Systém nakladania s komunálnymi odpadmi
v obci Breziny
Zmesový komunálny odpad

Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne (Harmonogram
zverejnený na www. breziny.sk)
Druh nádoby: 110 l, 120 l, 240l a 1 100l, zberné
vrecia (max 240l na rodinu podľa VZN č. 3/2020)
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré
sa nedajú ďalej triediť.
Zakazuje sa: ukladať akékoľvek stavebné odpady a
podobné odpady (zemina,kamene,drevo,popol),
zložky triedeného systému zberu, nebezpečné
odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné
odpady do nádob na zmesový komunálny odpad.

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad môže obyvateľ Brezín
odovzdať za poplatok na skládke spoločnosti
Marius Pedersen podľa aktuálneho sadzobníka.
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady
Zakazuje sa: odovzdať nevytriedené stavebné
odpady, odpady s obsahom škodlivých látok,
odpady s obsahom zmesového komunálneho
odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.
Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do
nádob na zmesový komunálny odpad alebo ku
nim.

PAPIER
PLASTY

Interval vývozu: 1x mesačne (Harmonogram
zverejnený na www.breziny.sk)
Druh nádoby: 1100 l kontajnery a modré vrecia
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
plagáty, pohľadnice, baliaci papier......
Zakazuje sa: plastové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály (napr. tzv.tetrapakové
obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou
fóliou, silne znečistený, či mastný papier,
kopírovací papier....

Interval vývozu: 1x mesačne (Harmonogram zverejnený
na www.breziny.sk)
Druh nádoby: 1100 l kontajnery a žlté vrecia
Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov,
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén, poháriky
z automatov a iné plastové nádobky, viacvrstvové
kombinované materiály(tetrapaky) na báze lepenky
Zakazuje sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny, guma,
molitan....

SKLO

Interval vývozu: 1x mesačne (Harmonogram
zverejnený na www.breziny.sk)
Druh nádoby: 1100 l kontajnery a zelené vrecia
Zbiera sa: sklenené fľaše (fľaše od nápojov,
zaváranín, kozmetiky, atď), tabuľové sklo bez
drôteného výpletu.
Zakazuje sa: ukladať žiarovky, žiarivky, keramiku,
zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným výpletom a pod.

OBJEMNÝ ODPAD

Interval vývozu: zabezpečuje obec Breziny 2 x do
roka v rámci jarnej a jesennej očisty. Termín bude
priebežne zverejnený na stránke www.breziny.sk.
Zbiera sa: nábytky, staré okná, dvere, nádoby,
plechové rúry.
Zakazuje sa: odkladať objemný odpad ku nádobám
na pravidelný zber komunálneho odpadu a na
verejné priestranstvá obce.

BIO ODPAD ZO ZÁHRAD A CINTORÍNA

Interval vývozu: nepravdivý, podľa potreby, 2x do
roka.
Druh nádoby: veľkoobjemný kontajner pri
cintoríne
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo
strihania a orezáavnia krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny,
drevný popol.
Zakazuje sa: ukladať biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
KOVY

Interval vývozu: 1 x za 2 mesiace (harmonogram
zverejnený na www.breziny.sk).
Zbiera sa: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
kovové tuby od pást, kovové súčiastky, krátke
drôty a káble (bez bužírky), starý kovový riad,
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko,
hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka,
konzervy, oceľové plechovky, ventil, 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, džúsy a energetické nápoje, kovový šrot,
radiátory a iný objemový kovový odpad a pod.
Zakazuje sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.,

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Interval vývozu: nepravdivý, podľa potreby, 2x do
roka. Harmonogram pre odovzdanie NO je
zverejnený na www.breziny.sk. NO je možné
odovzdať 1 x do mesiaca v areály „škôlky“ (Horné
Breziny č. 136) v Brezinách za prítomnosti
pracovníka obce.
Zbiera sa: - obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami;
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť;
-vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky (chladničky, mrazničky);
-oleje a tuky ( nepatria sem jedlé oleje a tuky );
-farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky;
- batérie a akumulátory ;
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia;
-elektroopad – neúplny, rozobratý, poškodený
alebo jeho časti.
V prípade, že budete odovzdávať nebezpečný
odpad v nádobách je potrebné nádobu označiť,
respektíve napísať na nádobu čo sa v nej nachádza
pre lepšiu identifikáciu odpadu.
Zakazuje sa: odpad s obsahom škodlivín je
zakázané ukladať do zberných nádob alebo k nim
a na verejné priestranstvá obce.

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ

Interval vývozu: 1 x za 2 týždne, vždy pri vývoze
komunálneho odpadu
Druh nádoby: nádoba, ktorú umiestnite ku nádobe
na zmesový komunálny odpad a je potrebné ju
označiť. Do nádoby je potrebné dať olej bez
zvyškov jedál.
Zbiera sa: použité jedlé oleje a tuky
Zakazuje sa: zmiešavať s komunálnym odpadom
a ukladať na verejné priestranstvá, resp.k
odpadovým nádobám a kontajnerom na
komunálny odpad.

