
Čo hovorí zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
Obec je povinná realizovať triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozlo-
žiteľných odpadov a urobiť aktivity, ktoré zabezpečia, že sa nebude zneškodňovať (spa-
ľovať alebo ukladať na skládku) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vráta-
ne cintorínov a ďalšej zelene. Ďalej je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2x do 
roka zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domác-
nosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

lzapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci;
lužívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci;
lukladať komunálne odpady alebo ich vytriedené zložky a drobné stavebné odpady

na účely ich zberu, na miesta určené obcou, do zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov.

luložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom (systé-
mom zberu v obci) v súlade so zákonom o odpadoch, t.z. zakladanie „čiernych 
skládok”;

lzneškoniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch, 

lzneškodniť odpad vypúštaním a vhadzovaním do vodného recipienta, t.z. zakazuje 
sa dávať odpad k potoku alebo do potoka.

Porušenie zákazov je považované za priestupok a obec môže uložiť fyzickým 
osobám pokutu do 166,- €.

AKO TRIEDIŤ ODPAD?
Pravidlá, ako triediť odpad, platia pre všetkých pôvodcov 
komunálneho odpadu (obyvateľov bývajúcich v rodinných 
domoch, bytových domoch, ako aj podnikateľov) rovnako. 
Odvoz odpadu zabezpečuje firma AVE s.r.o. Košice, podľa 
kalendára zvozu.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká.
To znamená, že sme to my, všetci občania.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

JE POVINNÝ:

ZAKAZUJE SA:

t.z. zakazuje sa spaľovanie odpadu v domácnosti, v záhrade a pod.;

Informačný leták obce HERMANOVCE NAD TOPĽOU

ODOVZDAJME ODPAD
TAM, KAM PATRÍ



PAPIER

Ako zbierame?

Čo patrí? Noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, 
vlnitá lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, 
kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina,
z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky (bez plastových 
okienok), ...

Čo nepatrí? Nápojové kartónové obaly (tetrapaky) od mlieka, smotany, džúsov, 
obaly od polotovarov v prášku (halušiek, pudingov, polievok, korenín, semien), 
jednorázové plienky, kopírovací papier (indigo), asfaltový a dechtový papier, brúsny 
papier, mastný papier, voskovaný papier, obuvnícka lepenka, stieracie žreby, znečistený 
a mokrý papier, ...

 Zbierame do modrých 1.100 l kontajnerov umiestnených na jed-
notlivých stanovištiach v obci.

Čo patrí? Plastové fľaše od rôznych minerálnych 
vôd a iných nápojov, fólie, plastové obaly, ...

Čo nepatrí? Znečistené plastové fľaše chemiká-
liami a farbami, iné plasty, ...

  do 1.100 l žltých kontajnerov umiest-
nených na jednotlivých stanovištiach v obci.

Po dohode s odberateľom do žltých kontajnerov môžme ešte dávať:

 - čisté plechovky od konzerv;

 - čisté obaly od mlieka a džúsov.

Čo patrí? Čisté biele a farebné sklo, sklenené fľaše 
bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené 
obaly, sklenené črepy, ...

Čo nepatrí? Keramika, kamenivo, porcelán, lepené
a drôtované sklo, kalené sklo, mliečne sklo, varné sklo,
zrkadlá, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné fľaše a znečistené 
sklo, ...

 Zbierame do zelených 1.100 l kontajnerov umiestnených na jed-
notlivých stanovištiach v obci.

PLASTY

Ako zbierame?

kovy

tetrapaky

Zbierame STLAČENÉ(!!!)

SKLO

Ako zbierame?



KOVY

Čo patrí? Kovové obaly, plechovky, ...

Čo nepatrí? Znečistené obaly so zvyškami potravín, obaly od 
polotovarov v prášku (halušiek, pudinov, polievok, korenín, semien), ...

Ako zbierame? Odovzdáme v Zberni druhotných surovín v Hanušovciach n.T.

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Čo patrí? Nerozobraté televízory, rádia, počítačová
a kancelárska technika, diskmeny, videokamery, video-
rekordéry, hi-fi zariadenia, telefóny, mobily, variče, 
kávovary, umývačky, sporáky, vysávače, žehličky, mangle, 
mlynčeky, mikrovlnné rúry, hriankovače, chladničky, mraz-
ničky, práčky, ventilátory, sušičky, holiace strojčeky, klima-
tizačné zariadenia, elektrické radiátory, spotrebiče na vy-
kurovanie, svietidlá, žiarovky, žiarivky, výbojky, hodiny a hodinky, váhy, vŕtačky, elektric-
ké pílky, šijacie stroje, ručné elektrické náradie, elektrické ventilátory, ...

Čo nepatrí? Rozobratý elektroodpad z domácností

Ako zbierame? Po oznámení na Obecný úrad v Hermanovciach n.T., elektood-
pad umiestnite do areálu Agrodružstva, alebo vyložte pred svoj dom, v deň vopred 
vyhlásenej akcie (2x do roka).

AKUMULÁTORY, ŽIARIVKY,

MONOČLÁNKY A ODPADOVÉ OLEJE

Čo patrí? Staré (vybité a už nenabíjateľné) olovené batérie
z áut, motocyklov, ..., žiarivky, žiarovky, batérie tužkové, štvorco-
vé, ..., odpadové oleje z automobilov, ...

Čo nepatrí? Elektroodpad z domácností, kovy, ...

Ako zbierame? Po oznámení na Obecný úrad v Hermanovciach n.T., tento od-
pad umiestnite do areálu Agrodružstva, alebo vyložte pred svoj dom, v deň vopred 
vyhlásenej akcie (2x do roka).

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY

Čo patrí? Opotrebované pneumatiky z osobných aj 
nákladných automobilov a traktorov.

Čo nepatrí? Opotrebované pneumatiky s diskami.

Ako zbierame? Po oznámení na Obecný úrad v Hermanovciach n.T., pneumatiky 
umiestnite do Agrodružstva.
Pneumatiky nedávame do veľkoobjemových kontajnerov!



Viac informácií o tom, ako nakladať s odpadmi
získate na Obecnom úrade v Hermanovciach nad Topľou na tel. č.: 057/ 4492637.

Vydala Obec Hermanovce nad Topľou.

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD

Čo patrí? Nábytok, umývadlá, záchody, koberce,...

Čo nepatrí? Elektroodpad z domácností, kovy, ...

Ako zbierame? Záujem o odber je potrebné nahlá-
siť na Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Čo patrí? Kachličky, obkladačky, tehly, kvádre,  ...,
pochádzajúce zo stavebných úprav

Čo nepatrí? Elektroodpad, plasty, sklo, biologický odpad, ...

Ako sa zbiera? Záujem o odber je potrebné nahlásiť na 
Obecný úrad v Hermanovciach n.T.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Čo patrí? Tráva, burina, drevný odpad, listy, 
pozberové zvyšky zeleniny, ovocia, rastlín, popol z dreva, 
kuchynský odpad, výkaly hospodárskych zvierat, ...

Čo nepatrí? Kamene, sklo, kovy, plasty, chemikálie, ...

Čo s ním robiť? 

VŠETKO OSTATNÉ

VŠETKO OSTATNÉ PATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB NA ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD!!!

prednostne si ho kompostujeme 
svojpomocne priamo v domácnostiach.
NESPAĽUJME lístie a pokosenú trávu!

Ak budeme triediť odpady, náklady na odpadové hospodárstvo sa znížia!

Nech sa naša okolitá príroda nestáva skládkou odpadov !!!

Čistota prírody je zárukou nášho zdravia...


