Spôsob nakladania s odpadom a triedený zber odpadu v obci Čachtice od
01.01. 2021.
Obec Čachtice zabezpečuje zber komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnosti Marius
Pedersen a.s. prevádzka Piešťany, ktorá zabezpečuje vývoz smetných nádob v obci v pravidelných
dvojtýždňových intervaloch. Zberové auto uloží pozbieraný komunálny odpad na skládke
odpadov Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti s.r.o. v Rakoviciach. Je zabezpečené váženie
prázdneho auta pred vývozom a odváženie naplneného auta s komunálnym odpadom na skládke.
Veľkoobjemový odpad zberáme do veľkoobjemového kontajneru pristavenom na zbernom dvore s
vývozom celoročne.
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
Na území obce sa vykonáva množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška poplatku za
množstvový zber je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Zber drobných stavebných odpadov sa uskutočňuje na zbernom
dvore do veľkoobjemového kontajnera.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom /BRKO/ zo záhrad a verejných
priestranstiev vrátane odpadu z cintorína
Domácnosti kompostujú prioritne BRKO v kompostéroch a domácnosti, ktoré nemajú kompostér
majú možnosť priviesť drobný BRKO na zberný dvor celoročne. Tento BRKO následne spracováva
dodávateľská spoločnosť na hnojnej jame PD Čachtice. Triedený zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu z cintorína a z plôch verejnej zelene je vyvážaný priamo na hnojnú jamu PD
Čachtice, ktorý následne spracováva dodávateľská spoločnosť
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností občania odkladajú do 5 litrových vedierok,
ktoré obdržala každá domácnosť. Odpad buď spracovávajú v domácich kompostéroch, alebo
podobne, ako obyvatelia bytového domu vysypú obsah svojho vedierka do 120 l zberných nádob
označených a umiestnených na vybratých miestach v obci a aj v areáli bytových domov, ktoré sú
vyvážané v zmysle platnej legislatívy minimálne 1x týždenne prostredníctvom dodávateľskej
spoločnosti. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad občania môžu priviesť aj do určených nádob
na zbernom dvore.
Nakladanie s drevným odpadom a objemnou drevnou hmotou bez obsahu škodlivín
Na území obce sa drevný odpad a objemný drevný odpad spracováva celoročne dovozom na
prenajatý pozemok v areáli PD Čachtice, kde bude dodávateľskou firmou spracovaný podrvením a
odvezením na ďalšie spracovanie.
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Na území obce je vykonávaný zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov z domácností
prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti. Sústreďované sú na zbernom dvore do nádob
dodávateľskej firmy. Zber jedlých olejov a tukov z domácností prebieha celoročne na zbernom
dvore a spred domácností podľa zverejneného harmonogramu zberu.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne na území obce
je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Všetky náklady za zber, skladovanie,
prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí
prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok
Na území obce je vykonávaný triedený zber a odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok
je sústreďovaný na zbernom dvore celoročne prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti, ktorá

zabezpečuje ich ďalšie spracovanie a zhodnotenie. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom
nebezpečných látok (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho
odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály “VKM“)
Zber triedených zložiek komunálnych odpadov pre papier, sklo, plasty, kovové obaly a
viacvrstvové kombinované materiály „VKM“ zabezpečuje podľa harmonogramu zberu zberová
spoločnosť a zber prebieha tiež celoročne na zbernom dvore. Harmonogram zberu jednotlivých
triedených zložiek spred domácností je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania.
Papier a lepenka:
- Papier a lepenka sa zberá formou vrecového zberu. Pre bytové domy sú určené farebne
odlíšené 120 l a 1100 l modré plastové nádoby. Vývoz vriec spred domácností zabezpečí zberová
spoločnosť vo vopred oznámených termínoch vývozov. Roznos vriec do domácností je
zabezpečený v pravidelných intervaloch. Zber prebieha tiež celoročne na zbernom dvore.
Sklo:
- Zber skla prebieha celoročne na zbernom dvore do 1100 l nádob patriacich zberovej
spoločnosti. Pre bytové domy sú určené farebne odlíšené zelené plastové nádoby, ktoré sú
umiestnené na zberových stojiskách v areáli bytových domov.
Plasty:
- Zber plastov je realizovaný formou vrecového zberu. Pre bytové domy sú určené odlíšené 120 l
a 1100 l žlté plastové nádoby. Vývoz vriec spred domácností zabezpečí zberová spoločnosť vo
vopred oznámených termínoch vývozov. Roznos vriec je zabezpečený v pravidelných termínoch.
Zber prebieha tiež celoročne na zbernom dvore.
Kovové obaly:
- Zber kovových obalov je realizovaný formou vrecového zberu. Pre bytové domy sú určené
odlíšené červené plastové nádoby, ktoré sú umiestnené v areáli bytových domov. Zber prebieha
tiež celoročne na zbernom dvore.
Viacvrstvové kombinované materiály „VKM“:
- Zber VKM je realizovaný formou vrecového zberu. Pre bytové domy sú určené odlíšené oranžové
plastové nádoby, ktoré sú umiestnené v areáli bytových domov. Zber prebieha tiež celoročne na
zbernom dvore.
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
Na území obce je vykonávaný zber celoročne dovozom na zberný dvor zabezpečený cez
dodávateľskú firmu. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú zodpovedné za nakladanie
nimi vyprodukovanými elektoodpadmi.
Nakladanie s prenosnými batériami, akumulátormi a automobilovými batériami
Na území obce je vykonávaný zber prenosných batérií, akumulátorov a automobilových batérií a to
celoročne dovozom na zberný dvor cez dodávateľskú firmu.
Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na predajných miestach priamo
ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný spätný zber. Použité batérie a
akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú zodpovedné za nakladanie nimi
vyprodukovanými použitými prenosnými batériami, akumulátormi a automobilovými batériami.
Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Na zbernom dvore je zriadené prevádzkovanie zberného miesta kolektívneho systému ELTMA,
kde môžu občania odovzdať použité pneumatiky celoročne.
Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými
osobami a zdravotníckymi pomôckami
Fyzická osoba je povinná nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky odovzdať do
verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nakladanie s infekčným biologickým materiálom

Držiteľ infekčných biologických materiálov na území obce musí zabezpečiť skladovanie
infekčných použitých materiálov do uzatvárateľných plastových nádob, odkiaľ budú odvezené v
pravidelných intervaloch dodávateľskou firmou, ktorá zabezpečí ich znehodnotenie v spaľovni.
Nakladanie s textilným odpadom a šatstvom
Zber textílií a šatstva sa realizuje prostredníctvom charitatívnych organizácií na vyhradených
stojiskách v obci. Zber prebieha tiež 1 x do roka na obecnom úrade a tiež celoročne na zbernom
dvore.

