Systém zberu komunálnych odpadov v obci Čierne
(1) Obec zaviedla na svojom území systém zberu odpadov.
a) Množstvový zber komunálnych odpadov pre fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby.
b) Paušálny zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre občanov.
c) Triedený zber zložiek komunálneho odpadu.
(2) Veľkokapacitné kontajnery (ďalej len „VOK“) sa umiestňujú na odberné miesto
zbernej nádoby tak, aby bolo možné pôvodcom odpadov vykonávať zber odpadov,
zároveň sa zabezpečila ich preprava. Interval odvozu aj počet VOK sa určuje
individuálne.
(3) Zber, prepravu, uloženie a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
vykonáva firma Jozef Kondek- JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, na základe zmluvy
s obcou.
Zvoz smetných nádob sa uskutočňuje v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
Vždy vo štvrtok v skorých ranných hodinách.
O zmenách sú občania informovaní na webovej stránke obce a obecným rozhlasom.

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
( 1) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení jeho zložiek.
Zbiera sa do smetných nádob plechových 110 l, plastových 120 l, 240 l a do
veľkoobjemových kontajnerov 7m3.
Zberné nádoby sú zabezpečené cez Príspevkovú organizáciu, TES Čierne PO.

Opatrenia pre nakladanie s odpadmi
(1) Zakazuje sa nakladať s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
objemovým komunálnym odpadom a oddelene vytriedeným odpadom z domácností
s obsahom škodlivín inak, ako v súlade so všeobecne platnými právnymi normami.
(2) Zakazuje sa do zbernej nádoby ukladať taký odpad, pre ktorý nie je zberná nádoba
určená.
(3) Zakazuje sa ukladať odpad ku zberným nádobám.
(4) Zakazuje sa poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie.
(5) Zakazuje sa vyberať už uložený odpad alebo vytriedené zložky komunálneho
odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách, odnášať ho
a v dôsledku vyberania obsahu zberných nádob znečisťovať verejné priestranstvá.

(6) Zakazuje sa svojvoľne manipulovať so zbernými nádobami, meniť stanoviská
zberných nádob, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách.
(7) Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zamedziť prístupu zberných vozidiel
k odbernému miestu zbernej nádoby.
(8) Zakazuje sa preplňovať zberné nádoby a v zimnom období ukladať do smetných
nádob horúci popol.

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu
Umiestnenie odpadu, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch môže akákoľvek
fyzická alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej katastrálnom území sa nezákonne
umiestnený odpad nachádza. A to: na Obecnom úrade osobne do zápisu,
písomne na adr. Obecný úrad Čierne, Čierne č.189,
telefonicky na číslo: 041/4373119,
elektronicky na email obeccierne@stonline.sk

Prevádzkovanie zberného dvora
(1) Na území obce je zriadený zberný dvor na zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov pri areáli Roľníckeho družstva Čierne.
(2) Zberný dvor prevádzkuje obec.
Otváracie hodiny: streda 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 hod.
piatok 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 hod.
sobota 10.00 - 12.00, 15.00 – 17.00 hod.
(3) Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:
- papier, plasty, kovy, VKM, sklo,
- elektroodpad z domácností,
- batérie a akumulátory,
- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,
- drobný stavebný odpad,
- objemný odpad,
- odpad z domácností s obsahom škodlivín,
- jedlé tuky a oleje z domácností.
(4) Zberný dvor nie je oprávnený odoberať pneumatiky. Tie sa odovzdávajú
výhradne distribútorom.

Systém triedenia komunálneho odpadu
(1) Každý, kto produkuje komunálny odpad na území obce – pôvodca odpadu, je
povinný zapojiť sa do systému triedenia odpadov.
(2) Prepravu a zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov vykonáva
oprávnená osoba na základe zmluvy s obcou.

(3) Triedením odpadov sa získavajú recyklovateľné zložky odpadu bez škodlivín
a recyklovateľné zložky odpadu s obsahom škodlivín.
(4) Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
a) odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
b) elektroodpad z domácností,
c) batérie a akumulátory,
d) lieky, liečivá a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami,
e) jedlé tuky a oleje z domácností,
f) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom ja fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania,
h) textil.
Plasty - 1 100 litrové zberné nádoby žltej farby a priesvitné vrecia
- do zberných nádob a vriec je možné ukladať vždy opláchnuté plasty od nečistôt, bez
zvyškov pôvodného obsahu a to: fľaše od nápojov, octu, čistiacich prostriedkov,
šampónov, aviváže a tégliky od jogurtov.
VKM – viacvrstvové materiály sa ukladajú do priesvitných vriec a to: krabice od
mlieka a džúsov.
Kovové obaly- priesvitné vrecia: čisté konzervy od potravín, plechovky od nápojov
a hliníkové fólie.
Sklo – 1 100 litrové zberné nádoby zelenej farby a čierne vrecia
- do zberných nádob a vriec je možné ukladať vždy opláchnuté sklo zbavené nečistôt
a to: črepy z bieleho a farebného skla, fľaše od nápojov, poháre od zaváranín, tabuľové
sklo.
Zber, prepravu a zhodnocovanie týchto komodít zabezpečuje organizácia, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu..
Papier – na území obce je zavedený výmenný zber papiera za toaletný papier osobou
oprávnenou na nakladanie s týmto odpadom.
Elektroodpad z domácností - obec zabezpečuje pre držiteľa elektroodpadu
z domácností uloženie tohto odpadu na vyhradenom mieste zberného dvora.
Zber, prepravu a zhodnocovanie zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie
s elektroodpadmi , s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu z domácností od jeho
držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia – pri predaji nového elektrozariadenia
na výmennom základe kus za kus, v prípade veľmi malého elektroodpadu aj zo
svetelných zdrojov odber bez povinnosti si zakúpiť takéto elektozariadenie v predajni
ktorej predajná plocha je aspoň 400 m2.
Batérie a akumulátory – obec zabezpečuje pre držiteľa prenosných batérií
a akumulátorov uloženie na zbernom dvore.

Zber, prepravu a zhodnocovanie zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie
s nebezpečným odpadom, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Lieky a liečivá – držiteľ, fyzická osoba nespotrebovaných veterinárnych, humánnych
liekov a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať vo verejnej lekárni, ktorá je
povinná ich odobrať.
Jedlé tuky a oleje – obec zabezpečuje ukladanie tohto odpadu na vyhradenom mieste
zberného dvora a uplatňuje kalendárový zber odpadu.
Zber, prepravu a zhodnotenie zabezpečuje oprávnená organizácia, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Biologicky rozložiteľný odpad - biologicky rozložiteľný odpad môže občan ukladať
na zbernom dvore do vyhradenej nádoby.
Zber, prepravu a zhodnocovanie zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie
s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – obec nezavádza zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu, pretože najmenej 50% obyvateľov obce
kompostuje na vlastných kompostoviskách.
Za nakladanie s kuchynským reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ
kuchyne a musí s týmto odpadom postupovať v súlade so zákonom. Náklady spojené so
zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním, vrátane nákladov na zberné nádoby,
hradí prevádzkovateľ kuchyne. Tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady. Na požiadanie obce musí prevádzkovateľ
kuchyne preukázať zákonný spôsob zabezpečenia neškodenia biologicky
rozložiteľného kuchynského reštauračného odpadu.
Textil – V obci je zavedený zber textilu a šatstva kalendárnym zberom a zberom do
kovových kontajnerov modrej farby. Textil odoberá charitatívna organizácia Pomocný
anjel.
Vývoz zberných nádob a plastových vriec určených na zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu sa vykonáva podľa harmonogramu, ktorý obec zverejňuje vo
výveskách, na internetovej stránke obce, v obecnom občasníku a v miestnom rozhlase.
Vrecia a zberné nádoby treba vyložiť v zberový deň do 7.00 hod. ráno.

