Návrh

Obec Zemianske Podhradie

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015
o nakladaní s odpadom

Obec Zemianske Podhradie v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 39 ods. 6 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Podhradie č. 3/2015 o nakladaní s odpadom
I.
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a stanovenie vzájomných
vzťahov, práv a povinností obce zemianske Podhradie, obyvateľov obce, fyzických osôb (ďalej len
“FO“) a právnických osôb (ďalej len „PO“) pôsobiacich na území obce pri nakladaní s odpadmi.
2. VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“ ), drobnými
stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“), biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (ďalej len
„BRKO“), biologicky rozložiteľnými kuchynskými komunálnymi odpadmi prevádzkovateľov kuchyne
a elektroodpadov z domácností vznikajúcich na území obce.
3. VZN ustanovuje spôsob zberu a prepravy KO a DSO, spôsob triedeného zberu KO – jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, určuje miesta na
ukladanie odpadov a, na zneškodňovanie odpadov.
4. Dodržiavanie ustanovenia tohto VZN sa vzťahuje:
a) na všetky FO bývajúce v obci
b) na všetky PO a FO oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území obce
c) na občanov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v obci
d) na všetky osoby, ktoré sa zdržujú v obci, bez ohľadu na ich trvalé bydlisko, a na zamestnancov obce
poverených nakladaním s odpadom.

II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Základné pojmy (odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, odpadové hospodárstvo, nakladanie
s odpadom, zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber zhromažďovanie, triedenie, skládkovanie,
zneškodňovanie odpadov, skládka odpadov, biologicky rozložiteľné odpady, atď.) používané v tomto
VZN sú definované v zákone o odpadoch.
2. Základné pojmy (poplatok za KO a DSO, poplatník poplatku, platiteľ poplatku) sú definované
v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnom poplatku za KO a DSO v platnom znení.
3.Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa zoznamu odpadov.

III.
Povinnosti pôvodcu a držiteľa KO a DSO
1. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak by nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
2. Pôvodca a držiteľ KO a DSO okrem prevádzkovateľa kuchyne je povinný:
a) zapojiť sa do systému KO a DSO v obci
b) v maximálnej možnej miere predchádzať a obmedzovať vznik odpadov
c) triediť vzniknutý komunálny odpad, jeho jednotlivé vytriedené zložky umiestňovať na určené
miesta a do zberných nádob a kontajnerov na to určených
d) využívať zbernú nádobu na KO, ktorý zostane po vytriedení jednotlivých zložiek:
- o veľkosti 110 litrov a 120 litrov – pôvodca, držiteľ odpadu podľa čl. I. ods. 4 a) a d)
- o veľkosti 110 litrov a 120 litrov – pôvodca, držiteľ odpadu PO a FO – podnikateľ podľa čl. I. ods.
4b) a c)
e) DSO umiestňovať na miesto určené obcou, max. množstvo stavebného odpadu, ako aj jeho presná
definícia je stanovené v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch, (do 1 m3 DSO od 1 FO za rok )
f) na požiadanie obce poskytnúť pravdivé a plné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO
3. Pôvodca a držiteľ KO a DSO má zakázané:
a) uložiť a lebo prenechať KO alebo DSO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN
b) zneškodniť alebo zhodnotiť KO alebo DSO inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch
c) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s KO
d) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov okrem
zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch
e)zanechať staré motorové vozidlo, ktoré je vyradené z evidencie na verejnom priestranstve v obci
a na miestach, na ktorých poškodzuje alebo ohrozuje životné či v osobitne chránenej časti prírody
a krajiny

f) spaľovať KO, obaly z umelých hmôt a PVC na voľných priestranstvách obce, na súkromných
pozemkoch a vo vykurovacích telesách na tuhé palivo v domácnostiach a obchodných prevádzkových
zariadeniach
g) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do potoka Bošáčka , alebo jeho okolia
h) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, sadov, vrátane odpadu z cintorínov
a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú
súčasťou komunálneho odpadu
i) riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín s cieľom
dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č, 5 zákona o odpadoch.

IV.
Spôsob nakladania s KO a jeho zložiek
1 Obec usmerňuje a zabezpečuje zber a prepravu KO vznikajúceho na jej území za účelom jeho
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zberných nádob na
zabezpečenie zberu a zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu.
2. Pôvodca KO je povinný umiestňovať odpad do vlastnej zbernej nádoby. Pred jeho umiestnením
do odpadovej nádoby je povinný z KO vytriediť jednotlivé zložky KO uvedené v odseku 3. Držiteľ
odpadu je povinný použiť typizovanú nádobu veľkosti:
a) 110 l a 120 l – interval vyprázdňovania zbernej nádoby je 1 x za 14 dní
ak jednorázovo množstvo odpadu prekračuje objem používanej nádoby je pôvodca povinný
dohodnúť sa so zástupcom obce na mimoriadnom platenom odvoze odpadu.
3. Obec má zavedený triedený zber komunálneho odpadu, jednotlivé zložky sa zberajú nasledovne:
a) Sklo – na zber skla a sklených črepín slúžia zelené plastové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po
obci. Do uvedených kontajnerov sa vkladajú kusy číreho skleného odpadu bez znečistenia a bez
kovových a plastových uzáverov, sklenené fľaše, poháre, obaly a predmety zo skla o pod.
Nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlá, autosklo ....,
b) Papier – zber prebieha celoročne – zberné miesto: obecný úrad
Patrí sem: noviny, časopisy, zošity, letáky, výkresy, papierový obal, kartón, katalógy ....
Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou ...), celofán, hygienické potreby
(plienky, vreckovky..)
c) Plasty – zber plastov sa realizuje v intervale 6 týždňoch, vyložením zaviazaných vriec pred dom, ich
objem zmenšíte stlačením alebo zošliapnutím. Termíny zberov sú uvedené na oficiálnej stránke obce

www.zemianske-podhradie.sk, na úradných tabuliach a pred zberom sú obyvatelia informovaní cez
miestny rozhlas.
Patrí sem: PET fľaše- biele a farebné od minerálok a malinoviek, platové obaly z drogérie (šampónov,
tekutých mydiel, čistiacich prostriedkov ..)
Nepatrí sem: celofán, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov..)
d) Polystyrén - sa zberá v plastových vreciach uložený samostatne spolu s plastami. V deň zberu je
potrebné zaviazané vrecia vyložiť pred svoj dom.
e) Zber šatstva, obuvi a hračiek – prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov
s nápisom „Odevy,textil,obuv“, ktoré sú umiestnené pred kultúrnym domom.
Patrí sem: čisté obnosené šatstvo, funkčné hračky, obnosená obuv
Nepatrí sem: zašpinené šatstvo
Obec minimálne 2 x ročne zabezpečuje pre neziskovú organizáciu zber šatstva, textilu, obuvi .
Zberné miesto: garáž vo dvore obecného úradu po zverejnení na oficiálnej stránke obce
www.zemianske-podhradie.sk, na úradných tabuliach a vyhlásením cez miestny rozhlas.

f) Použitý kuchynský olej a tuky – zber prebieha celoročne, olej alebo tuky musia byť v pevne
uzatvorenej plastovej nádobe.
Patrí sem: použitý rastlinný olej a tuky z vysmážania a fritovania
Zberné miesto: garáž vo dvore obecného úradu.
g) Kovy – sa sústreďujú celoročne do kontajnera umiestneného v zbernom mieste
h) Elekroodpad – za elekroodpad z domácností sa považuje elektroodpad, ktorý pochádza
z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý
je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Obec Zemianske Podhradie zberá elekroodpad priebežne počas roka. Zberné miesto: garáž vo dvore
obecného úradu.
i) Drobné elektrozariadenia a batérie - zber prebieha celoročne, zberné miesto: chodba OcÚ

V.
Spôsob nakladania s DSO
1.Drobný stavebný odpad do 1 m3 ročne od jednej FO, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach
zabezpečovaných FO v rozsahu, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie, ani ohlásenie ( §6 ods. 1 zákona o odpadoch, v nadväznosti na §55
ods. 2 písm. b) a c), §56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v platnom znení).

2. Drobným stavebným odpadom nie je odpad, ktorého množstvo prekročí povolené množstvo na
osobu a rok, alebo ak vznikne pri inej činnosti ako je uvedené v bode 1. V tomto prípade
pôvodca/držiteľ odpadu odstráni odpad na vlastné náklady – odpad odovzdá na povolenú skládku
a uhradí náklady za vývoz a skládkovanie.
3. Pôvodca/držiteľ DSO je povinný prednostne vytriediť jednotlivé zložky (kovy, drevo, sklo, plasty...)
a tieto uložiť v súlade s čl. IV ods. 3.
4. Zvyšný DSO je pôvodca/držiteľ oprávnený umiestniť v zbernej nádobe na zmesový KO v množstve
max. 1/10 objemu zbernej nádoby na zmesový KO, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo poškodeniu
zbernej nádoby.
5. Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých kusov DSO neumožňuje jeho zhromažďovanie
spôsobom podľa odseku 4, je povinný pôvodca/držiteľ dopraviť DSO na vlastné náklady do
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú umiestnené na zbernom mieste.
6. Pôvodca/držiteľ DSO je povinný zhromažďovať DSO bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe písomného súhlasu obce
s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní verejného priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu
životného prostredia, k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti občanov.

VI.
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO)
1. Obec zabezpečuje vykávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné
odpady na území obce na kompostovisku v areáli hospodárskeho dvora v Zemianskom Podhradí,
miesto označené.
Patrí sem: lístie, tráva, seno, burina, opadané ovocie, piliny ..
Nepatrí sem: zvyšky živočíšneho pôvodu alebo zvyšky mäsa alebo kosti, tekuté zvyšky jedál, oleje,
uhynuté zvieratá, kamene ... .
2. Haluzovina a konáre : zberné miesto v areáli hospodárskeho dvora v Zemianskom Podhradí, miesto
označené.

VII.
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
1.Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom na vlastné náklady a v
súlade so zákonom o odpadoch.

VIII.
Nakladanie s objemným odpadom
1.Pôvodca, držiteľ objemového odpadu je povinný doniesť/doviesť odpad do kontajnera na objemový
odpad, ktoré sú umiestnené na zbernom mieste. Kľúče si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade.

IX.
Povinnosti PO a FO – majitelia a užívatelia rekreačných nehnuteľností
1.Pre PO a FO, ktorí užívajú na území obce nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, objekt,
ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu alebo ovocný sad, platia ustanovenia čl. III. tohto VZN
primerane.
2. Vlastníci/užívatelia nehnuteľnosti uvedenej v ods. 1. Sú povinní:
a) triediť vzniknutý komunálny odpad, jeho jednotlivé vytriedené zložky umiestňovať na miesta a do
kontajnerov na to určených
b) KO ukladať do zberných nádob na KO pri svojom rodinnom dome resp. bytovom dome .
X.
Nepovolené skládky KO na území obce
1.Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolenej skládky
odpadov na jeho pozemku.
2.Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom
území obce bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obci
alebo Okresnému úradu , odbor starostlivosti o ŽP v Novom meste nad Váhom i.
XI.
Priestupky
1.Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods.3 písm. a) zákona o odpadoch.
2.Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) poruší VZN o nakladaní s odpadom
b) zneškodní odpad, zhodnotí odpad alebo nakladá s odpadom v rozpore s § 18 ods. 4 písm.
b) zákona o odpadoch
c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou § 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8
písm. c) zákona o odpadoch
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch

e) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 12 zákona o odpadoch
f)

nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona
o odpadoch

3.Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 165,- €.
4.Priestupky podľa odseku 2 prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom
rozpočtu obce.
5.Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák.
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

XII.
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2015 o nakladaní s odpadom sa ruší
VZN obce č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 03.12.2001
2. Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o nakladaní s odpadom uznieslo dňa
uznesením číslo
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia po schválení Obecným
zastupiteľstvom.

Miroslav Zámečník
starosta obce

Návrh zverejnený dňa : 23. 09.2015

