
 
 

ZBERNÝ DVOR V OBCI SAČUROV 
 
1. Aký právny predpis upravuje nakladanie s odpadmi? 
Právny rámec pre nakladanie s odpadmi upravuje zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Zákon o odpadoch a 
ďalšie všeobecne záväzné predpisy  sú uvedené v kapitole právne predpisy SR. Právny rámec 
pre nakladanie s odpadmi v Európskej únii tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. 
 
2. Prečo separovať odpad? 
Separovaný, alebo triedený zber odpadu predstavuje zber, pri ktorom dochádza k 
mechanickému deleniu odpadov podľa ich druhov. Separácia umožňuje využívanie odpadu 
ako druhotnej suroviny, a teda je možné jeho opätovné využitie, najmä materiálové 
zhodnotenie. V tomto procese teda z pôvodných odpadov vznikajú nové, funkčné veci. 
Výsledkom je hlavne šetrenie prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia. Motiváciou 
môže byť aj úspora ekonomických zdrojov, keďže separovaním dochádza k zníženiu objemu 
komunálneho odpadu, a teda aj nákladov spojených s jeho uložením na skládke odpadov. 
 
3. Ako správne separovať odpad? 
Do MODRÝCH nádob: 

• patria:  napr. noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, reklamné letáky, plagáty, 
zošity, lepenka, kartón a papierové obaly; 

• nepatria: napr. znečistený papier (mastný, mokrý a pod.), voskovaný papier, celofán, 
použité plienky a hygienické potreby. 

Do ŽLTÝCH nádob: 
• patria:  napr. plastové fľaše od nápojov 
• nepatria: napr. chemikáliami alebo olejom znečistené plastové obaly, obaly od 

nebezpečných látok, hygienické potreby. 
Do ZELENÝCH nádob: 

• patria: napr. napr. nevratné nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, 
tabuľové sklo; 

• nepatria: napr. silne znečistené sklo keramika, porcelán, autosklo, lepené sklo, 
zrkadlá ,TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, plexisklo. 

Do VRIEC:  
• patria : zmiešané plasty - plastové obaly z mydiel, šampónov, čistiacich prostriedkov, 

polystyrén, fólie, sáčky, plastové tašky, viacvrstvové obaly z nápojov, hračky z plastu, 
hliníkové plechovky z nápojov; 

• nepatria:  napr. chemikáliami alebo olejom znečistené plastové obaly, obaly od 
nebezpečných látok, hygienické potreby. 
 

4. Čo sú zberné dvory a na čo slúžia? 
Zberné dvory sú miesta, ktoré občanom daného mesta alebo obce slúžia na zber určených 
druhov odpadu. Jedná sa hlavne o odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov 
na odvoz zmesového komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo 
charakteru. Na zbernom dvore v obci Sačurov sa budú môcť odovzávať nasledovné druhy 
vyseparovaných komodít:  viď vyššie. 
 
 
 
Odvoz vyseparovaných komodít z domácností bude relizovaný: 
Sklo: zelené nádoby 
Papier : modré nádoby 
Plastové fľaše: žlté nádoby 
Zmiešané plasty: vrecia 


