Všeobecné záväzné nariadenie

obce Podhájska

č. 2/2007
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Podhájska.
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Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej na základe ustanovenia zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením zákona č.
24/2004 Z.z. o odpadoch, § 39 odst. 4 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, vydáva
pre katastrálne územie obce Podhájska toto všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území
obce (ďalej len VZN):
Časť I.
Úvodné ustanovenie
1.
Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických a fyzických osôb
oprávnených k podnikaniu, oprávnených organizácií v zmysle tohto VZN a orgánov obce
(ďalej len obec) pri nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO), drobnými stavebnými
odpadmi (ďalej len DSO) a biologicky rozložiteľnými komunálmi odpadmi(ďalej len BRKO)
na území obce.
2.
Ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických a fyzických osôb oprávnených
k podnikaniu, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 409/2006 Z.z. o odpadoch v znení zákona
súvisiacich predpisov pri nakladaní odpadmi, nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením
dotknuté.
3.
Toto VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi a jeho zavedením a realizáciou:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov vznikajúcich na území obce za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
v súlade so zákonom č. 409/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
b) zabezpečiť zberné nádoby a obaly zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov v obci
c) vytvoriť podmienky na oddelený zber vytriedených zložiek z komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu druhotných surovín
d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej však 2x do roka
zber a prepravu veľkoobjemových odpadov (ďalej len VOO) za účelom ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia
zber a prepravu oddelene vytriedených zložiek z komunálnych odpadov s obsahom
škodlivín
zber drobných stavebných odpadov
e) ustanoviť povinnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, najmä o
spôsobe ich zberu, zhromažďovania a preprave
spôsobe separovaného zberu – oddeleného vytriedenia jednotlivých zložiek
z komunálnych odpadov
ustanovení miest na skladovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných
stavebných odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
4.
Toto VZN upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktoré vznikajú na území obce:
a) pri činnosti fyzických osôb – obyvateľov obce
b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie
c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce
d) z činností pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov.

Časť II.
Vymedzenie základných pojmov
1.
Základné pojmy (odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, komunálne odpady, zložka
komunálnych odpadov, drobné stavebné odpady, triedenie, zhodnocovanie, množstvový zber,
atď.) používané v tomto VZN sú definované v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a základné pojmy (Poplatok za KO a DSO, Poplatník poplatku,
Poplatník poplatku, Platiteľ poplatku) sú definované v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO, DSO a BRKO v znení neskorších predpisov.
2.
Pojmy zavedené týmto VZN:
a) Prepravca KO a lebo DSO alebo separovane zbieraných zložiek KO (ďalej len
„prepravca“) je právnická osoba (ďalej len PO) alebo fyzická osoba (ďalej len FO),
oprávnená na podnikanie, ktorá realizuje zber, prepravu, zabezpečuje zhodnocovanie,
alebo zabezpečuje zneškodňovanie KO, alebo jeho zložiek, alebo DSO na základe
písomnej zmluvy na vykonávanie týchto činností uzatvorenej s obcou.
b) Zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 200 301) ďalej iba „zmesový KO“) je KO,
ktorý vznikne zmiešaním niektorých druhov KO, prípadne aj s DSO.
c) Harmonogram odvozu je rozpis stanovený obcou, v ktorom sú uvedené dni zberu
a prepravy zmesového KO z jednotlivých zberných nádob a zber a preprava separovane
zbieraných zložiek KO.
d) Objemné odpady (katalógové číslo: 200 307) sú KO alebo DSO, ktoré nie je možné alebo
týmto VZN dovolené pre ich veľký rozmer alebo hmotnosť uložiť do zbernej nádoby
určenej obcou pre daného držiteľa KO alebo DSO
e) Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc (katalógové číslo 200 303)
a zmesový KO (katalógové číslo 200 301), ktorý vzniká pri pobyte na verejných
a otvorených priestranstvách.
f) Množstvový, kontajnerovo – intervalový zber je taký zber, pri ktorom pôvodca KO alebo
DSO platí poplatok za KO a DSO vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu (objemu)
KO a DSO, ktoré tento pôvodca vyprodukoval za daný čas, pričom toto množstvo
(objem) je dané najmä počtom a typom zberných nádob na zmesový KO, ktoré tento
pôvodca užíval za daný čas, a intervalom ich vyprázdňovania.
g) Zberná nádoba je kovová, alebo veľkokapacitný kontajner, ktoré sú určené na zber KO
a DSO.
h) Zberné vrece je vrece určené na uloženie a zber vyseparovaných zložiek KO.
i) Okolie zberných nádob a vriec je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi
od stanovišťa zberných nádob alebo zberných vriec.
j) Zberný dvor je objekt vo vlastníctve obce, ktorý prevádzkuje obec, kde môžu
pôvodcovia/držitelia KO bezplatne odovzdať vyseparované zložky KO, objemné odpady
alebo DSO.
k) Žetón je obcou vydaná známka pre každého platiteľa poplatku za KO a DSO
l) Obecné kompostovisko je miesto, kde obec, obcou poverený subjekt alebo osoby
vykonávajú kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, pričom jeho ročná
produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.

Časť III.
Systém nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a biologicky
rozložiteľnými odpadmi.

Toto VZN pojednáva o nakladaní s KO a DSO na území obce, ktorých zoznam tvorí prílohu
č. 1 tohto VZN.
§1
Zavedenie spôsobu zberu komunálneho odpadu
V súlade so zákonom č. 409/2006 Z.z. o odpadoch § 39 odst. 3 Obec Podhájska
1.
zavádza v priamo v obci množstevný zber, ktorý sa bude realizovať formou predaja žetónov
na jednotlivé zberné nádoby. Výška poplatku za žetón je stanovená vo VZN dane a poplatky.
a) v rámci dohody s firmou , ktorá zváža a likviduje odpad je stanovený týždenný cyklus
vždy v utorok.
b) v rámci množstevného zberu pôvodca odpadu si sám určí cyklus odovzdávania odpadu
v súlade s bodom a),
c) pre množstevný zber sa môžu požiť zberné nádoby o veľkosti 110 lt alebo 1100 lt.
2.
V chatovej časti Boriny nad termálnym kúpaliskom Obec Podhájska zavádza paušálny
zber. Zber odpadu sa bude vykonávať do veľkoobjemového kontajnera na určenom mieste
pre túto oblasť. Paušálny poplatok je stanovený vo VZN dane a poplatky.
3.
Rodina resp. občan, ktorý sa nezapojí do množstevného zberu v priebehu
kalendárneho roka a neodoberie minimálne množstvo žetónov, ktoré na l osobu a rok je .......
žetónov a nezdokladuje svoju dlhodobú neprítomnosť v obci, je povinný začiatkom
budúceho roka uhradiť paušálny poplatok v súlade s hodnotou stanovenou vo VZN o daniach
a poplatkoch.

§2
Popis používaných zberných nádob a obalov
Používané zberné nádoby, obaly:
•
•
•
•
•
•
•

110 litrové KUKA-nádoby (ďalej len KUKA-nádoby);
5000 litrové veľkoobjemové kontajnery (ďalej len VOK);
EKOS-vrece pre potreby zvyškového KO;
RECY-vrecia pre zber vyseparovaných zložiek KO;
1100 litrové KUKA na zber skla
NO- vrece na zber nebezpečných odpadov v domácnostiach
NO-kontajnery a obaly rôznych druhov a veľkostí určené na zber nebezpečných
odpadov podľa druhov zbieraných NO (ďalej len NO-obaly)

§3
Nakladanie s jednotlivými zložkami KO, DSO a BRKO
a) Zvyškové komunálne odpady
1.
Na zber zvyškových KO od obyvateľov sa používajú zberné KUKA-nádoby a VOK,
ktoré zabezpečuje obec. Obec zabezpečí obyvateľom zberné nádoby a ich umiestnenie
v potrebnom počte a objedná ich vyprázdňovanie a odvoz vo vývoznom harmonograme – KO
separovaný odpad podľa spracované harmonogramu, s ktorým budú občania oboznámení na
úradnej tabuly.
b) Vyseparované zložky z komunálnych odpadov
1.
Na zber oddelene vyseparovaných zložiek z KO – druhotných surovín sa použijú
RECY-vrecia pre oblasť rodinných domov (ďalej len RD). Distribúciu RECY-vriec
zabezpečí obec.
2. Do týchto RECY-vriec obyvatelia ako pôvodcovia odpadov ukladajú iba jednotlivé
zložky oddelene vyseparované z KO, zbavené hrubých nečistôt z potravín a rôznych
prímesí, určené v prílohe č. 2 tohto VZN.
3. V prípade, že sa v domácnosti RD alebo bytového domu (ďalej len BD) vyprodukuje
mimoriadne väčšie množstvo jednotlivých zložiek (fľaše z rodinnej oslavy, papier
z vyraďovania časopisov a pod), sú povinné tieto domácnosti vyžiadať si na obci potrebný
počet plastových zberných RECY-vriec na tú zložku, ktorej zvýšená tvorba sa predpokladá.
4. Zaplnené RECY-vrecia vyložia ich užívatelia v deň, stanovený obcou pred vstupnú
bránu svojho RD (prípadne môžu takto zozbieraný odpad priniesť na zberný dvor obce).
5. Odber a výmenu zaplnených RECY-vriec zabezpečuje obec na svoje náklady podľa
skutočnej potreby.
6. Na zber skla sú zabezpečené 1100 lt kontajnery, ktoré sú umiestnené pri obchodoch
Jednota a pre obchode p. Németha.
7. PO a FOp si zber oddelene vyseparovaných zložiek z KO môžu zabezpečiť i na vlastné
náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie, alebo zabezpečujú odvoz vlastnými
prostriedkami do organizácie oprávnenej na výkup druhotných surovín, pričom sú povinní
takého odovzdanie druhotných surovín dokladovať potvrdením oprávnenej na výkupne.
c) Nebezpečné odpady s obsahom škodlivín a elektroodpad
1. Na zber oddelene vyseparovaných nebezpečných odpadov (ďalej len NO) od
obyvateľov sa použijú špeciálne NO-obaly (plastové NO vrecia, špeciálne kontajnery, obaly
a pod.) pre jednotlivé druhy NO.
2. Medzi NO, ktorých vyseparovanie z KO od obyvateľov je v obci zabezpečované, patria
odpady, uvedené v prílohe č. 3. Tieto odpady je zakázané zmiešavať a ukladať spolu so
zvyškovým KO. Zber týchto NO zabezpečí obec na svoje náklady prostredníctvom
oprávnenej organizácie 2x ročne, každých 6 mesiacov.
3. V prípade, že sa v domácnosti RD alebo BD vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo
NO (obaly z použitých syntetických farieb pri obnove náterov, obaly od syntetických
riedidiel a pod.), sú povinné tieto domácnosti vyžiadať si na obci potrebný počet
príslušných NO-obalov.
4. Každá domácnosť je povinná poskytnuté NO-obaly s NO umiestniť na vhodnom, nie
vlhkom mieste vo svojej domácnosti alebo v uzamknutej časti spoločných priestorov (napr.

v pivnici) tak, aby zhromaždené odpady neboli dostupné deťom a aby nedošlo k poškodeniu
obalov a k vysypaniu NO do okolia.
5. V deň vývozu, ktorý je oznámený v obci zaužívaným spôsobom (miestnym rozhlasom)
odovzdajú obyvatelia RD a BD zhromaždené NO do zvozového vozidla na vopred určenom
zbernom mieste.
6. PO a FOp pokiaľ nie sú zapojené do množstevného zberu KO si odber
a zneškodňovanie NO zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou legislatívou,
uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou organizáciou.
7. Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť individuálne alebo kolektívne spätný
odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu od pôvodcov s výnimkou
historického elektrooodpadu. O historický elektroodpad je povinný sa postarať výrobca
elektrozariadení na vlastné náklady, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý
určí ministerstvo.
8. Historický elektroodpad je odpad z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 13.
augustom 2005. Zber historického elektroodpadu je vykonávaný oprávnenou organizáciou
v rámci zberu NO a to 2x ročne.
9. Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení vybudovať systém pre spätný
odber a oddelený zber elektroodpadu, ak sa výrobca rozhodol nevyužiť už existujúci systém
zberu elektroodpadu.
d) Veľkoobjemové odpady
1.
Na zber VOO od obyvateľov sa použije systém naloženia odpadov priamo na úložnú
plochu vozidla. Zvoz zabezpečuje obec na svoje náklady. Zvod zabezpečuje obec na svoje
náklady, minimálne 2x ročne – každých 6 mesiacov.
2.
Obec oznámi zaužívaným spôsobom (miestnym rozhlasom) termín odvozu VOO.
Obyvatelia vyložia VOO (postele, chladničky, TV prijímače, koberce a pod.) nie skôr ako 1
deň pred plánovaným termínom vývozu, vedľa zberných nádob na KO, odkiaľ ich
v dohodnutom termíne odoberie oprávnená organizácia.
3.
Obyvatelia sú povinní v období medzi dvoma vývozmi vyprodukované VOO
dočasne uložiť na vhodnom mieste mimo verejného priestranstva (v pivnici, na povale a
pod.). V prípade, že sa v domácnosti vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo týchto
VOO a obyvateľ nemá možnosť tieto VOO dočasne uložiť na neverejnom priestranstve,
oznámi túto skutočnosť obci, ktorá zabezpečí vhodný spôsob odberu týchto VOO.
4.
PO a FOp pokiaľ nie sú zapojené do množstevného zberu KO si odber
a zneškodňovanie VOO zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej
oprávnenej organizácie, tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia.
e) Drobné stavebné odpady
1.
Na zber DSO od obyvateľov (uvedených v prílohe č. 1) sa použijú VOK.
2.
Pred predpokladanou tvorbou DSO požiada obyvateľ obec o pristavenie VOK vždy
vopred pred plánovaným vytvorením odpadov. Pri požiadavke uvedie, aké množstvo
odpadov sa pravdepodobne vytvorí a aké bude zloženie týchto odpadov.
3.
Obyvateľ – užívateľ pristaveného VOK je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho
preplneniu a tým znečisteniu okolia odpadmi. V prípade potreby požiada o opakované
pristavenie VOK.

4.
Obec rozhodne o možnosti druhotného využitia týchto DSO, alebo zabezpečí ich
odvoz a zneškodnenie v súlade so zákonom.
5.
PO a FOp pokiaľ nie sú zapojené do množstevného zberu KO si odber
a zneškodňovanie DSO zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej
oprávnenej organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev
a okolia.
f) Odpady z verejných smetných košov, z upratovania verejných priestorov,
upratovania ulíc, údržby verejnej zelene a údržby cintorínov.
1. Na verejných priestranstvách obec zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte
verejné smetné koše, rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach mesta podľa skutočných
potrieb a zabezpečí ich pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady. Do
verejných smetných košov je zakázané ukladať iné odpady ako verejné smeti, hlavne
odpady produkované v prevádzkach PO a FOp.
2. Vývoz a zneškodňovanie odpadov z upratovania verejnej zelene a z upratovania
a zametania ulíc obec zabezpečuje na svoje náklady pravidelne počas celého roka, vrátane
zberu posypového materiálu po zimnej údržbe prostredníctvom oprávnenej organizácie.
Obec rozhodne o druhotnom využití zozbieraného posypového materiálu, resp. o jeho
zneškodnení v súlade so zákonom.
3. Vývoz a zneškodňovanie bioodpadov
z údržby a starostlivosti o verejnú zeleň
zabezpečuje obec, alebo prostredníctvom oprávnenej organizácie pristavením VOK alebo
naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. Obec
a oprávnená organizácia je povinná zabezpečiť druhotné využitie týchto bioodpadov.
4. Odpady z cintorínov sa zhromažďujú do maloobjemových alebo veľkoobjemových
kontajnerov. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať
odpady z údržby cintorína. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový KO a iné
druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorínov. Zabezpečenie kontajnerov, ich
vyprázdňovanie a zneškodnenie zhromaždených odpadov zabezpečuje počas celého roka
podľa skutočnej potreby obec na vlastné náklady, alebo prostredníctvom oprávnenej
organizácie.

§4
Miesta zneškodňovania a skladovania KO, DSO a BRKO
1.
Na zneškodňovanie zvyškových KO a DSO sa určuje riadená skládka nie
nebezpečných odpadov, ktorá sa nachádza na katastrálnom území obce Kalná nad Hronom
resp. skládka v Kolte.
2.
Na skladovanie získaného posypového materiálu z upratovania ulíc po zimnej
sezóne sa dočasne, to je do času jeho druhotného využitia na opätovný posyp, určuje areál
zberného dvora v obci.
3.
Zneškodňovať a skladovať KO, BRKO a DSO na iných miestach na území obce nie
je povolené, s výnimkou obcou povoleného druhotného využitia DSO na území obce.
4.
Ak vlastník, správca alebo nájomca zistí, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom
území obce bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN, je povinný to
bezodkladne oznámiť obci a príslušnému orgánu štátnej správy.

5.
BRKO sa zhodnocuje prednostne priamo na mieste vzniku na domácich
kompostoviskách v RD a BD od občanov a na obecnom kompostovisku od obci.
§5
Staré vozidlá

1. Ak sa u držiteľa starého vozidla na území obce nachádza staré vozidlo, ktoré je
odpadom a držiteľ si ho nechce ponechať, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie
starého vozidla, ktoré je odpadom, oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel
alebo oprávnenému spracovateľovi starých vozidiel.
2. Ak držiteľ starého vozidla vyradí staré vozidlo, ním používané na osobné účely,
z evidencie vozidiel a chce si ho ponechať, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady
odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné
prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody
a krajiny, a to do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel.
Taktiež je povinný umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo
neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta alebo osobitne
chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho
časti.
3. Ak si držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť uvedenú v bode 2 urobí tak správca
cesty, (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním
starého vozidla na určené parkovisko. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ
starého vozidla.
4. Ak si držiteľ starého vozidla po oznámení o uložení jeho starého vozidla na určené
parkovisko toto vozidlo nevyzdvihne z určeného parkoviska do dvoch mesiacov, obvodný
úrad životného prostredia začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne
štát.
5. Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a je na pozemku odstavené
viac než 30 dní zabezpečí správca cesty (na ceste alebo inom verejnom priestranstve) a na
inom mieste so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec. V prípade nesúhlasu vlastníka
nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka. Náklady spojené s odstránením
starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, môže však požiadať o následnú
úhradu z Recyklačného fondu, alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne
podarilo zistiť.
6. PO a FO oprávnené na podnikanie si odber a zneškodňovanie starých vozidiel
zabezpečujú na svoje vlastné náklady u oprávnenej osoby-organizácie v súlade s platnou
legislatívou.
Časť IV.
Pravidlá a povinnosti nakladania s odpadmi na území obce
§1
Všeobecné pravidlá
1.
Systém nakladania s odpadmi rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za
záväzný systém na celom katastrálnom území obce.

2.
Obec sa pri nakladaní s odpadmi riadi aj platným Programom odpadového
hospodárstva obce, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto VZN. (ďalej len POH).
3.
Obyvatelia obce (fyzické osoby) ako pôvodcovia KO, BRKO a DSO môžu počas
prevádzkových hodín skládky vlastnými dopravnými prostriedkami vyviezť KO, BRKO
a DSO na riadenú skládku uvedenú v časti III. § 3 bod. 1 , pričom sú povinní sa zaevidovať
na skládke s uvedením svojho mena a bydliska.
4.
Obyvatelia mesta ako pôvodcovia VOO a NO môžu tieto odpady vlastnými
dopravnými prostriedkami doviezť a odovzdať ich oprávnenej organizácii, pričom sú povinní
sa zaevidovať s uvedením svojho mena a bydliska.
5.
PO a FOp ako Slovkvet , Termálne kúpalisko, Podhájska s.r.o., Kraintek s.r.o.,
Penzióny Energy, ktoré produkujú značný odpad a cyklus zberu v obci nie je postačujúci , sú
povinné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou na vývoz a zneškodnenie KO určené
obcou v rozsahu podľa ich skutočnej potreby tak , aby nedošlo k znečisteniu životného
prostredia.
§2
Povinnosti zúčastnených subjektov
a) Povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Všetci pôvodcovia KO, DSO a BRKO na území obce sú povinní:
1. Trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t.j. v prvom rade v maximálnej miere predchádzať
a obmedzovať vznik odpadov, zabezpečiť opätovné využitie funkčných, zachovalých vecí
(napr. odovzdaním do sektora pre opätovné využitie na zbernom dvore). Zo vzniknutých
odpadov vytrieďovať separovane zbierané zložky KO a komodity s nebezpečnými
vlastnosťami, pre ktoré existuje triedený zber v zmysle POH obce, resp. pre ktoré existuje
v obci zber a výkup prostredníctvom PO a FOp v oblasti nakladania s odpadmi a ktoré
majú s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti.
2. Ukladať KO a DSO iba do určených zberných nádob a zberných vriec.
3. Pôvodca a držiteľ KO, DSO a BRKO je povinný požiadať obec písomne alebo osobne
o zabezpečenie zbernej nádoby, zrušenie zbernej nádoby, prípadne oznámiť ďalšie zmeny
súvisiace so zabezpečovaním zberu KO, BRKO a DSO a platením poplatku za KO
a DSO, (písomné oznámenie o začatí a ukončení podnikateľskej činnosti v obci a
o vysporiadaní sa s likvidáciou vzniknutého odpadu z takejto činnosti na území obce).
4. S poskytnutou zbernou nádobou alebo zberným vrecom zaobchádzať šetrne tak, aby bola
zabezpečená maximálna životnosť zberných nádob a maximálna obrátkovosť zberných
vriec.
5. Chrániť užívané zberné nádoby, zariadenia, žetón a vrecia na triedený zber pred
poškodením a odcudzením.
6. Odpratať v zimnom období sneh z okolia poskytnutej zbernej nádoby, prípadne odstrániť
iného prekážky, ktoré by mohli brániť zvozovému vozidlu pri vyprázdňovaní zbernej
nádoby.
7. Veko na zbernej nádobe po použití uzatvoriť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia
úletom ľahkých materiálov.
8. Zberné nádoby alebo zberné vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdnenie alebo
odber pred bránu RD, alebo na určené miesto tak, aby boli ľahko prístupné zvozovému

vozidlu. Ak bola zberná nádoba kvôli vyprázdneniu užívateľom premiestnená, je užívateľ
povinný zbernú nádobu hneď po vyprázdnení, najneskôr v ten istý deň, uložiť späť na
vyhradené miesto. PO a FOp (zmluvný držiteľ) nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v extraviláne obce je povinný odpad vznikajúci z tejto nehnuteľnosti na vlastné náklady
previezť k najbližšiemu odberovému miestu v intraviláne, pričom nádoby musia byť
riadne uzatvorené, aby nedochádzalo k úletu odpadu pri prevoze a nezameniteľným
spôsobom označené. Z tohto miesta budú zmluvným partnerom obce plynulo odvezené.
So zložkami separovaného odpadu z takýchto nehnuteľností možno naložiť obdobným
spôsobom, alebo ich priamo zaviesť na zberný dvor obce.
9. Nepremiestňovať svojvoľne zberné nádoby z verejných zberných stanovíšť na iné
stanovištia.

Časť V.
Zodpovednosť za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi

1. Za nakladanie s KO, BRKO a DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
2. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u PO a FOp sú zodpovedné tieto subjekty.
3. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v RD je zodpovedný jeho vlastník,
prípadne zmluvný užívateľ daného RD.
4. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v BD je zodpovedný vlastník alebo
správca BD v spolusúčinnosti s obyvateľmi BD, ktorí sú v tomto BD prihlásení na trvalý
alebo prechodný pobyt.
5. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v organizovaných záhradkárskych
a podobných združeniach je zodpovedný správca združenia.
6. Za dodržiavanie systému nakladania so sezónnymi odpadmi vznikajúcimi
v individuálnych záhradách a záhumienkoch a na podobných pozemkoch, v objektoch
slúžiacich na iné využitie obyvateľov mesta (napríklad umelecké dielne, skladovacie
priestory, garáže a pod.), z aktivít spoločenských organizácií (trhy, jarmoky, športové hry,
mítingy) a iných činností (pojazdný cirkus a kolotoč a pod.), sú zodpovední vlastníci
pozemkov a objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú.
Vlastník pozemku alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr.
organizátora podujatia. Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie
systému nakladania s odpadmi.
7. Za správnu prepravu, zber, skladovanie a zneškodňovanie KO a DSO, v súlade s platnou
legislatívou, sú zodpovedné oprávnené organizácie, ktoré musia na túto činnosť uzatvoriť
zmluvu s obcou.
8.
Za nakladanie s odpadmi z cintorínov je zodpovedná obec.

Časť VI.
Pôsobnosť orgánov obce
1.
Obec určuje a prostredníctvom OZ schvaľuje:
a) miestny poplatok za žetón, prostredníctvom ktorého sa z domácností RD a BD vyváža KO
b) obec vypracúva POH obce, ktorý odsúhlasí obecné zastupiteľstvo a príslušný orgán štátnej
správy na dobu určitú.

c) ďalšie koncepčné materiály obce týkajúce sa komunálneho odpadového hospodárstva
2.
Obec uzatvára zmluvy s prepravcami odpadu, ktorí budú vykonávať zber, prepravu
a zabezpečovať zhodnotenie alebo zneškodnenie KO a DSO resp. vyseparovaných
zložiek KO na území obce.
3.
Obec vydáva stanoviská:
a) k investičnej činnosti v oblasti nakladania s KO,
b) k začatiu podnikateľskej činnosti v oblasti na nakladanie s KO,
c) k zámerom činností, ktoré sa dotýkajú nakladania s KO,
d) k POH pôvodcov odpadu PO a FOp, ktoré podnikajú na území obce.
4.
Obec dáva súhlas PO a FOp, ktoré na území obce podnikajú v oblasti nakladania
s KO, resp. s jeho jednotlivými zložkami a eviduje písomné oznámenia o začatí a ukončení
podnikateľskej činnosti a o vysporiadaní sa s likvidáciou vzniknutého odpadu z takejto
činnosti na území obce.

5.
Vedie evidenciu PO a FOp, ktoré na území obce podnikajú v oblasti nakladania s KO
a poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.
6.
Obec vypracúva POH obce, ktorý odsúhlasí obecné zastupiteľstvo a príslušný orgánu
štátnej správy na dobu určitú.
7.
obec podáva podnety na prešetrenie nezákonného stavu a podnety na začatie konania
vo veciach porušovania zákona o odpadoch príslušným orgánom štátnej správy, hlavne čo sa
týka vytvorenia nelegálnej skládky odpadov na území mesta.
8.
V prípade sporných otázok o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce na základe
odborného poradenstva.
9.
Finančné prostriedky získané predajom vyseparovaných zložiek KO, žetónov a za
DSO budú použité výlučne v oblasti komunálneho odpadového hospodárstva obce na
činnosti súvisiace so zabezpečovaním zhodnocovania KO, zvyšovania účinnosti separovaného
zberu alebo na propagáciu a osvetu separovaného zberu.
10.
Obec zabezpečuje zaužívaným spôsobom (miestnym rozhlasom) informovanie
verejnosti o termínoch odberov jednotlivých vyseparovaných zložiek z KO tak, aby sa do ich
zberu mohli zapojiť všetci obyvatelia obce.
Časť VII.
Zákazové ustanovenia
Zakazuje sa:
1.
2.
3.
4.
5.

Ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec.
Druhotne využiť DSO na území obce bez predchádzajúceho súhlasu obce.
Spaľovať odpady na území mesta a to aj odpady uložené v zberných nádobách.
Vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec.
Používať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie verejných smetí, umiestnené na
verejnom priestranstve, na ukladanie iných druhov odpadov.
6. Vyberať odpady a ich jednotlivé zložky z telesa riadenej skládky odpadov.
7. Premiestňovať zberné nádoby alebo využívať zberné nádoby na iné účely, než je
stanovené v tomto VZN.
8. Uložiť opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob na
ukladanie KO.

Časť VIII.
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto nedodrží ustanovenia tohto VZN a zákona o odpadoch
č. 409/2006 Z.z. uvedené v §80 tohto zákona.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení).

Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov iných odpadov, ako je uvedené v tomto
VZN, v zmysle zákona.
2. VZN je občanom a podnikateľským subjektom prístupné na obecnom úrade .
3. Týmto VZN sa ruší účinnosť vydaného VZN č. 4/2006

Ing. Vladimír Bakoš
starosta obce

Príloha č. 1
Zoznam komunálnych odpadov produkovaných v obci
(odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek zo separovaného zberu podľa katalógových čísel podľa vyhl. č. 284/2001 Z.z. pre
potreby VZN č. 5/2005
A. Prehľad skupín odpadov
Číslo
skupiny
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Názov skupiny
Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho
spracovania nerastov a kameňa
Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva,
hydropónie a z výroby a spracovania potravín
Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva
a nábytku
Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho
spracovania uhlia
Odpady z anorganických chemických procesov
Odpady z organických chemických procesov
Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových
hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských
farieb
Odpady z fotografického priemyslu
Odpady z tepelných procesov
Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných
materiálov, odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov
a plastov
Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov 05,12 a19)
Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace médiá
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné
odevy inak nešpecifikované
Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
Stavebný odpad a odpad z demolácií (vrátane výkopovej zeminy
z kontaminovaných miest)
Odpady zo zdravotníckej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi
súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré
nevznikli z priamej zdravotníckej starostlivosti)
Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo
miesta ich vzniku a úpravni pitnej vody a priemyselnej vody
Komunálne odpady (domový odpad a podobné odpady z obchodu, priemyslu
a inštitúcií) vrátane frakcií zo separovaného zberu

B. Prehľad skupín, podskupín a druhov odpadov

Číslo
Skupiny
podskupiny
a druhu odpadu

Názov skupiny, podskupiny
a druhu odpadu

Kategória
odpadu

21

KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVŹ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO
SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE (OKREM 15 01)

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

papier a lepenka
sklo
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a
a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (65)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty

20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 39

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O

20 01 40
20 01 41
20 01 99

20 02

kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

ODPADY
ZO
Z CINTRÍNOV)

ZÁHRAD

O
N

A PARKOV

(VRÁTANE

ODPADU

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 00

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
veľkorozmerný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

15 01

OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV
ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU)

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešané obaly
O
obaly zo skla
obaly z textilu
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
N
N

Príloha č. 2
Zoznam jednotlivých zložiek oddelene vyseparovaných z KO
podľa katalógových čísel podľa vyhl. č. 284/2001 Z.z. pre potreby VZN č. 5/2005

Číslo
Skupiny
podskupiny
a druhu odpadu

Názov skupiny, podskupiny
a druhu odpadu

a) 20 01 01
papier a lepenka
b) 20 01 39
plasty (PET polyetyléntereftalát),
c) 20 01 39
plasty – HDPE, číre a farebné LDPE (polyetylénové) fólie, LLDPE
(strečová fólia, mikroténové vrecká a tašky)
d) 20 01 39
penový polystyrén
e) 20 01 39
plný polystyrén
f) 20 01 39
PP, PVC, PE
g) 20 01 02
farebné sklo
h) 20 01 02
biele sklo
i) 15 01 05
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapakové obaly)
j) 20 01 39
zmesové a veľkoobjemové plasty
k) 20 01 40, 15 01 04
kovy, kovové obaly
l) 20 01 36
opotrebované autobatérie
m) 20 01 21
žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti, odpadové oleje, lepidlá,
pesticídy, detergenty a iné odpady alebo obaly s obsahom škodlivín vyseparované z KO
n) 20 01 35, 20 01 36
elektronický šrot
o) 16 01 03
opotrebované pneumatiky
p) 20 01 32
nepoužité lieky a liečivá, lieky a liečivá po expiračnej dobe
q) 20 01 25
jedlé tuky a oleje
r) 20 01 10
šatstvo
s) 20 01 11
textílie
t) 20 01 11
biologicky rozložiteľný odpad
u) 20 01 38
drevo
Odovzdanie liekov a iných liečiv – pôvodca alebo držiteľ zabezpečí odvoz do
lekárne, kde mu budú tieto odobraté bezplatne. (§43 ods. 2 zák. č. 140 / 1998 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach.

Príloha č. 3
Nebezpečné odpady
podľa katalógových čísel podľa vyhl. č. 284/2001 Z.z. pre potreby VZN č. 5/2005

Číslo
Skupiny
podskupiny
a druhu odpadu

Názov skupiny, podskupiny
a druhu odpadu

20 01 33
batérie a akumulátory
20 01 26
oleje a tuky
20 01 21
svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
16 01 07
olejové filtre
15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými latkami
15 02 02
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami.

