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Vážení občania, 
 
Obec Nitrianska Blatnica dňom 31.01.2013 zrealizovala projekt výstavby zberného dvora 
a kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRO), v zmysle zákona o 
odpadoch. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci 
Operačného programu Životné prostredie. 
Projekt prispeje ku skvalitneniu životného prostredia obce Nitrianska Blatnica rozšírením 
separovaného zberu, biologicky rozložiteľného odpadu a k zvýšeniu enviromentálneho 
povedomia a informovanosti obyvateľov obce. 
Tým sa separácia odpadu v našej obci rozšíri o ďalšie komodity, k už existujúcim plastom, 
papieru a sklu.  

 
Zúčastnite sa aj vy na ekologickej aktivite a prispejte tak k: 
- zlepšeniu a skvalitneniu životného prostredia, 
- šetreniu finančných zdrojov, 
- zníženiu hmotnosti celkového komunálneho odpadu. 
 
Cieľom informácie je: 

-  zintenzívniť informovanosť občanov v Obci Nitrianska Blatnica, aby bolo čo 
najjasnejšie „KAM S ODPADOM“ a ako s ním nakladať. 

 
V tejto informácii podávame prierez problematiky v odpadovom hospodárstve; ako 

nakladať s komunálnym odpadom, s doteraz známymi komoditami separácie, ale aj s tými, 
ktoré v zmysle legislatívy pribudli.  

Nutnosť riešiť danú problematiku v odpadovom hospodárstve vyplýva z požiadavky 
ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 Odpadom nazývame všetko, čo sa nám zdá nepotrebné a chceme to odstrániť. Čo je 
pre nás odpadom, môže byť niekde inde hodnotným zdrojom (vstupnou surovinou). Jeho opä-
tovné využitie – recyklácia šetrí prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje znečistenie  
prostredia, v ktorom žijeme.  

Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie, či už priamo zamorením 
pôdy, vody, vzduchu, skládkami a spaľovňami,  či nepriamo zvýšenou ťažbou surovín, 
vyplytvanou energiou, či nárastom zbytočnej dopravy. Množstvo odpadov v priemyselných 
krajinách neustále narastá.  

Na jedného obyvateľa SR tak pripadá asi 320 kg tuhého komunálneho odpadu za rok. 
Navyše ku každému kilogramu domového odpadu treba  prirátať ďalších 14 kg priemyselného 
odpadu a 1 kg nebezpečného  odpadu, ktoré vznikli pri jeho výrobe. 
 
ORGANICKÝ ODPAD  
- tvorí takmer polovicu komunálneho odpadu.  
 
Zaraďujeme sem:  
- zeleninové a ovocné zvyšky,  
- záhradný odpad,   
- zeleň,  
- zvyšky jedál...  



Netriedený organický odpad zmiešaný s ostatnými druhmi odpadu prispieva k znečisteniu 
územia, hoci najvhodnejšie ekologicky i ekonomicky by bolo organický odpad kompostovať 
a premieňať ho na hnojivo. 
Čo triedime ? 
• rastlinný odpad zo záhrad (konáre, listy, trávu) 
• kuchynské zvyšky  
Čo netriedime ? 
• rastlinný odpad zmiešaný s inými materiálmi 
 
Kam s rastlinným odpadom ?  
Možnosti: 
• rastlinný odpad kompostujte vo svojej záhrade 
• uložte do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených počas jarného a jesenného čistenia 
obce  
• odovzdajte na Zbernom dvore, v prípade väčšieho množstva priamo na obecnej kompostárni 
BRO 
  
PAPIER  
- tvorí asi 20% odpadu. Je možné ho v plnej miere recyklovať, hlavne keď sa v súčasnosti s 
papierom vo veľkej miere plytvá. 
 
Čo triedime? 
• kancelársky papier 
• knihy a zošity 
• obalový papier 
• kartónový papier  
• noviny a časopisy 
• farebné papierové obal 
 
Čo netriedime? 
• tetrapakové obaly (od mlieka, džúsov) 
• papier s fóliovým povrchom 
• papier silne znečistený farbou a tukom 
 
Kam s papierovým odpadom ?  
Možnosti:  
• papierový odpad uložte do kontajnerov na papier s modrým vekom v blízkosti vášho domu. 
• odovzdajte na Zbernom dvore 
  
SKLO 
- tvorí asi desatinu vyhodeného odpadu. Len asi 1 z 20 fliaš v SR je dnes recyklovaná, hoci 
recyklácia je pomerne jednoduchá. 
 
Čo triedime ? 
• biele aj farebné sklenené fľaše 
• poháre 
• sklo z okenných tabúľ 
 
Čo netriedime ? 
• porcelán 
• drôtené sklo 
• ostatné súčasti fliaš (kovové a plastové uzávery, zátky, zvyšky obsahu vo fľaši) 
 



Kam s odpadovým sklom ?  
Možnosti: 
• odpadové sklo uložte do zelených kontajnerov  na sklo v blízkosti vášho domu 
• odovzdajte na Zbernom dvore 
 
PLASTY 
- tvoria hmotnosťou menej než 8% odpadu, no objemovo oveľa viac. 
To je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť.   Biologicky 
rozklad plastov v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov. Pri 
spaľovaní niektorých plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. 
 
Čo triedime ? 
• plastové fľaše rôznych farieb (od minerálok, koly a pod.) vrátane ich uzáverov 
• plastové vrecká, tašky, vrecia, fólie 
• obaly z čistiacich a hygienických prostriedkov (aviváží, šampónov, sprchových gélov a 
pod.) 
 
Čo netriedime ? 
• tvrdé plasty (plastové stoličky a pod.) 
• polystyrén   
 
Kam s plastovým odpadom ?  
Možnosti: 
• plastový odpad uložte do kontajnerov na plasty so žltým vekom v blízkosti vášho domu 
• v stanovený termín uložte vo vreciach k zbernej nádobe v rámci každomesačného 
harmonogramu zberu PET fliaš  
• odovzdajte na Zbernom dvore 
 
Plastové fľaše pred vložením do vreca otvorte, zošliapnite a znovu zatvorte, aby sa 

zmenšil ich objem! 
 
KOVY 
- tvoria takmer 5 % komunálneho odpadu a sú vo väčšej miere recyklované, aj vďaka 
finančnej náročnosti výroby a obmedzenosti zdrojov. Ich výroba je energeticky veľmi náročná 
a ich ťažba značne poškodzuje prírodu. 
 
Čo triedime ? 
• staré železo, plech 
• hliník, staré hliníkové konštrukcie 
• ostatné neželezné kovy 
• farebné kovy 
• alobal (vrchnáky z jogurtov) 
• plechovky z nápojov a konzervy 
 
Čo netriedime? 
• elektrické a elektronické spotrebiče (zberajú sa zvlášť, pozri časť „Elektrospotrebiče“) 
 
Kam s kovovým odpadom ?  
Možnosti: 
 • odovzdajte na Zbernom dvore 
• odovzdajte v zberných surovinách 
 
 



TEXTIL 
- v odpade tvorí 4 %, ale ten môže byť často užitočný aj iným spôsobom, napr. v charite. 
Kam s textilným odpadom ?  
Možnosti: 
 • odovzdajte na Zbernom dvore 
• odovzdajte do mobilných kontajnerov pri Hasičskej zbrojnici a Zbernom dvore 
 
NEBEZPEČNÉ ODPADY 
- tvoria približne len 1 %, ale ohrozujú kvalitu zdravia ľudí. Patria sem rôzne chemikálie a 
zlúčeniny, ktoré v určitej forme ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia. V dnešnej 
dobe už vieme recyklovať z nebezpečných odpadov akumulátory, žiarivky, výbojky a i. 
 
Čo triedime ?  
• batérie a akumulátory  
• motorový olej, prevodovkový olej  
• olejové látky  
• olejové filtre, absorbenty, filtračné materiály  
• staré farby, lepidlá, živice  
• obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami  
• riedidlá, rozpúšťadlá  
• odpadové chemikálie, kyseliny, zásady  
• výbojky, ortuťové teplomery,  
• zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom  
• žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  
• elektrické a elektronické spotrebiče  
• stavebné materiály obsahujúce azbest (eternit a pod.) 
 
Kam s nebezpečným odpadom z domácnosti ? 
Nebezpečné odpady z domácnosti odovzdajte celoročne na Zbernom dvore   
 
ELEKTROODPAD 
 
Čo triedime ? 
• domáce elektrické spotrebiče - chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnky, televízory, videá 
a pod. 
• domáce elektronické spotrebiče - televízory, videá, počítače, tlačiarne, kopírky a pod. 
• elektrické nástroje - vysávače, mixéry, vŕtačky 
 
Čo netriedime ? 
• akumulátory (zberajú sa zvlášť, pozri časť „Nebezpečný odpad“) 
 
Kam s nepotrebným elektroodpadom ?  
Možnosti: 
• nepotrebný elektroodpad odovzdajte na Zbernom dvore   
• v stanovený termín uložte k zbernej nádobe v rámci   harmonogramu zberu objemného 
odpadu [pozri časť „Objemný (nadrozmerný) odpad“] 
• pri kúpe nového elektrospotrebiča môžete starý elektrospotrebič odovzdať aj v predajni 
 
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY  
 
Čo triedime ? 
• opotrebované a poškodené pneumatiky z osobných automobilov, bicyklov a motocyklov 
 



Kam s opotrebovanými pneumatikami ?  
Možnosti: 
• opotrebované pneumatiky odovzdajte  na Zbernom dvore   
 
OBJEMNÝ (NADROZMERNÝ) ODPAD  
 
Čo zbierame ? 
• nábytok 
• elektrické a elektronické spotrebiče 
 
Čo nezbierame ? 
• stavebnú suť - tehly, dlažbu, (zberá sa zvlášť, pozri časť „Drobný stavebný odpad“) 
• kovové odpady (zberajú sa zvlášť, pozri časť „Kovový odpad“) 
• drobný komunálny odpad (patrí do nádoby!) 
 
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD  
 
Čo zbierame ? 
• stavebné odpady z domácností (tehly, panely, dlažby, obkladačky a pod.), vznikajúce pri 
stavebných úpravách a udržiavacích prácach, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ale 
len ohlásenie stavebných prác na stavebnom úrade a ktoré si občan realizuje svojpomocne. 
 
Kam s drobným stavebným odpadom ?  
Možnosti: 
• po splnení ohlásenia stavebných prác na stavebnom úrade a následnom vydaní vyjadrenia 
stavebným úradom, drobný stavebný odpad uložte do veľkoobjemového kontajnera 
pristaveného bezplatne   
• odovzdajte na Zbernom dvore 
 

 
ZBERNÝ DVOR  
 
Obyvatelia Nitrianskej Blatnice môžu po predložení občianskeho preukazu bezplatne 
odovzdať nasledovné odpady v dňoch:  
 
pondelok – piatok :  08,00 – 15,00 hod.  
 
sobota :   09,00 – 12,00 hod. 

 
 
PAPIER 
(kancelársky papier, noviny, časopisy, kartón) 
 
SKLO  
(biele aj farebné fľaše, sklenené črepy)  
 
PLASTY  
(PET fľaše, obaly z čistiacich prostriedkov, mikroténové vrecká, tašky, fólie)  
 
DREVO a odpady z dreva  
 
ŽELEZO (železný šrot a neželezné kovy)  
 

 



OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY  
 
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD  
 
OBJEMNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTI (nábytok) 

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom a odpady 
ukladať podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu 
odporúčame odpad doviezť už vytriedený na zložky (zvlášť plasty, papier, kovy, drevo, 
murivo…). 

Obyvatelia Nitrianskej Blatnice môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek 
komunálny odpad, objemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, odpad zo zelene a 1 m3 
drobného stavebného odpadu ročne. Na zbernom dvore Vám správca zberného dvore pomôže 
so správnym umiestnením odpadu. Odovzdávaním odpadu na zbernom dvore prispejete 
k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí kontajnerov a ku krajšiemu vzhľadu obce. 

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte správcu zberného dvora   telefonicky na 
čísle: 0908753164, prípadne osobne. 

Správca zberného dvora 

• zabezpečuje prevádzku zberného dvora a kompostárne BRO 
• vedie evidenciu právnických a fyzických osôb, ktoré doviezli na tento dvor 

komunálny odpad, 
• kontroluje a vedie evidenciu separovaného odpadu, hlavne drobného stavebého 

odpadu ukladaného na zberný dvor, kontroluje nakladanie a dovoz odpadu, 
• koordinuje ukladanie zelene na obecnú  kompostáreň BRO, 
• dohliada na nakladanie s uloženým odpadom, ktorý sa na tomto dvore nachádza a 

s jeho ďalšou manipuláciou na zhodnotenie, príp. zneškodnenie, 
• vykonáva, prípadne organizuje triedenie TKO, 
• spolupracuje so spoločnosťou Marius Pedersen s.r.o., 
• spolupracuje s komisiou Regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia,   
• zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov starostu obce a jeho zástupcu  

 
  
 


