NEPATRIA SEM TIETO PAPIEROVÉ ZLOŽKY: TETRAPAKY - obaly z
mlieka, džúsov, ďalej väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo
znečistený papier, asfaltový a dechtový papier,použité plienky a
hygienické potreby, vreckovky, alobal, celofán, zvýšky kartónov
pyrotechniky

SKLO
PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: prázdne - nevratné obaly zo
skla z alkoholických aj nealkoholických nápojov bez uzáverov z
kovu a korku, poháre, tabuľové sklo, fľaše zo zaváranín,
sklenené fľaše z kečupov opláchnuté, sklo z okien a dverí

NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY S OBSAHOM SKLA: zrkadlá, plexisklo,
keramika, porcelán (hrnčeky, šálky, taniere, misky), žiarovky, autosklá,
obrazovky z TV a monitorov, sklo s kovovou výplňou, pokovené sklo,
dvoj a trojsklá z okien a dvier, ktoré majú plastovú a kovovú výstuhu

PLASTY, KOVY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY
PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: stlačené/zošliapnuté PET fľaše
z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov
alebo kozmetiky, kovové obaly a nápojové plechovky, konzervy,
drobné kovové výrobky a súčiastky, hliníkové časti obalov,
alobal, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén,
tégliky z jogurtov, obaly z CD, zošliapnuté TETRAPAKové obaly
(z mlieka, džúsov, smotany), kovové a hliníkové vrchnáčiky z
fliaš, hrnce, pokrievky, panvice, vedrá, plastové hračky

NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY: mastné obaly so zvyškom potravín,
podlahové krytiny - guma a linoleum, molitan, novodurové rúrky, obaly
z nebezpečných látok (napr. motor.olejov, ropných látok, farieb, laky, z
iných chemických prípravkov), nápojové obaly so zvyškami nápojov,
rámy z plastových okien a dverí.

Za tieto vyseparované zložky občania neplatia,
keď za likvidáciu už zaplatili v cene výrobku

PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: noviny, časopisy, knihy bez
väzbového obalu, stlačené krabice a kartóny, papierové obaly,
kancelársky papier, reklamné letáky, papierové tašky,
skartovaný papier

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - kompostovaný
v kompostéroch vlastníkov nehnuteľností

BIOLOGIKY ROZLOŽITEĽNÉ KUCHYNSKÉ ODPADY (skrátene BRKO)
PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY, ktoré nesmú byť v plastovom
obale, len voľne vhodené: šupky, čajové vrecúška, zvyšky
ovocia a zeleniny, vaječné a orechové škrupiny, starý chlieb a
pečivo, zyšky jedla, zvyšky z kávy a čaju, mäso, ryby , mliečne
výrobky, vajcia, potraviny po záručenj dobe, alebo ináč
znehodnotené, tekuté zložky - polievka, omáčka.
Zberné nádoby sú určené len pre občanov, chatárov a
chalupárov a Materskú školu obce. Nie pre zariadenia
poskytujúce reštauračné služby.

NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY: použitý jedlý olej a tuky, zelený odpad
zo záhrad (tráva, lístie,...) triedené zložky kumunálneho odpadu,
cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, plienky, vrecká z
vysávača. Podnikatelia poskytujúci reštauračné služby musia mať na
likvidáciu BRKO uzatvorenú vlastnú zmluvu s oprávnenou zberovou
spoločnosťou a nesmú dávať odpad do nádob pre občanov, chalupárov
a chatárov.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad z verejných priestranstiev. Tiež z
plôch, kde nie je možné riešiť kompostovanie vo vlastných kompostéroch
pre veľké množstvo odpadu v jarnom a jesennom období. Spôsob
zhodnotenia tohto druhu odpadu.
Pôvodca v rámci intravilánu obce, ktorý nemal pridelený kompostér zo strany obce(malá plocha zelene) je možné, pokiaľ si sám
nezabezpečí kompostér, využiť kompostoviská obce zriadené pre tento účel na okraji ulice "Starý koniec". V prípade kosenia verejných
priestranstiev pred rodinnými domami môžu občania využiť obecný kompostér v miestnom parku a pri Hasičskom dome. Tiež malú
kompostáreň obce, ktorej sprístupnenie zabezpečuje obecnú úrad na základe telefonickej dohody a to aj pre chatárov z extravilánu obce.
V jarnom a jesennom období môžu malú obecnú kompostáreň využívať všetci vlastníci nehnuteľností, keď tu môže priviezť vyhrabané
zvyšky trávy a lístia zo záhrad a sadov. Doprava je na náklady pôvodcu odpadu.
NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY: mäso, popol z uhlia, stavebný odpad,
PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: šupky, čajové vrecúška, zvyšky
kosti, mastné zložky potravín, nedojedené pokrmy, výkaly a trus zvierat.
ovocia a zeleniny, odpad zo zelene, lístie, tráva, záhradný odpad,
Povolené zložky nesmú byť v plastových vreciach, alebo s časťami
drevný popol, suchá tráva a lístie. Burina aj s časťami zeminy.
plastov. Rovnako sa sem nesmie privážať hnoj od domácich zvierat a
Drevené piliny a kôra z drevín.
hydiny, ten patrí na obhospodarovné plochy záhrad.

Náklady prepočítané do poplatku za ostané
komunálne odpady

PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: šupky, čajové vrecúška, zvyšky
NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY: mäso, popol , stavebný odpad, kosti,
ovocia a zeleniny, odpad zo zelene, lístie, tráva, záhradný odpad,
mastné zložky potravín, nedojedené pokrmy
drevný popol v malom množstve,trus malých zvierat

Od občanov, chatárov a chalupárov sa žiadne dodatočné poplatky
nevyberajú.
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PAPIER

JAKUBOVANY

PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: potravinárske oleje a tuky
zbavené častíc potravín (precedené cez látku, alebo sitko)
v uzatvorenej plastovej nádobe. Môže sem ísť repkový,
slnečnicový, olivový olej. Tuky - stužené masti do plniek a na
pečenie, bravčová masť.

NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY: drobné časti potravín z použitého oleja
a tuku, tie dať do BRKO. Tiež sem nesmú ísť motorové oleje a vazelíny,
krémy na ruky, tie treba odovzdať pri zbere nebezpečných odpadov a
obalov.

Odpady s obsahom škodlivých látok
sa zberajú v obci minimálne 2x ročne.
Producent odpadu ho musí mať uskladnený do doby než
obec vyhlási zber tohto druhu odpadu.
PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: rozpúšťadlá, oleje, pesticídy,
farby, lepidlá alebo iný tekutý komunálny odpad v
identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné
označenie), v uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad
neuvoľňuje/nevyteká. Tiež odpady nepoužitých farieb a
riedidiel, motorových olejov a iných kvapalín z automobilov.
Prázdne obaly z farieb, motorových olejov a chemikálií . sklené,
plastové, plechové. Obaly so zvyškami tekutých farieb a
nespotrebovaných tekutých stavebých materiálov z
vykonávanej údržby nehnuteľností a drobných stavieb. Textílie
znečistené ropnými látkami, farbami a chemikáliami v plechovej
alebo plastovej nádobe.

Pre obyvateľov, chatárov, chalupárov bez poplatku. Podnikatelia si
musia tento druh odpadov, pokiaľ vzniká z ich výrobnej činnosti,
likvidovať na svoje vlastné náklady, u oprávnenej spoločnosti.

NEPATRIA SEM TIETO ZLOŽKY: kyselina z akumulátorov. Akumulátory
sa musia odovzdať uzatvorené, nevyliate, pri zbere tohto druhu odpadu
v obci, alebo v oprávnenej zberni na území mesta Lipt.Mikuláš,
Lipt.Hrádok. Zemina, piliny znečistené ropnými látkami - tie si musí
.pôvodca odstrániť objednaním likvidácie u oprávnenej spoločnosti na
vlastné náklady.

Odevy, textil, obuv - použiteľné

Odevy, textil, obuv - nepoužiteľné

sa zbiera v obci priebežne, kedy je zberová nádoba vo vestibule
obce. Je potrebné veci odovzdávať v plastovom alebo textilnom
vreci. Nádoba je označená textom "POUŽITEĽNÉ"

sa zbiera v obci priebežne, kedy zberová nádoba je vo vestibule obce. Je
potrebné veci odovzdávať v plastovom alebo textinom vreci. Nádoba je
označená textom "NEPOUŽITEĽNÉ"

PATRIA SEM ZLOŽKY: použiteľné vyprané odevy pánske,
dámske, detské, nie však používané spodné prádlo (trenirky,
nohavičky, podprsenky). Obliečky na periny, paplóny a vankúše,
plachty, záclony, závesy, uteráky, osušky, utierky, ponožky len
pre malé deti. Obuv len v prípade, pokiaľ nie je zošlapaná.
Kabelky, cestovné tašky. Zdravotné pomôcky funkčné, celé
balenia plienok pre deti a dospelých.

PATRIA SEM ZLOŽKY: nepoužiteľné odevy pánske, dámske, detské,
spodné prádlo (trenirky, nohavičky, podprsenky). Obliečky na periny,
paplóny a vankúše, plachty, záclony, závesy, uteráky, osušky, utierky,
ponožky. Obuv zošlapaná, resp. nepoužiteľná k noseniu. Plyšové hračky.
Nefunkčné kabelky, cestovné tašky. Zdravotné pomôcky textilné
nefunkčné, iné do objemových zložiek alebo elektroodpadu (ak
obsahujú elektroniku)
NEPATRIA SEM ZLOŽKY: odevov a textílií znečistené ropnými látkami.

Odpadové pneumatiky
tieto je povinný zdarma prevziať predajca pneumatík, alebo pneuservis. Obec Jakubovany má zriadené dočasné zberné miesto, kde môže
ktokoľvek priniesť odpadové pneumatiky. Prevzatie môže byť odmietnuté len v prípade naplnenia kapacity zberného miesta, než dôjde k
odvozu oprávnenou spoločnosťou, s ktorou ma obec uzatvorenú zmluvu.
PATRIA SEM : pneumatiky z automobilov, traktorov, malej
mechanizácie, bicyklov. Jedná sa o celé, alebo poškodené
pneuamtiky,pneumatiky s odtrhnutým protektorom, alebo
oddelený protektor.

NEPATRIA SEM : pneumatiky s diskom. Pneumatiku je potrebné v
pneuservise zhodiť z disku. Disk odovzdať ako železný alebo hliníkový
odpad a pneumatiku potom na zbernom mieste. Nepatria sem "duše"
a galusky, tie musia byť odovzdané ako gumový odpad pri
veľkoobjemovom zbere.

V prípade, ak vyraďujete hračky, ktoré sú funkčné, ale len vekom a používaním opotrebené, môžete ich tiež darovať uložením do
skrinky vo vestibule kultúrneho domu. Tieto budú ponúknuté do Detského domova a na detské oddelenie nemocnice.

Bez poplatku od občanov.
Bez poplatku od
občanov.

Oleje a tuky z úpravy jedál

Cena za zber a likvídáciu prepočítaná do ostatného
komunálneho odpadu.

PATRIA SEM LEN TIETO ZLOŽKY: konáre z opilovania ovocných NEPATRIA SEM: hnoj od domácich zvierat a hydiny. Ten si musí
stromov, drevín a krovín. Korene z odstraňovaných drevín, ktoré chovateľ hydiny a dobytka riešiť z hľadiska použitia s
musia byť zbavené zeminy.
obhospodarovateľmi pôdy.

Za zložky na charitu sa nepaltí. V prípade nepoužiteľných zložiek je
cena už prepočítaná do ostatného komunálneho odpadu.
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Obec má zriadené dočasné zberné miesto pre umiestňovanie drevného odpadu - konárov z drevín, krovín. Toto miesto je zriadené na
obecnej parcele, pri sútoku potoka Trnovec a potoka Klinovka. Pôvodcovia odpadu si na svoje náklady zabezepčujú dopravu na to miesto a
ukladajú drevný odpad na označené miesto, z ktorého ho oprávnená spoločnosť odváža k druhotnému zhodnoteniu.

Bez poplatku. Recyklačný poplatok uhradený
pri zakúpení nevej pneumatiky.

Konáre z drevín, krovín - ktoré sú zhodnocované na drevoštiepku

JAKUBOVANY

sa zberá v obci priebežne, keď producent odpadu musí zavolať na
obecný úrad, kde sa dohodne doba sprístupnenia zberovej nádoby
- veľkokapacitného kontajnera. Za jeho prevzatie sa uhradí
poplatok stanovený od kg odpadu, podľa VZN 02/2021.

V prípade väčšieho množstva , napr. naplnený prívesný vozík
a viac, odvezie odpad pôvodca na vlastné náklady na zberné miesto zberný dvor pri Sv.Kríži - bývalá stanica PHM Jurky. Tu podľa váhy
odpadu zaplatí poplatok. Pred odvozom si prevezme na obecnom úrade
doklad, že odpad pochádza od producenta z obce Jakubovany.

NEPATRIA SEM ZLOŽKY: nezberá sa nič mimo uvedné zložky .
DOPORUČENIE: nábytkové steny, sedačky, skrinky, lustre, svietidlá,
ktoré nie sú poškodené, len čiastočne opotrebované je množné dať na
predaj do BAZARU u Blišťana, v Podtúrni.

V prípade väčšieho množstva , napr. naplnený
prívesný vozík a viac, ho producent odvezie na vlastné náklady na
zberné miesto - zberný dvor pri Sv.Kríži - bývalá stanica PHM Jurky. Tu
podľa váhy zaplatí poplatok. Pred odvozom si prevezme na obecnom
úrade doklad, že odpad pochádza od producenta z obce Jakubovany.

NEPATRIA SEM ZLOŽKY: eternit - ten musí zložiť a likvidovať
PATRIA SEM ZLOŽKY: škridla, kusy omietok, betónu, tehly,
oprávnená spoločnosť . Tiež tu nepatria tie zložky, ktoré vzniknú pri
tvárnice, obkladačky, dlažba, krabice z elektroinštalácie, cement,
stavebných prácach, ale patria do objemového odpadu.
vápno, znehodnotené lepiace hmoty na polystyrén, dlažbu/
obkladačky

Platí sa poplatok podľa váhy odpadu
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Drobný stavebný odpad

JAKUBOVANY

PATRIA SEM ZLOŽKY: nepoužiteľné nábytkové zostavy,
kuchynské zostavy, sedacie súpravy, kreslá, stoličky drevené i
otočné plastové, skrinky, kočíky, postele, okná drevené bez
skla, plastové okná s oddelenou sklennou výplňou, parapetné
dosky, dvere - drevené, plastové, železné, tiež pletivo, radiátory,
elektrické káble, hadice na vodu, palety, dosky, hrady, koberce,
podlahová krytina, guma, periny a paplóny, plexisklo, gumené
tesnenia, novodurové rúrky, železné odpady väčšie ako 30cm
(menšie patria do nádoby na plasty), lustre, garniže. Krytiny na
báze lepenky (kanadský šindel, onduline), lepenka, Zateplovací
polystyrén, alebo zateplovacia vata - väčšie objemy. Veľké
kanistre a plastové vedrá zo stavebných farieb, tekutých
lepeniek.

JAKUBOVANY

sa zberá v obci minimálne 2x ročne (mesiac apríl, mesiac október)
Producent odpadu ho musí mať uskladnený do doby než obec
vyhlási zber tohto druhu odpadu, pokiaľ nedôjde k dohode o
prevzatí odpadu zo strany obecného úradu v inom období.

Pri zbere v rámci obce sa za zložky neplatí. Je to započítané do ceny komunálneho dopadu. V
prípade väčšieho množstva a s vlastným odvozom na zberný dvor OZO, a.s. sa platí poplatok
podľa váhy odpadu priamo na zbernom dovre

Objemný odpad

JAKUBOVANY

je možné bezplatne odovzdať zdarma u predajcu, kde si kupujúci zaobstaráva nový spotrebič, alebo v oprávnenej zberni odpadov, kde je
však potrebné vyžiadať si potvrdenie o odovzdaní elektroopadu- z ktorej obce je odovzdávaný, o aký druh odpadu ide a jeho váhu. Obec je
však povinná vykonávať zber týchto druhov odpadu a to mimimálne dva krát ročne, na jar a v jeseni. Aby nebolo nutné občanom platiť za
odvoz elektroodpadu, ak ho nemajú kde skladovať, tak obec umožňuje zavolať na obecný úrad a po dohode sa sprístupní dočasné zberné
miesto pre uloženie elektroodpadu, z ktorého si ho prevezme na základe požiadavky obce zazmluvnená zberová spoločnosť.
PATRIA SEM ZLOŽKY: drobný elektoodpad sa zberá v obci
priebežne, keď je možné ho vložiť do zbernej nádoby vo
vestibule obecného úradu. Ide o rádia, mixéry, ručné šľahače,
kulmy, ručné náradie, satelitné prijímače. Tiež žiarivkové a led
trubice patria do samostanej bedne.
Elektoodpady: PC, monitory, televízory, chladničky, mrazničky,
práčky, umývačky riadu, plynové a elektické sporáky,
zásobníkové ohrievače vody plynové aj elektrické. Spôsob zberu
je uvedený v zmysle textu v predošlej bunke.

NEPATRIA SEM ZLOŽKY: žiarivky, LED žiarovky. Ani predmety, ktoré
obsahujú rádioaktívny prvok. Tie si musí pôvodca odpadu objednať
zlikovidovať na vlastné náklady u firiem oprávnených na túto činnosť.
Nepatria sem demontované káble z elektroinštalácie a zvyšky káblov.
Tie je potrebné odovzdať v rámci zberu veľkoobjemového odpadu.

V prípade, že budete chcieť vyhodiť z Vašej knižnice knihy, prosím prineste ich do skrinky umiestnenej vo vestibule kultúrneho domu.
Dôjde k ich prehliadnutiu a časť z nich bude použitá pre verejnú čitáreň, ktorá bude v obci vytvorená. Niektoré z kníh môžu byť použité
v obecnej knižnici. Len nevhodné knihy budú predmetom likvidácie.

Bez poplatku za zložky, ktoré tu patria
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Elektoodpad a vyradené plynové zariadenia

JAKUBOVANY

PATRIA SEM ZLOŽKY: tužkové batérie každého druhu,
akumulátory z ručného náradia a elektrozariadení.
Automobilové batérie a akumulátory akéhokoľvek typu.

NEPATRIA SEM ZLOŽKY: otvorené staničné elektrobatérie - vlastník si
musí objednať likvidáciu u oprávnenej spoločnosti. Prasknuté
autobatérie, z ktorých vyteká elektrolyt.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a zdravotné pomôcky
Funkčné zdravotné pomôcky je možné odovzdať Miestnemu spolku
červeného kríža, alebo priamo Okresnému spolku Červeného kríža v
V obci sa veterinárne lieky a humánne lieky nezberajú. Tie môže
Liptovskom Mikuláši, ul. Kuzmányho.
ktokoľvek zdarma odovzdať v ktorejkoľvek lekárni. Je len rozdiel
Nefunkčné zdravotné pomôcky sa likvidujú podľa druhu materiálu, z
medzi liekmi v dobe spotreby a neporušenom obale - tie
ktorého sú vyrobené, prípadne ako objemový odpad, pokiaľ sú
odovzdať aj s obalom. Lieky po dobe spotreby vybaliť z obalu a v
vyrobené z viacerých druhov materiálu. Alebo ako elektroodpad, ak
sáčku odovzdať do lekárne. Rovnako aj nespotrebované masti,
obsahujú elektroniku. V prípade, že súčasťou je aj akumulátor, tak
kvapky, krémy je potrebné odovzdať v lekárni.
ten sa vyberie a likviduje podľa popisu zaobchádzania s
nepotrebnými batériami a akumulátormi.

JAKUBOVANY

Ostatné zložky odpadov vytvorené v domácnostiach, na chalupách a chatách patria do nádoby pre zmesový komunálny odpad. Pokiaľ
neviete, či správne triedite odpady, môžete požiadať o konzultáciu na obecnom úrade.

JAKUBOVANY

Bez poplatku za zložky, ktoré tu patria

je možné bezplatne odovzdať zdarma u predajcu, kde si kupujúci zaobstaráva nové batérie a autobatérie a akumulátory, kde je to zdarma.
Obec je však povinná vykonávať zber týchto druhov odpadu a to mimimálne dva krát ročne, na jar a v jeseni. Batérie a akumulátory do
malých spotrebičov a elektronáradia sa dajú uložiť do zbernej nádoby vo vestibule obecného úradu. Obec dva krát ročne vykonáva zber
automobilových baterií a akumulátrov, na jar a v jeseni. V priebehu roka, pokiaľ držiteľ takéhoto odpadu nemá kde autobatériu odovzdať
môže požiadať obecný úrad o sprístupnenie miesta dočasného zberu odpadov , kde autobatériu uloží do oceľovej bedne, alebo bedne
odolnej kyseline do doby odvozu oprávnenou firmou.

Pri rekonštrukcii, alebo stavbe objektov, kde je potrebné stavebné povolenie zákon definuje, že sa jedná o stavebné odpady, ktorých
likvidáciu si pôvodca musí zabezpečiť sám u oprávnených firiem a mať o tom doklady. Aj keď by zmluva so zhotoviteľom uvádzala, že
zabezpečuje likvidáciu stavebných odpadov, za pôvodcu sa stále považuje stavebník, ktorý musí doložiť ku kolaudácii potvrdenia od
oprávnených firiem ktoré odpad prevzali a v akých množstvách od ním zazmluvneného zhotoviteľa stavby. To sa týka aj zeminy z
výkopov, pokiaľ nie je použitá na zrovnanie tej istej parcely ako prebehol výkop.

Vzhľad koša na zber kuchynských odpadov (BRKO) a sáčky, ktoré je
možné používať aj na tekutý odpad a vhadzovať ich aj s obsahom do
zberovej nádoby. Tieto vie zabezpečiť za úhradu aj obec Jakubovany
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