadu naša obec
zabezpečuje aj odvoz papierového odpadu (modré smetné
nádoby) a plastového odpadu (žltými plastovými vrecami)
z každej domácnosti.
Okrem tohto sa na verejných priestranstvách obce nachádzajú
kontajnery na triedený odpad, ktoré slúžia na zber kovov, skla,
papiera, plastov a nápojových kartónov (TETRA PAK). Tieto
kontajnery sú označené nasledujúcimi farbami:
zelený = sklo
modrý = papier
červený = kovy
oranžový = nápojové kartóny (TETRA PAK)
žltý = plasty

Nebezpečný odpad
Medzi nebezpečný odpad radíme napr. syntetické a acetónové
farby, lepidlá, oleje, rozpúšťadlá a pod. Nebezpečný odpad je
potrebné odovzdať na miestach na to určených. Môžu to byť
zberné miesta napr. v predajniach farieb, autoservisoch alebo
zberných dvoroch pre nebezpečný odpad.
Elektroodpad
Medzi elektroodpad radíme napr. pokazené eletrospotrebiče,
mixéry, fény, rádiá, počítače a pod. Elektroodpad je potrebné
odovzdať na miestach na to určených alebo v predajniach
s elektronikou.
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KOVY

SKLO
Sem patria:
Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem:
Vrchnáky, štuple, tesnenia, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš,
žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) a pod.

Sem patria:
Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové a oceľové viečka, hliníkové obaly,
klince, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky,
konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét,
potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z
nápojov ako pivo a energetické nápoje.
Nepatria sem:
Novodurové rúrky, obaly zo sprejov, obaly od nebezpečných
látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

PAPIER
Sem patria:
Noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdej väzby, listy, obálky,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého
papiera, kartón, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, baliaci a krepový papier, papierové obaly a pod.
Nepatria sem:
Plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný
papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne
znečistený či mastný papier, kopírovací papier, termopapier a
pod.
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NÁPOJOVÉ KARTÓNY

Sem patria:
Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod.
Nápojové kartóny je potrebné pred triedením vypláchnuť
a zošliapnuť.
Nepatria sem:
Vrchnáky nápojových kartónov.
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