
POPIS SYSTÉMU NAKLADANIA  S KOMUNÁLNYMI ODPADMI,  
VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI NEVERICE 

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v rámci celého územia obce pre potreby jednotlivých domácností 

určené čierne plastové zberné nádoby o objeme 120 l, kovové nádoby o objeme 110 l a pre potreby nájomníkov 

16-bytového domu kontajnery z pozinkovaného plechu o objeme 1 100 l. 

Domácnosť s počtom členov 4 má v miestnom poplatku zahrnutý vývoz 1 nádoby o objeme 120 l (resp. 110 l), 

domácnosť  s počtom  členov  5  a  viac má v miestnom poplatku zahrnutý vývoz 2 nádob o objeme 120 l (resp. 

110 l). V prípade potreby vývozu ďalšej nádoby má držiteľ odpadu možnosť zakúpiť si jednorazovú nálepku vo 

výške 4 € za jeden vývoz. 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku. Občania si môžu 

zbernú nádobu zakúpiť na Obecnom úrade v Nevericiach. 

Frekvencia vývozu je 1 x za 2 týždne, t. j. každú druhú stredu. 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD 

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a kuchynský odpad si občania ukladajú na vlastné kompostoviská. 

 

PAPIER 

Držitelia odpadu ukladajú papier do modrých plastových vriec v domácnostiach rodinných domov,  do 240 l nádob 
v 4-bytových domoch a  do modrého kontajnera o objeme 1 100 l, určeného pre nájomníkov v 16-bytovom dome. 
Vrecia na výmenu zabezpečuje zberová spoločnosť. 
 
Zber zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť podľa harmonogramu. Harmonogram na obdobie 6 mesiacov je 
zverejnený na webovej stránke obce a doručený v písomnej forme do každej domácnosti. 
Využíva sa aj forma školského zberu pre materskú školu. Občania sú o termíne  oboznámení prostredníctvom 

obecného rozhlasu. 

Patria sem: 
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, 
kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, 
papierové obaly a podobne. 
 

Nepatria sem:  

umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, 

krabičky od cigariet, špinavý, či mastný papier, kopírovací papier a pod. 

 

PLASTY A VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY – 

ďalej „VKM“ a KOVY 

Držitelia odpadu ukladajú  odpad spoločne do žltých plastových vriec v domácnostiach rodinných domov, do 240 l 

nádob v 4-bytových domoch a do žltého kontajnera o objeme 1 100 l, určeného pre nájomníkov v 16-bytovom 

dome. Vrecia na výmenu zabezpečuje zberová spoločnosť.  



Zber zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť podľa harmonogramu. Harmonogram na obdobie 6 mesiacov je 
zverejnený na webovej stránke obce a doručený písomnou formou do každej domácnosti. 
 
Zber väčšieho kovového odpadu  sprostredkuje obec jedenkrát ročne, po nahlásení na obecnom úrade. 

Termín  obec vopred oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

PLASTY 

Patria sem: 
plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká vedrá a fľaštičky od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET fľaše – stlačené, fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, rôzne plastové nádoby, hračky, penový polystyrén, 
poháriky z automatov a iné plastové nádoby a pod. 
 
Nepatria sem: 
obaly znečistené chemikáliami, olejmi, zeminou, farbami, potravinami, podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
 

VKM 

Patria sem: 
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych 
prostriedkov (tetrapaky) 
 
Nepatria sem: 
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, 
nanukov kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. 
 

KOVY 

Patria sem: 

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuhy od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal konzervy, oceľové 

plechovky a pod. (konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť). 

 

Nepatria sem: 
kovy znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
 
 

SKLO 

Držitelia odpadu ukladajú sklo do zelených 1 100 l kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na parkoviskách pri 

materskej škole, kultúrnom dome, Nitrianskej ulici, cintoríne, potravinách COOP Jednota, s. d. a pri  16-bytovom 

dome (určené iba pre nájomníkov). 

Patria sem: 
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových 
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, sklo znečistené zeminou, farbami, potravinami a pod. 
 

Nepatria sem: 
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti 
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, sklo znečistené zeminou, farbami, potravinami a pod. 
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DREVO 

Držiteľ odpadu môže tento odpad odovzdať do veľkokapacitného kontajnera na parkovisku pri kultúrnom dome 

jedenkrát ročne. Termín  obec vopred oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce. 

Patria sem najmä: 
drevené police, drevené obývačkové steny, drevené stoly, stoličky, kreslá, stolčeky, drevené gauče, sedacie 
súpravy, drevené kuchynské linky, drevené dvere, podlahy, parkety, drevené okenné rámy, drevené parapetné 
dosky, drevené garniže, drevené obklady, drevené debne, debničky, koše, truhlice, drevené nástroje, drevené 
trámy, krovy, stavebné drevo, demolačné drevo, drevené palety, drevené káblové kotúče, drevotrieskové dosky, 
drevovláknité dosky, OSB dosky, drevené odrezky, drevené dyhy a korene stromov očistené od zeminy. 
V drevenom odpade môžu zostať štandardné kovové súčasti ako klince, skrutky, spony, pánty, kľučky, kovové lišty 
a podobne. 
 
Odstrániť treba: 
Pri starom nábytku je potrebné odstrániť sklenené výplne. Pri gaučoch a sedacích súpravách treba odstrániť 
polystyrén, molitan a textil z čalúnenia, prípadne kovové strunové pruženie. Pri starých drevených okenných 
rámoch je potrebné odstrániť sklo. 
Všetok nábytok treba rozobrať  a minimalizovať. 

 

ELEKROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ 

Držiteľ odpadu môže tento odpad odovzdať na vopred určené miesto jedenkrát ročne, v prípade potreby aj 
častejšie. Termín oznámi obec vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej tabuli a webovej stránke 
obce. Odpad je možné odovzdať aj prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení 
priamo v predajni elektrospotrebičov. 
 
Patria sem: 
chladničky, mrazničky, práčky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, mikrovlnné rúry, elektrické radiátory, 
elektrické ventilátory, vysávače, žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, hriankovače, fritézy, tlačiarne, osobné 
počítače, monitory, klávesnice, príslušenstvo k počítačom (myš a pod.), reproduktory, notebooky, kopírovacie 
zariadenia, elektrické písacie stroje, kalkulačky, telefónne prístroje, rozhlasové prijímače, videokamery, 
videorekordéry, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, kosačky, termostaty, prístroje na meranie a váženie pre domácnosť 
a podobne.  
 

PRENOSNÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY, AUTOMUMILOVÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY 

Držiteľ odpadu môže tento odpad odovzdať do  zbernej nádoby jedenkrát ročne. O termíne a mieste obec vopred 

informuje prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Prenosné batérie (gombíkové, tužkové..) je možné odovzdať  do nádoby určenej na tento účel vo vestibule 

Obecného úradu v Nevericiach, počas pracovných dní a v predajni potravín COOP Jednota, s. d. 

 

VETERINÁRNE A HUMÁNNE LIEKY 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne 

lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky. 

- 3 - 



OBJEMNÝ ODPAD 

Držiteľ odpadu môže tento odpad odovzdať do veľkokapacitného kontajnera na parkovisku pri kultúrnom dome 
dvakrát do roka. Termín a bližšie informácie obec vopred oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu, na úradnej 
tabuli a webovej stránke obce. 
 
Patria sem: 
veľkoobjemový odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej smetnej nádoby na odpad – napr. matrace, 
gauče, kočíky, umývadlá, WC misy, koberce, PVC podlahoviny a podobne. 
 
Nepatria sem: 
elektrospotrebiče, kovový odpad, bioodpad, drobný stavebný odpad, papier, sklo, textil, bežný zmesový komunálny 
odpad, ktorý sa zmestí do klasickej smetnej nádoby. Nepatrí sem ani nábytok z dreva. 

 
 

TEXTIL 

Zber prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri kultúrnom dome 

a v blízkosti predajne potravín COOP Jednota, s. d.  

Patrí sem: 
čisté a suché šatstvo, všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, nezničené, doplnky k oblečeniu – 
čiapky šále a pod. 
 
Nepatria sem: 
špinavé a vlhké šatstvo, netkané textílie, napr. používané v záhradníctve 

 
 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
 
Obec nemá zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov, pretože nedisponuje zberným dvorom. 
Pôvodca drobných stavebných odpadov ich môže odovzdať na najbližšej skládke v Zlatých Moravciach. 

 
 

ODPADOVÉ PNEUMATIKY 
 
Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík. Konečný používateľ je povinný pneumatiky po tom, ako sa stala 
odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis). 
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