
Systém nakladania  s komunálnym odpadom a triedeného zberu  

v obci Šajdíkove Humence 

(povinnosti obce podľa zákona o odpadoch) 

 
 
Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti obyvateľov 
obce. 
 
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad, alebo komunálny odpad          
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
 
Do zmesového komunálneho odpadu nepatria: 

o samostatne zbierané zložky KO – papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové 
plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene… 

o objemný odpad 

o horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad 

o kamene, zemina, stavebný odpad 

o odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti 

 
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov. 
 
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný s nimi nakladať  v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením obce.   Tiež je povinný: 
 

o zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci 
o užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci 
o ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na účely 

ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v obci 

 

Okrem iných činností je tiež   z a k á z a n é   zneškodňovať spaľovaním  
biologicky rozložiteľný odpad. 

 
 

 



Obec  Šajdíkove Humence zabezpečuje: 

 vývoz komunálneho odpadu v pravidelných intervaloch  - každé 2 týždne celoročne /každý 

párny týždeň v roku/ - podrobný rozpis na webovej stránke obce v sekcii „životné 

prostredie“, záložka „oznamy“ 

 

 vývoz triedeného /separovaného/ odpadu – plasty, sklo, drobné kovové obaly – 

celoročne vždy posledný pondelok v mesiaci - podrobný rozpis na webovej stránke obce 

v sekcii „životné prostredie“, záložka „oznamy“ 

        Zberné nádoby sú poskytované obcou vo forme farebne odlíšených vriec, pričom plastom 

patrí žltá farba 

        /jednorazové vrecia/, sklu zelené vrece  a kovovému odpadu červené vrece 

 

 zberný dvor vo dvore obecného úradu: 

 

 kontajner na objemný odpad 

 kontajner na papier, lepenku, šatstvo  

 kontajner na použitý kuchynský olej 

 

 biologicky rozložiteľný komunálny odpad → kompostovanie prostredníctvom 

kompostovacieho zásobníka, ktorý bezplatne obdržala každá domácnosť v obci 

 

 vývoz nebezpečného odpadu – zabezpečený kontajner 2x ročne, v mesiaci máj a október 

pred obecným úradom /presný termín pristavenia kontajnera je vždy zverejnený na 

webovej stránke obce, aj vyhlásený v obecnom rozhlase/ 

 

 zber bioodpadu - orezaných konárov zo stromov a kríkov  z domácností – obec 

zabezpečuje každoročne formou sezónneho zberu - na jar a na jeseň. Následne je odpad 

odovzdaný na ďalšie spracovanie drevoštiepky. 

 

 drobný stavebný odpad – v zmysle príslušného VZN  obec zabezpečuje na základe 

zmluvného vzťahu s Technickými službami mesta Senica  

 

 zverejňovanie a aktualizovanie informácií súvisiacich s problematikou odpadového 

hospodárstva, spôsobu likvidácie odpadov, termíny vývozu a úroveň vytriedenia 

komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence 

 

 


