Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE VODERADY č. 3/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Voderady
Obec Voderady (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE VODERADY č. 3/2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Voderady

I. ČASŤ
§1
Pôsobnosť nariadenia
1.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti
o nakladaní a spôsobe zberu sa vzťahujú na zmesový komunálny, drobný stavebný a
triedený odpad. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
podrobnosti prevádzkovania zberného dvora a riešenia priestupkov.

2.

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne
územie.

II. ČASŤ
§2
Spoločné ustanovenia
1.

Pôvodca odpadu je definovaný v § 4 ods. 1 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade s týmto VZN.

3.

Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
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.

4.

Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so
zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám,
odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených
na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie
je nádoba určená,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady
z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie
a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky
podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
5.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho
a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

6.

Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je
povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

7.

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu s

obcou. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať
ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj
zmluvu s OZV, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
§3
Hierarchia odpadového hospodárstva obce
Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
III. ČASŤ
§ 4a
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1. Na území obce je zavedený celoplošný systém zberu odpadov pre zmesový komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby o objeme 120 litrov,
240 litrov alebo 1100 litrov, ktoré sú označené poznávacím štítkom obce. Ak ide o
bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov,
ak sa títo nedohodnú, obec prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť nádoby na 1100
litrov.

3. Fyzické osoby:
a) zmesový komunálny odpad - v rodinných a bytových domoch sa používajú 120 l, 240
l, príp. 1100 l zberné nádoby,

b) interval zberu – podľa harmonogramu 1x za dva týždne,
c) odporúčaný počet zberných nádob:
•

maximálne 2 osoby žijúce v spoločnej domácnosti majú nárok na 1 zbernú nádobu
o objeme 120 litrov

•

domácnosť, ktorá má max. 5 členov má nárok na zberné nádoby o objeme 240
litrov

•

domácnosť, ktorá má max. 8 osôb má nárok na zberné nádoby spolu o objeme 360
litrov

•

domácnosť s viac ako 8 členmi má nárok na zberné nádoby spolu o objeme 480
litrov

d) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou
zbernej nádoby v zmysle platného cenníka (VZN o poplatkoch). Zberné nádoby na
zmesový komunálny dopad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate
pred uplynutím jej životnosti (minimálne 8 rokov) je jej užívateľ povinný zakúpiť si
novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto
VZN, ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
e) objemný odpad a drobný stavebný odpad:
•

objemný komunálny odpad môžu obyvatelia odovzdať priamo na zbernom dvore
v obci bezplatne po celý rok,

•

drobný stavebný odpad môžu obyvatelia odovzdať celoročne priamo na zbernom
dvore za poplatok,

•

zakazuje sa ukladať objemný komunálny odpad a drobný stavebný odpad ku
zberným nádobám, ktoré sú rozmiestnené po obci.

Podnikatelia a právnické osoby:
a) podnikatelia a právnické osoby ukladajú zmesový komunálny odpad do 120 litrových,
240 litrových alebo 1100 litrových zberných nádob,
b) interval zberu – podľa harmonogramu 1x za dva týždne,
c) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša osoba priamo kúpou
zbernej nádoby v zmysle platného cenníka (VZN o poplatkoch). Zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate
pred uplynutím doby životnosti (minimálne 8 rokov) je jej užívateľ povinný zakúpiť si
novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto

VZN, ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti. Pri nádobách o objeme 1100 l nie je
povinnosť zakúpenia nádoby, nakoľko zberová spoločnosť ich poskytuje do nájmu na
základe zmluvného vzťahu s obcou.
Verejné priestranstvá:
a) komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách obce je
zbieraný do odpadových košov na verejných priestranstvách,
b) zakazuje sa do odpadových košov ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad,
ktorý vzniká pri pohybe osôb na verejných priestranstvách, t.j. zakazuje sa ukladať
komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti atď.
4. Do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu je zakázané
ukladať:
a) zložky komunálneho odpadu pre ktoré je v obci zavedený triedený zber,
b) objemný komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
c) odpad zo záhrad a parkov,
d) odpad z čistenia kanalizácie,
e) odpad z obsahom škodlivín, odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý a žieravý.
5. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Harmonogram zvozu pre príslušný kalendárny rok je zverejnený na webovom sídle obce
a doručený formou letáku do každej domácnosti.
6. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Po vložení odpadu sa
musia dať nádoby opatrené krytom uzavrieť. Iba nádoby riadne označené štítkom obce
budú vyvezené. Štítky vydáva pracovník obecného úradu počas stránkových hodín pri
kúpe nádoby. Ich počet bude stanovený na základe oficiálne povoleného objemu
zmesového komunálneho odpadu v zmysle aktuálneho VZN obce Voderady.
7. Po zavedení kompletného systému čipovania všetkých nádob na zmesový komunálny
odpad bude obec prevádzkovať „Evidenčný systém“ v spolupráci so zberovou
spoločnosťou na kontrolu a evidenciu produkcie množstva zmesového komunálneho
odpadu jednotlivých domácností.

Množstvový zber:
a) množstvový zber odpadov je zavedený pre právnické osoby a fyzickú osobu –
podnikateľa,
b) pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri nasledovné veľkosti
zberných nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú
nádobu s objemom 120, 240 alebo 1100 litrov,
c) výber zbernej nádoby a frekvenciu vývozov je pôvodca komunálneho odpadu povinný
písomne oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
alebo od zmeny v doterajšej poplatkovej povinnosti voči obci Voderady.
§ 4b
Spôsob zberu a prepravy triedených komunálnych odpadov
1. Na území obce sa zavádzajú systémy zberu triedených odpadov nasledovne:
a) celoplošný triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapaky), (ďalej „VKM“), kovy, biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, šatstvo a elektroodpad,
b) oddelený zber odpadov donáškovým systémom, a to formou odovzdávania odpadov
na zbernom dvore pre objemný odpad, drobný stavebný odpad,

biologicky

rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, jedlé tuky a oleje, šatstvo, plasty, papier, sklo,
c) kalendárový zber pre odpad s obsahom škodlivín, elektroodpad a jedlé tuky a oleje
z domácností z rodinných a bytových domov formou zberu dvakrát do roka.
2. V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) papiera, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, kovov (odpady
z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),
c) jedlých tukov a olejov z domácností,
d) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov,
e) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania,

f)

textilu,

g) drobného stavebného odpadu,
h) objemného odpadu,
i)

veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami.

3. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby a vrecia. Zber
sa vykonáva aj formou kalendárového zberu v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného
v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob/vriec na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia
osoba.
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich
zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Vývoz triedeného zberu komunálnych odpadov (papier, plasty, BRKO) uskutočňuje podľa
harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného
v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce Voderady a je
doručený do každej domácnosti.
6. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je
povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob tieto odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné
náklady jej opravu alebo výmenu do 30 kalendárnych dní,
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov s ktorým nakladala počas tohto
obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe

jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného komunálneho odpadu), úpravy alebo
zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f) zabezpečovať

vývoz

objemného

odpadu,

drobného

stavebného

odpadu

a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto
nariadení,
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob a vriec.
7. Občan Obce Voderady môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu aj na zbernom dvore.
8. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou
osobou ako uvedenou v odseku 7 nie je možné.
9. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok
zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie
sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo
vykúpeného odpadu.
10. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému
združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov.
11. V prípade riadneho triedenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu občanmi, právnickými osobami a zabezpečenia dostatočnej čistoty
triedenia môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia nákladov obce na
nakladanie s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom a na úpravu výšky
miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
§5
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

1.

Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
zriadiť

vyhradené

miesto

pre

nádoby/vrecia

a splniť

nasledujúce

podmienky

zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácií alebo parkovisku.
2.

Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

3.

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

4.

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

5.

V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

6.

Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

7.

Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá
triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
§6
Spôsob zberu elektroodpadov z domácností

1.

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadov zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Patria sem:
a) veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky,
mikrovlnné rúry a pod.),
b) malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, ohrievače, kávovary, variče,
ručné elektrické náradie a pod.),
c) telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne, telefónne a faxové prístroje,
osobné počítače a pod.),
d) spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, videá,
diskmany, gameboye a pod.),
e) žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto
patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako
v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.

Do elektroodpadu nepatria:
a) motorčeky na garážové brány, elektronické ovládania žalúzií, plynové variče,
autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné
zariadenia fixne zabudované, vírivky pod.
b) medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú
súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je
osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo
železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú
priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne
elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné
žiarovky.
2.

Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady:
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov.

3.

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

4.

Na území obce sa celoplošne bezplatne zabezpečuje kalendárový zber a preprava odpadu
s obsahom škodlivín v čase vopred vyhláseného zberu elektroodpadu z domácností 2x za
rok, spravidla v jarnom a jesennom období. Termín a podmienky obec vždy vopred
oznámi prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradnej tabule a webového sídla obce.

5.

Zber drobného elektroodpadu je zabezpečený celoročne. Občania môžu tento odpad
ukladať do špeciálneho stacionárneho kontajnera určeného na tento účel (červeno-biely
kontajner) umiestneného pri budove obecného úradu.

6.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

7.

Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad s ostatnými druhmi odpadov. Elektroodpad je
zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu.
§7
Spôsob zberu triedených odpadov - papiera, skla, plastov, kovov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

1. Využiteľné zložky komunálneho odpadu sú zložky, ktoré je možné opätovne spracovať.
2. V zmysle právnych predpisov zberné nádoby/vrecia použité na zabezpečenie triedeného
zberu

komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené v nasledovných

farbách:
a) zelená pre zložku sklo,
b) žltá pre zložku plasty,
c) modrá pre zložku papier,
d) červená pre zložku kovy,
e) hnedá pre zložku biologicky rozložiteľný komunálny odpad,

f)

oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapaky).

Zberné nádoby podľa odseku 2 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm
x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom
mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
3. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
4. Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto využiteľných zložiek komunálneho
odpadu:
a) plasty,
b) kovy (kovové obaly),
c) sklo,
d) papier,
e) tetrapaky (viacvrstvové obaly),
f) biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
„prevádzkovateľ kuchyne“),
g) odpad s obsahom škodlivín,
h) jedlé oleje a tuky z domácností,
i) šatstva, obuvi, textílií a hračiek.
5. Triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva prostredníctvom
farebne rozlíšených zberných nádob a vriec.
6.

Vytriedené zložky komunálneho odpadu je možné odovzdať do kontajnerov aj na
zbernom dvore vo Voderadoch.

7.

Charakteristika využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
a) plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú z domácností prostredníctvom vriec
spolu s VKM a drobnými obalmi z kovu, ako aj

na zbernom dvore do

kontajnerov. Vrecový zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu
príslušná zberová spoločnosť a prostredníctvom zberných nádob ich zberová
spoločnosť vyvezie po naplnení nádoby.

Patria sem - prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov, atď, PE (polyetylén) –
LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš., PET (polyetyléntereftalát):
fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov., PP (polypropylén): obaly od sladkostí,
tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky., PS (polystyrén):

penový

polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky., PVC (polyvinylchlorid):
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná
a nábytok a pod.
Plastové fľaše sa ukladajú tak, že sa ich objem zmenší

stlačením (vytlačením

prebytočného vzduchu).
Zakazuje sa - ukladať celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok a
chemikálií, obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
b) kovy - v rámci triedeného zberu sa zbierajú z domácností drobné kovy spolu
s plastami a VKM prostredníctvom vriec. Tento zber vykonáva podľa
harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem - kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), obaly zo sprejov, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový
obal, kovové viečko, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené
obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z
kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
Do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria - kovy hrubo znečistené zvyškami
jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
c) sklo - v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom kontajnerov
rozmiestnených po obci a na zbernom dvore. Zber odpadov prostredníctvom
kontajnerov zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť. Vývoz odpadu je po
naplnení nádob.

Patria sem - sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, atď.), tabuľové
sklo bez drôteného výpletu, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a
pod.,
Zakazuje sa - do odpadu zo skla ukladať: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.
d) papier – v rámci triedeného zberu je zavedený formou:
• vrecového zberu z domácností 4x za rok podľa harmonogramu,
• kontajnera na zbernom dvore,
• zberných nádob modrej farby rozmiestnených na stanoviskách v obci,
• školského zberu, ak sa realizuje.
Vývozová spoločnosť zabezpečuje

vývoz kontajnera zo zberného dvora po jeho

naplnení, zber vriec z domácností a vývoz kontajnerov po obci na základe harmonogramu
vývozov.
Patria sem

- papierové odpady (kartón, zošity, časopisy, noviny ,knihy, listy,

kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, obaly na
vajíčka, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.)
Zakazuje sa - ukladať mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly z
viacvrstvových materiálov, použité jednorazové plienky, použité papierové utierky,
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od
cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený papier, kopírovací papier a pod.
e) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapaky) sú materiály
tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na
manipuláciu

a prepravu

tovaru.

V rámci

triedeného

prostredníctvom vriec spolu s plastami a drobnými kovmi.

zberu

sa

zbierajú

Zber odpadov vykonáva podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem - viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem - viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené
kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.
8.

Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy, VKM a sklo iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a
aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§8
Spôsob zberu použitých batérií a akumulátorov

1. Obec má uzavretú zmluvu s vývozcom odpadov pre batérie a akumulátory, ktorá
prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene
vyzbieranými z komunálnych odpadov.
2. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do zberných nádob na zmiešaný
komunálny odpad alebo do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
3. Taktiež je možné použité batérie a akumulátory odovzdať na predajných miestach priamo
ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonať ich bezplatný zber.
4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§9
Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok

1.

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

2.

Zakazuje sa lieky nespotrebované fyzickými osobami zmiešavať so zmesovým
komunálnym odpadom, s triedeným komunálnym odpadom a s oddelene zbieraným
komunálnym odpadom.

3.

Zakazuje sa akýkoľvek odpad pochádzajúci zo zdravotníckych, resp. sociálnych
zariadení, ako aj nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.

4.

Prevádzkovateľ zariadenia tohto typu je povinný oznámiť obci spôsob nakladania s
odpadom vzniknutým z jeho činnosti.
§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
(BRKO)

1.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, jedlé tuky a oleje,
biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane cintorínov).

2.

Je zakázané ukladať BRKO do zberných nádob na komunálny odpad a na iné miesta než
na to určené alebo ho spaľovať.

3.

BRKO zahŕňa:
a) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
c) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne,
d) jedlé tuky a oleje.

§ 10a
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (zelený odpad)
1. Medzi zelený odpad patrí - kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupina z orecha,
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá
lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín. Tento odpad je vhodný na
kompostovanie.
2. Domácnostiam obec poskytuje 240l zberné nádoby hnedej farby.
3. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je odpad zo zelene zo záhrad pri rodinných
domoch alebo bytových domoch.
4. Konáre je možné dočasne uložiť na pozemkoch na to určených.
5. Obec zabezpečuje zber tohto druhu odpadu nasledovne:
a) zberné nádoby hnedej farby o objeme 240l určené do domácností si môžu občania
po

nahlásení vyzdvihnúť na obecnom úrade spolu s harmonogramom vývozov.

Vývozy sa uskutočňujú v mesiacoch december – február 1x za mesiac, v ostatných
mesiacoch 1x za dva týždne, spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou,
b) kontajner na zbernom dvore, ktorý po naplnení vyváža obcou zazmluvnená
zberová spoločnosť,
c) dočasné úložisko na pozemku určenom na tento účel - poľné hnojisko za bývalým
družstvom – tu možno dočasne uložiť zvlášť bylinný odpad a zvlášť haluzovinu
a orezy z kríkov. Tento odpad likviduje (štiepkovaním) a vyváža taktiež obcou
zazmluvnený partner 2x ročne, zvyčajne v jarnom a jesennom období,

d) kompostovanie – obyvatelia obce ukladajú vlastný BRKO vo svojich domácich
kompostoviskách alebo vo vlastných kompostéroch, ktoré zabezpečila obec alebo
si ich zabezpečili svojpomocne.
§ 10b
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom.
2. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob
určených na zber komunálnych odpadov a zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
4. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a
Rady (ES) č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom
období frekvencia zberu musí byť vyššia.

8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a

zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č.
39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov
príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
9. Každý prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom
si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a
ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
10. Ustanovenia §10b sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne,
(výdajnej školskej jedálne).
11. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj
na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
13. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.
14. Kuchynský odpad z domácností

obec zabezpečuje prostredníctvom uzatvárateľných

kýblikov, ktoré obdržia domácnosti zdarma. Kýbliky sú označené nálepkami obce.
15. Pre občanov sú po obci na stojiskách rozmiestnené hnedé 240 1 nádoby, ktoré sú
priebežne vyvážané , minimálne 1-krát týždenne obcou zazmluvnenou spoločnosťou,
ktorá má oprávnenie s takýmto druhom odpadu nakladať.
16. Do nádob patria všetky zvyšky jedál — tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po
záruke, poškodené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia,
chlieb, pečivo, káva, čaj, staré zaváraniny.

17. Občan ukladá odpad do zbernej nádoby tak, aby sa zamedzilo znečisteniu nádoby
z vonkajšej strany a nádobu je povinný uzatvoriť. Do týchto nádob sa odpad vylieva,
nevhadzuje sa v žiadnych obaloch.
§ 10c
Spôsob zberu jedlých olejov a tukov z domácností
1.

Občania majú možnosť jedlé tuky a oleje bezplatne odovzdať do určenej nádoby na
zbernom dvore a do nádob rozmiestnených na stojiskách v obci.

2.

Na území obce sa celoplošne bezplatne zabezpečuje aj kalendárový zber a preprava
jedlých olejov a tukov z domácností v čase vopred vyhláseného zberu týchto odpadov z
domácností 2 x za rok, spravidla v jarnom a jesennom období.

3.

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

4.

Odpad – jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.

5.

Oleje, tuky ako aj usadeniny z fritéz sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným
uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
§ 11
Spôsob zberu objemného odpadu

1. Objemný komunálny odpad predstavuje nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou
veľkosťou nie je možné umiestniť do klasickej zbernej nádoby na zmesový odpad alebo
príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to predovšetkým nábytky, sedačky, skrine, staré
okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.
2. Zakazuje sa umiestňovať objemný komunálny odpad k zberným nádobám pri
pravidelnom zbere komunálneho odpadu a odkladať objemný komunálny odpad do
priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj na verejné priestranstvá obce. Zakazuje
sa zmiešavať objemný komunálny odpad s ostatnými druhmi odpadov.

3. Obec umožňuje fyzickej osobe – občanovi – pôvodcovi objemného komunálneho odpadu
odovzdať takýto odpad celoročne a bezplatne na zberný dvor vo Voderadoch. Zber
objemného komunálneho odpadu sa na zbernom dvore realizuje prostredníctvom
veľkoobjemových kontajnerov.
4. Občan je povinný rozobrať objemný odpad na menšie kusy (napr. nábytok). Náklady na
dopravu objemného komunálneho odpadu na skládku si pôvodca objemného
komunálneho odpadu hradí sám.
5. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných komunálnych odpadov
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi.
§ 12
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a
chemikáliami, medzi ktoré patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a
drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami a pod.
2. Držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov ich môže odovzdať iba do
obcou určených zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec.
3. Držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov nemôže odovzdávať farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady iným subjektom, než sú ustanovené v tomto
nariadení.
4. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromažďovanie.

5. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do
priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby) a na verejné priestranstvá obce.
6. Je zakázané takýto odpad odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN.
7. Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok kalendárovým zberom dvakrát ročne.
§ 13
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou nepodnikateľom, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie v zmysle osobitného predpisu.

2.

Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3
ročne od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem tohto odpadu
(nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa
množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí od tretej osoby
objednať/prenajať veľkoobjemový kontajner. Náklady na prenájom tohto kontajnera
znáša fyzická osoba.

3.

Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva
právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný
stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú
osobu vykonáva.

4.

Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

5.

Zakazuje sa umiestňovať drobný stavebný odpad do zberných nádob, ku zberným
nádobám a na stanoviská zberných nádob.

6.

Obec umožňuje fyzickej osobe – občanovi - pôvodcovi drobného stavebného odpadu v
prípade potreby odovzdať drobný stavebný odpad na Zbernom dvore vo Voderadoch na
základe predloženia občianskeho preukazu, o čom zodpovedný pracovník vykoná
záznam.

7.

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový
zber drobných stavebných odpadov je určená vo VZN obce o poplatkoch. Za odovzdanie
DSO sa platí miestny poplatok v zmysle VZN o poplatkoch a na základe „Orientačnej
prepočtovej tabuľky DSO vydanej MŽP SR“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

8.

DSO sa odovzdáva na zbernom dvore v obci. Všetky podrobnosti o spôsobe stanovenia
množstva ako aj o poplatku sú uvedené v prevádzkovom poriadku zberného dvora.

9.

Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé
zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

10. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
11. Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

§ 14
Spôsob zberu textilu
1. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov,
ktoré sú umiestnené na stojiskách v obci.
Zbiera sa:
a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.)

Zakazuje sa - vkladať

do kontajnera znečistené odevy a obuv a ukladať iné druhy

odpadov.
2. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie.
3. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je stanovené v zmysle dohody s organizáciou,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
4. Zber textilu a obuvi sa taktiež uskutočňuje celoročne a bezplatne do kontajnera na
zbernom dvore.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 15
Spôsob zberu odpadových pneumatík
1.

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.

2.

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) bez podmienky
viazania na kúpu novej pneumatiky, okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.

3.

Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný
spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
§ 16
Prevádzkovanie zberného dvora

1. Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce a je prevádzkovaný obcou.
2. Fyzická osoba - občan, ktorá je poplatníkom v obci môže bezplatne odovzdať oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore, okrem drobného stavebného
odpadu, ktorý je spoplatnený.
3. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby – občania odovzdávať DSO, objemný odpad
a oddelene

zbierané

zložky

komunálneho

odpadu

v rozsahu

triedeného

zberu

ustanovenom v tomto VZN. Výšku miestneho poplatku za množstvový zber DSO určí
obec vo VZN.
4. Na zbernom dvore nie je možné ukladať odpadové pneumatiky, autovraky, batérie
a akumulátory.
5. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel
uzatvorenú zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervaloch podľa potreby.

IV. ČASŤ
§ 17
Výkon štátnej správy
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a)

prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona
o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona
o odpadoch),

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.
V. ČASŤ

§ 18
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len
„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne (najviac do 3
pracovných dní) po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad,
oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva –
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci e-mailom na
adresu:, podatelna@voderady.sk. V oznámení je potrebné uviesť najmä druh a množstvo
odpadu, miesto uloženia odpadu a doložiť fotodokumentáciu.
§ 19
Priestupky a sankcie
1.

Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou v tomto VZN ,
c) neposkytne obcou požadované údaje,
d) poruší zákazy a povinnosti určené týmto VZN.

2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu podľa osobitných predpisov, ak
právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN.
Výnosy z pokút uložených obcou za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
VI. ČASŤ

§ 20
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať :
a) starosta obce,
b) poslanci OZ,
c) iné osoby poverené starostom obce (zodpovedný pracovník obce, hlavný kontrolór
obce, členovia Komisie pre verejný poriadok pri OZ a pod.)
VII. ČASŤ
§ 21
Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Voderady č. 5/2017 schválené uznesením č. 109/2017 zo
dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Voderady.
2.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Voderady č. 3/2021 bol zverejnený na
webovom sídle a úradnej tabuli Obce Voderady na pripomienkovanie od 01.12.2021 do
15.12.2021.

3.

Počet pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 : 0

4.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady bolo prijaté na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Voderady dňa 16.12.2021, uznesením č. 91/2021 .

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o 2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady Obec vyhlási vyvesením na
webovom sídle a úradnej tabuli Obce Voderady najmenej na dobu 15 dní.
6.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade
vo Voderadoch v čase úradných hodín.

7.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o 2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady nadobúda účinnosť dňa
01.01.2022.

8. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO budú upravené
v iných nariadeniach.

Vo Voderadoch dňa 16.12.2021

Ing. Anita Gajarská, v. r.
starostka obce

