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NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dolný Štál č. .../20..
o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
Sp. zn.:
Schválené dňa:
Číslo uznesenia:
Právoplatné od:
Účinné od:
Končenie platnosti:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Štál na základe ustanovení § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenie § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
pre územie obce Dolný Štál toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Dolný Štál
č. ...../2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností v obci Dolný Štál
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok
obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie upravuje
- spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov,
- spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
- spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Dolný Štál.
§2
Základné pojmy
Pojmy sú definované a upresnené v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u
ktorej sa odpad nachádza.
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4. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
7. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
8. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
9. Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zložiek
10. Drobné stavebné odpady (DSO) sú komunálne odpady vznikajúce z bežných
udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré
nepresiahnu viac akom 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
11. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRO) sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
podľa Katalógu odpadov
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – (BRZO -ďalej len
„zelený odpad“), „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety,
tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) od fyzických osôb (napr.
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe
alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.
c) iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka, textílie
drevo, odpad z trhovísk a pod. odpady.
12. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. Do tejto
kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami,
rádioaktívny odpad, odpad z bitúnkov, kafilérií, zdravotníckych zariadení, stavebné
odpady s obsahom azbestu , odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky, motorový olej, palivá a iné.
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13. Elektroodpad z domácností sú elektrozariadenia vrátane všetkých komponentov,
konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú ich súčasťou v čase, keď sa ich držiteľ
zbavuje. Sú to zariadenia pochádzajúce z domácností fyzických osôb.
14. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
15. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa
odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa
považuje aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné
uloženie odpadov.
16. Zberný dvor je miesto zaistené obcou pre odkladanie vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu.
§3
Hierarchia odpadového hospodárstva
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít uplatňuje táto hierarchia
odpadového hospodárstva :
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
§4
Všeobecné podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu sú popísané v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sút o najmä:

a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať odpady spôsobom
na to určeným,
b) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v obci,
c) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé
zložky, v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber ukladať ho do
príslušných zberných nádob,
d) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto VZN,
teda každá domácnosť alebo prevádzka musí mať zbernú nádobu na zber KO
e) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu a chrániť proti ničením
f) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky
činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu,
g) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz DSO na skládku alebo na zberný dvor
najneskôr do termínu určeného v povolení od obce
h) uhrádzať poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za odvoz KO a DSO,
i) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich
vhodné zhromaždenie.
j) Zakazuje sa:
- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
s týmto VZN,
- zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN,
- zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
- zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach skládky
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výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
Zakazuje sa zneškodňovať KO a DSO na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb, inštitúcií a občianskych združení skládkovaním alebo spaľovaním
- zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných
látok.
k) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom
a produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
l) Právnická osoba alebo podnikateľ na ukladanie vyseparovaného odpadu
vznikajúceho z predmetu podnikania si zabezpečí zberné nádoby zodpovedajúce
druhu a množstvu (špeciálne 120 litrové nádoby, 1100 litrové kontajnery, alebo
plastové vrecia) na vlastné náklady. Zabezpečenie kontajnerov je možné riešiť aj
prenájmom od A.S.A Slovensko a.s., prípadne od iného dodávateľa.
m) Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.
n) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonomi, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa
nehnuteľnosť nachádza.
o) Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku n), z
vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne
konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore so zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu
alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie obcou alebo s osobou, ktorá má na túto činnosť
uzatvorenú zmluvu s obcou.
p) Ak sa podľa odseku o) nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne
konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti :
je pôvodcom odpadu,
neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný
vykonať podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia
súdu, alebo
mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
q) Ak sa v konaní podľa odseku p) preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá
zo skutočností uvedených v odseku p), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu
nehnuteľnosti; odsek 6 druhá veta platí rovnako.
r) Ak sa podľa odseku o) nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom alebo sa v konaní podľa odseku p) nepreukáže
niektorá zo skutočností uvedená v odseku p), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného
prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorom
území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom.
s) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom
q) alebo r), má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je
zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom.
-
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2. Typy zberných nádob určených obcou :
a) 120 litrová plastová (alebo 110 l oceľová) nádoba ( KUKA ) pre domácnosti
a malé prevádzky na zber ZKO,
b) 240 litrová plastová nádoba ( KUKA ) pre domácnosti a malé prevádzky na
zber ZKO,
c) modré odpadové vrecia pre jednočlenné domácnosti na zber ZKO nápisom
A.S.A,
d) priesvitné odpadové vrecia na zber separovaného odpadu z domácností
e) špeciálne kontajnery umiestnené na verejných priestranstvách
f) 1100 litrové veľkokapacitné kontajnery na zbernom dvore a v cintorínoch
g) Iný spôsob zberu a prepravy odpadu možno dohodnúť so zmluvnou organizáciou
len v ojedinelých v individuálnych prípadoch (predovšetkým drobných
stavebných odpadov, napr.: odvezením nákladným automobilom priamo na
skládku, alebo na zberný dvor).
3. Zabezpečenie zberných nádob :
a) nádoby vo vlastníctve obce a zmluvnej organizácie pre verejné užívanie
(veľkokapacitné a špeciálne kontajnery na zbernom dvore a na verejných
priestranstvách)

b) nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (pôvodcov) alebo
prenajaté od zmluvnej organizácie, zodpovedajúce typu určeného obcou
v bode 7. (zabezpečené na vlastné náklady organizácie podľa špecifík
podnikateľskej činnosti, napr. na zber motorového oleja, )
c) nádoby vo vlastníctve obce prenajaté fyzickým a právnickým osobám na
území obce (120 litrové alebo 240 litrové nádoby,
ktorých nájomné za používanie nádoby je zahrnuté
v miestnom
poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady)
d)

d) V obci je zavedený množstvový zber ZKO. Každý pôvodca odpadu má možnosť
vybrať množstvo a obsah zberných nádob podľa predpokladaného množstva
vzniknutého odpadu: 120 litrové, 240 litrové alebo 60-70 litrové igelitové
vrece. Zmenu vo veľkosti nádoby môže pôvodca odpadu nahlásiť vopred do
30. novembra na ďalší kalendárny rok.
e) Modré igelitové odpadové vrece nápisom A.S.A sú určené na zhromaždenie
odpadu v jednočlennej domácnosti
f) Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zistí, že
vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob
nestačí, môže mu nariadiť obstaranie ďalšej zbernej nádoby alebo nádoby
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s väčším obsahom.
5 Zber zmesového komunálneho odpadu
1. Do zberných nádob určených na zber ZKO (Kuka nádoby) sa nesmú ukladať
separované zložky KO zavedené obcou, druhotné suroviny, horúci popol, objemné
predmety všetkého druhu, priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady
z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté
látky, zápalné látky, opotrebované batérie, akumulátory a pod.
2. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom sa musia
po vložení odpadov uzavrieť.
3. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre
zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby :
a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo
parkovisku,
b) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) sa nenachádzali na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest,
4. V čase odvozu musí pôvodca odpadu umiestniť zberné nádoby tak, aby sa
umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely
prepravy. Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu
nevyhnutnú počas zberu. Po zbere je povinný pôvodca vrátiť zbernú nádobu na
vyhradené miesto.
5. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je
zakázané.
6. Harmonogram odvozu ZKO: pre vyprázdnenie120 litrových a 240 litrových nádob sa
stanovuje 26 vývozov/rok ( 1 x za 2 týždne ) . O termínoch vývozu je obyvateľstvo
vopred informovaný formou letáčikov, úradnej tabule a na internetovej stránke obce.
§6
Spôsob triedenia a zberu separovaných zložiek komunálnych odpadov
1. Obec Dolný Štál zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre nasledovné zložky :
a) papier a lepenka (kartóny) , obaly z papiera a lepenky
b) plasty , obaly z plastov
c) viacvrstvové (tetrapack) obaly
d) sklo, obaly zo skla
e) kovy , obaly z kovu
f) šatstvo, textílie
g) nepoužité liečivá
h) drobný stavebný odpad
i) objemný odpad
j) odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ )
k) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRO) vrátane BRKO a BRZO
l) nebezpečné látky
m) pneumatiky
2.
Nakladanie
s jednotlivými
komponentmi
separovaného odpadu
a) Papier a lepenka, PET fľaše, sklo, obaly zo
skla, PE a PP plasty ako záhradný nábytok,
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debne, hračky, vedrá, nádoby sa zbierajú do špeciálnych kontajnerov umiestnených na
zbernom dvore.
b) Zber papiera môžu uskutočniť aj školy a neziskové
org anizácie na území obce účelom odovzdania na
autorizované zberné miesto (výkup). O nakladaní
s odpadom podajú hlásenie ako aj potvrdenie
o zhodnotení pre obec Dolný Štál.
c) Plasty, (PET fľaše, PE a PP plasty ako záhradný
nábytok, debne, hračky, vedrá,
nádoby), obaly
z ľahkého kovu (plechovky), viacvrstvové (tetrapack) obaly sa
zbierajú v priesvitných vreciach priamo z domácností podľa vopred
určeného harmonogramu zmluvným partner om obce.
d) PET fľaše, papier a obaly zo skla sa zbierajú aj do špeciálnych
veľkokapacitných kontajneroch umiestnených na území obce
na verejných priestranstvách – odvoz zabezpečuje zmluvný
partner.
e) Šatstvo, textílie – sa zbierajú v špeciálnych okrových
zberných kontajneroch
umiestnených na verejných
priestranstvách. Odvoz zabezpečuje zmluvný partner.
f) Nepoužité liečivá po uplynutí doby použiteľnosti odoberá
lekáreň v zdravotnom stredisko na území obce.
§6
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Pôvodca odpadu, ktorým je domácnosť môže vyseparovaný drobný stavebný odpad ( bez
azbestu a iných nebezpečných komodít ) z bežných udržiavacích prác, stavebných úprav a
drobných stavieb najviac do objemu 1 m3 odovzdať bezplatne v zbernom dvore, a to
maximálne 1 x za kalendárny rok po predložení potvrdenia o zaplatení poplatku na daný
kalendárny rok a občianskeho preukazu z ktorého bude zrejmá príslušnosť ku konkrétnej
domácnosti. O bezplatnom odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore sa
vykoná záznam potvrdený preberajúcou a odovzdávajúcou osobou.
2. Väčšie množstvo stavebného odpadu je možné uložiť len na skládke odpadov (Dolný Bar)
na vlastné náklady stavebníka. O uložení odpadu vystaví preberajúca organizácia doklad,
ktorým sa stavebník preukáže pred orgánmi štátnej správy v stavebníctve a životného
prostredia.
§7
Spôsob nakladania s objemným odpadom
1. Objemným odpadom sa v zmysle výkladu zákona o odpadoch rozumie odpad, ktorý sa pre
svoje rozmery nevojde do bežných zberných nádob používaných v obci. (napr. nábytok
v rozobratom stave)
2. Zber a prepravu objemných odpadov do objemu ............ m3/rok od fyzických osôb,
obyvateľov zabezpečuje obec 2x za rok z domácností .
Nahlásiť potrebu odvozu možno v termíne od 15. apríla - 30. apríla a 15. septembra - 30
septembra. Prepravu organizuje a poradie odvozu podľa druhu a rozmeru odpadu určí
poverený zamestnanec obce.
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V iných termínoch možno odovzdať veľkorozmerný odpad prepravou na vlastné náklady
pôvodcu na zbernom dvore bezplatne najviac v objeme ... m3 za jeden kalendárny rok od
jednej domácnosti po predložení potrebných dokladov (§6 ods. 1.)
§8
Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi
1. Obec Dolný Štál zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom
škodlivín zabezpečuje 2 x ročne prostredníctvom autorizovanej zmluvnej organizácie.
O termínoch a spôsobe odvozu nebezpečných odpadov informuje občanov obecný úrad
prostredníctvom miestneho rozhlasu, prípadne letáčikmi alebo na internetovej stránke obce.
2. Nebezpečné odpadu, ktoré možno odovzdať bezplatne na zbernom dvore v množstve 1
vreca za rok po predložení dokladov v súlade s § 6 ods. 1
- opotrebované batérie a akumulátory
- žiarivky a iný odpad obsahom ortuti
- obaly znečistené nebzpečnými látkami: farby, laky, živice, lepidlá, obaly od sprayov
§9
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a s biologicky rozložiteľnými
kuchynskými odpadmi a jedlými olejmi a tukmi z domácností
1. Zelený odpad (BRZO) zo záhrad, cintorínov a parkov sa predovšetkým má
kompostovať hneď na mieste.
2. Prevádzkovatelia trhových predajní si zabezpečujú odvoz BRZO zo svojich
prevádzok zmluvným partnerom.
3. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec
na KO a DSO.
4. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene napr. mokrú drevenú hmotu z ošetrovania drevín,
trávu, burinu, listy a pod.
5. Obec vykonáva 2x za rok v jarných a jesenných mesiacoch odvoz zeleného odpadu na
zberný dvor z domácností. O čase a spôsobe zberu upovedomuje občanov
prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu.
6. Obec zabezpečuje zber jedlých olejov a tukov z domácností prostredníctvom zmluvného
partnera. Jedlé oleje a tuky možno odovzdať na zbernom dvore v dobre uzavierateľných
nádobách.
7. Obec zabezpečuje zber BRKO prostredníctvom zmluvného partnera
v dvojtýždňových intervaloch z domácností. Na zber BRKO sa používajú
nádoby, ktoré obec zapožičiava za nájomné vo výške .... eur/rok do každej
domácnosti, ktorá o to požiada z dôvodu, že nemá vlastnú kompostáreň.
8. Domácnosti, ktoré predložia obci písomný záväzok, že počas roka budú
využívať vlastnú kompostáreň na kompostovanie BRKO, nie sú povinní prenajať nádobu
na zber BRKO.
9. O domácich kompostarniach sa vedie evidencia, ktorá je každoročne aktualizovaná do 30.
novembra.
Ak sa preukáže, že viac ako 50% domácností má vlastnú kompostareň, obec nie je
povinná zabezpečiť zber BRKO podľa bodu 7.
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10. Domácnosti, právnické a fyzické osoby ktoré nemajú vlastnú kompostáreň, majú
možnosť odovzdať zelený odpad a BRKO na zberný dvor počas celého roka v otváracích
hodinách zberného dvora.

§ 11
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi
od prevádzkovateľov kuchýň a reštaurácií
1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať zhodnotenie biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu vrátane jedlých olejov a tukov, ktorého je
pôvodcom na vlastné náklady:
a) prostredníctvom zmluvnej organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou a ktorým
uzatvára zmluvu aj sám prevádzkovateľ kuchyne,
b) prostredníctvom inej zmluvnej organizácie, pričom je povinný prispôsobiť sa
podmienkam systému zberu v obci
3. Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov.
(§39 ods. 12 Zák. 223/2001 v z.n.z.)

§ 12
Odpad z elektrických a elektronických zariadení
1. V obci je zavedený zber OEEZ z domácností a zabezpečuje sa nasledovne:
a) Obcou, prostredníctvom celoročného zberu v prevádzke zberného dvora.
Elektroodpad musí obsahovať základné komponenty elektrozariadenia. Odvoz OEEZ
zabezpečuje zmluvný partner obce.
b) Prostredníctvom distribútorov elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení je
povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj
elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže spätný odber odmietnuť, ak
odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z
ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko
pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej nakladá
podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
§ 13
Zberný dvor
1. Zberný dvor je zriadený a prevádzkovaný Obcou Dolný Štál.
2 . Prevádzka zberného dvora sa riadi príslušným prevádzkovým poriadkom tohto zariadenia,
kde sú presne špecifikované podmienky na prijatie odpadu.
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§ 14
Povinnosti obce
Obec je povinná:
a) vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva,
b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania,
na zber, prepravu a zneškodňovanie ZKO a separovaného KO,
c) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve,
d) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo
stavebnej činnosti s výnimkou DSO,
e) zabezpečovať informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodňovaní
odpadu.
§ 15
Sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) poverení pracovníci obecného úradu,
c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií,
d) poverení poslanci OZ a iné osoby poverené starostom obce
2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
3. Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok
pokutou do 33 €.
4. Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 zákona
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- €.
§ 17
Záverečné ustanovenia

1 Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa ........... na úradnej tabuli Obce Dolný Štál a zverejnený
na internetovej stránke obce Dolný Štál.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. ..........
o nakladaní s odpadmi.
3. Toto VZN:
a) bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Dolný Štál zo dňa ...........,
b) bolo vyhlásené dňa ........... vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Dolný Štál.
c) nadobúda účinnosť dňa ............... .

Éva Csóka
Starostka obce
i

Zákon 223/2001 Z.z.o nakladní s odpadom v znení neskorších zmien

