VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Obecné zastupiteľstvo obce Dúbrava vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovenia § 80 ods. 7. § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch") vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje podrobnosti o nakladaní
so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, spôsob zberu
objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok, triedený zber
komunálneho odpadu, nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
§2
Systém zberu odpadov
1) Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
a) intervalový zber
b) kalendárový zber
c) množstvový zber
§3
Zberné nádoby
1) Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:
a) kontajner 110 l, 120 l a 1100 l pre zmesový komunálny odpad,
b) kontajner z pozinkovaného plechu a plastový kontajner 1100 l, farebne označený na
triedené zložky komunálneho odpadu (žltý – plasty, modrý – papier, zelený – sklo,
hnedý - kovy)
c) veľkoobjemový kontajner – pre drobné stavebné odpady, objemné odpady,
elektroodpad z domácností,
d) špeciálne kontajnery – odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, oleje a jedlé
tuky, biologicky rozložiteľný odpad
2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný si zabezpečiť potrebný počet zberných nádob
na zmesový komunálny odpad na vlastné náklady.
3) Zberné nádoby si môže občan obce, ktorý platí v obci poplatok za TKO, zakúpiť na
Obecnom úrade v Dúbrave, v čase úradných hodín, za nadobúdaciu cenu.
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4) Zberné nádoby na ukladanie triedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje obec
cez organizácie zodpovednosti výrobcov.
5) Držitelia odpadu v rekreačných objektoch mimo zastavaného územia obce pod Dobákom
budú odpad, pred jeho odvozom a likvidáciou, zhromažďovať v 1100 l nádobách
umiestnených v zabezpečenom zariadení umiestnenom v Chatovej osade pod Dobákom.
Časť II
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, spôsob
zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1)

2)

3)
4)

1)

2)
3)
4)
5)
6)

§4
Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnych odpadom
Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných
nádob určených týmto nariadením sa uplatňuje intervalový systém zberu. Obec
zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jeden krát za dva týždne.
O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym
rozhlasom, internetovej stránke obce).
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mat' minimálne jednu zbernú
nádobu na zmesový komunálny odpad.
Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu a
zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu na verejne prístupnom mieste, v
bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo.
§5
Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu
Drobným stavebným odpadom sa pre potreby tohto VZN rozumie taký odpad, ktorý vzniká
pri stavebných prácach na stavbách, ktoré nepodliehajú povoľovaciemu konaniu
príslušného stavebného úradu.
Na území obce sa pre držiteľa drobného stavebného odpadu uplatňuje množstvový zber.
Drobný stavebný odpad využije obec pri realizácii úprav povrchov pri budovaní miestnych
komunikácií.
Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do
veľkoobjemového kontajneru, ktorý sa umiestni na mieste určenom obcou.
Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného
odpadu počas celého kalendárneho roka.
Obec má právo odmietnuť prevziať drobný stavebný odpad pokiaľ tento obsahuje zložky
nebezpečného odpadu alebo iného ako stavebného odpadu

§6
Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok
1) Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu a odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.
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2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov a odpadov
z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s
odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3) Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok zber a prepravu najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a
to pristavením zbernej nádoby. V prípade potreby, obec zabezpečí zber a prepravu v
častejšom intervale.
4) O dni zberu a preprave a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov a zberných
nádob bude obec vopred informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom
(miestnym rozhlasom, na internetovej stránke obce).
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Časť III
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
§7
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi
Na území obce je zavedený a vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov pre odpady
z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi.
Pre držiteľov odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
sú v obci rozmiestnené nádoby, do ktorých sa odpady triedia a ukladajú.
a) papier sa triedi a ukladá do 1 100 I kontajnera s modrým označením
b) plasty sa triedia do 1100 l kontajnera so žltým označením
c) kovy sa triedia a ukladajú do 1100 l kontajnera s hnedým označením
d) sklo sa triedi a ukladá do 1100 l kontajnera so zeleným označením
Obec zabezpečí cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pôvodcom komunálneho
odpadu zberné nádoby na ukladanie triedených zložiek komunálneho odpadu.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch podľa
harmonogramu oprávnenej osoby.
O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov odpadu
v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a
na internetovej stránke obce).

§8
Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností
1) Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z
domácností uplatňuje kalendárový zber.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácnosti
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
3) Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu elektroodpadu z
domácností najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením
vozidla alebo veľkoobjemového kontajnera. V prípade potreby obec zabezpečí zber a
prepravu elektroodpadu z domácností v častejšom intervale.
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4) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste obec vopred
informuje držiteľa elektroodpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym
rozhlasom. na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).
§9
Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov
1) Na území obce sa zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov nezvádza.
§ 10
Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov
1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať' verejnej lekárni, ktorá je odoberá a
zhromažďuje veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotnícke pomôcky.
Časť V
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
§ 11
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1) Obec nezavádza a nezabezpečuje na svojom území vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, pretože najmenej 50%
obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na svojich
domácich kompostoviskách.
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§ 12
Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov
Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov
uplatňuje kalendárový zber.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov a tukov
podľa potreby cestou odborne spôsobilej organizácie oprávnenej na zber tohto druhu
odpadu.
dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred informuje
držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na
úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

§ 13
Spôsob a podmienky zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
1) Na území obce sa bude biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov zhromažďovať na obcou určenom mieste. Obec tento odpad ďalej spracuje.
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Časť VI
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
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§ 14
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť' obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza
ústne na Obecnom úrade v Dúbrave v čase úradných hodín:
písomne na adresu Obecný úrad obce:032 12 Dúbrava 191
telefonicky na číslo telefónu:044/55 93 251
elektronicky na e-mailovú adresu obce: obecdubravalm@imafex.sk

§ 15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom,
zodpovednosť' za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v
zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Uznesením č. 34/2016 na svojom zasadnutí dňa: 13. 6. 2016
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od dňa: 1. 7. 2016
V Dúbrave, 16. 6. 2016

.............................................
Vladimír Janičina,
starosta obce

