
NAKLADANIE S ODPADMI V OBCI HABURA 

1. SYSTÉM ZBERU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 

Zmesový komunálny odpad – t.j. odpad, ktorý umiestňujeme do „kuka“ nádob /popolníc/ bude vyvážaný 2x 

do mesiaca podľa harmonogramu (viď príloha). Do „kuka“ nádob v žiadnom prípade nevyhadzujte odpad, 

ktorý patrí do separovaného (triedeného) zberu (plast, sklo, kov, tetrapak, papier...) a ani biologický odpad 

(lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny...popol). Ak pri vývoze bude zistené, že vo Vašej nádobe sa nachádza 

vyššie uvedený odpad (t.j. odpad, ktorý tam nepatrí) nádoba nebude vyprázdnená. V prípade, že budete 

disponovať s odpadom, ktorý sa Vám už do nádoby nezmestí, môžete ho umiestniť do vreca, ktoré následne 

umiestnite vedľa kuka nádoby. Vrece si musíte vyzdvihnúť na obecnom úrade, nakoľko zvozová spoločnosť 

likviduje odpad iba v označených vreciach t.j. s logom firmy. Pozdĺž hlavnej cesty ak je to vo Vašich silách 

a možnostiach uchovávajte kuka nádoby vo dvore (nie na nových chodníkoch), deň pred zberom vyložte 

nádobu na chodník pred bránu. Opotrebované alebo poškodené kuka nádoby je možné bezplatne vymeniť na 

obecnom úrade. Dvoma kuka nádobami môžu disponovať iba 5 a viacčlenné rodiny s trvalým pobytom v obci. 

2. SYSTÉM ZBERU SEPAROVANÉHO (TRIEDENÉHO) ODPADU 

Separovaný (triedený) odpad budeme aj naďalej zbierať „vrecovým“ systémom. Na každý druh odpadu 

obdržíte vrece určitej farby. Zber bude realizovaný taktiež podľa harmonogramu. 

vrece žlté – plasty 

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET (plastové) fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace 

fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. 

 

vrece zelené – sklo 

Nevratné fľaše zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, sklenené dózy od kávy, poháre, 

sklenené črepy a pod. 

 

vrece oranžové – tetrapak 

Nápojové kartóny od mlieka, džúsov je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. 

zošliapnutím. 

 

vrece modré – papier 

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové 

tašky. 

 

vrece červené – kovy 

Nápojové plechovky od piva, energetických nápojov, konzervy, kovové obaly, kovové výrobky a súčiastky, 

alobal. 

3. SYSTÉM ZBERU ELEKTRO ODPADU 

Elektro-odpad budeme zbierať 2x do roka podľa harmonogramu. Zbiera sa biela a čierna technika, počítače, 

televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí  byť v celku s elektronickými časťami. Elektro-odpad je 

potrebné deň pred zberom vyložiť pred bránku. 

  



 

4. SYSTÉM ZBERU JEDLÝCH OLEJOV 

Oleje budú zbierané každé dva mesiace. Olej je potrebné doniesť v uzavretej plastovej fľaši na obecný úrad. 

Najideálnejšie v deň kedy bude pristavená dodávka, ktorá zabezpečí zber. Zber olejov bude vyhlásený obecným 

rozhlasom vždy deň vopred. 

5. SYSTÉM ZBERU NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 

Nebezpečný odpad budeme zbierať 2x do roka podľa harmonogramu. Zbierajú sa batérie a akumulátory, 

žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,  prevodové a mazacie oleje,  farby, obaly 

obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní 

sa občianskym preukazom pri obecnom úrade, kde bude pristavená dodávka. 

6. SPRACOVANIE BIOLOGICKÉHO ODPADU 

Obec preukázala čestnými prehláseniami, že viac ako 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 

Z uvedeného dôvodu obec nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov. Biologický odpad 

momentálne je povinný každý obyvateľ uskladňovať na vlastnom kompostovisku (hnojisku). Medzi zelený 

odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, 

pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

7. VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY 

Nad farským garážom je umiestnená 1100 litrová nádoba 1ks určená hlavne na odpad z cintorína (umelé kvety, 

vence, sviečky). Veľkoobjemové kontajnery v počte 2ks sú určené predovšetkým na uloženie 

veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej 

nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, umývadlá, wc 

misy, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. V prípade potreby (pred Veľkou nocou, pred Sviatkom všetkých 

svätých) je možné do týchto kontajnerov umiestniť aj odpad z cintorína (umelé kvety, vence, sviečky), no len 

v prípade, že 1100 litrový kontajner je už preplnený. 

8. STAVEBNÝ ODPAD 

Stavebný odpad môžu fyzické osoby po oznámení a dohode na obecnom úrade umiestniť na parcele č. 2486 

oproti futbalového ihriska. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

V posledných rokoch sa neustále zvyšujú náklady obce na zber komunálneho odpadu. Len poctivým 

a dôsledným triedením odpadu môžeme do budúcnosti zotrvať pri aktuálnych cenách. Veríme, že spoločnými 

silami sa nám to podarí. Svedomitým prístupom k nakladaniu s odpadmi prispievame nielen ku skrášľovaniu 

obce, ale aj ochrane životného prostredia ako celku.  

ĎAKUJEME. 


