VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 7/2013
O ODPADOCH
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Slavkove na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6
ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Nižný Slavkov tento návrh
VZN č. 7/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Nižný Slavkov
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi
vznikajúcimi na území obce (v súlade s ust. § 39 ods. 3 zákona o odpadoch) a jeho zavedením:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a
zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu.
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
A ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi (§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov
a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný
systém na celom katastrálnom území obce.

2. Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich
používanie na iný účel, poškodzovanie, preťažovanie alebo prepĺňanie skládok, vyberanie alebo
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob..) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) poriadané po dohode s
organizáciou poverenou zberom,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, napríklad ich
odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou
systému zberu KO.
II. ČASŤ
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
§3
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek
(okrem kalu zo septikov, odpadu z čistenia kanalizácie a odpadu z
domácnosti s obsahom škodlivín)
1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu, nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto VZN.
2. Držitelia KO sú povinní do vlastných zberných nádob alebo vriec oddelene zbierať odpad
vytriedený na jednotlivé zložky podľa § 4 tohto VZN.
3. Zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad sú vo vlastníctve obce alebo právnickej osoby
(PO) alebo fyzickej osoby (FO), ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu
komunálnych odpadov (ďalej len organizácia poverená zberom), prípadne vo vlastníctve
platiteľa poplatku. Pre platiteľa poplatku obec zabezpečí odpadové nádoby a odovzdá do
vlastníctva platiteľa. Životnosť nádoby sa určuje na dobu 10 rokov.
Splatnosť: - pri výmene nádoby.
4. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný odcudzenie alebo poškodenie prenajatej zbernej
nádoby, kontajnera do 3 dní nahlásiť na OÚ.
5. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu komunálneho
odpadu. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa
na obecnom úrade do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, aby
im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
6. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho a drobného stavebného odpadu v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.
7. Pôvodca odpadu si vyberie veľkosť zbernej nádoby alebo interval odvozu komunálnych
odpadov nie dlhšie ako 28 dní, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných odpadoch môže
byť interval odvozu dlhší ako 14 dní. Výber zbernej nádoby a intervalu odvozu odpadov je
pôvodca odpadu povinný uskutočniť do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
8. Veľký objemový odpad sú občania povinní uložiť, resp. ukladať na miestach určených
starostom obce.
9. Preprava KO a zložiek:

a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov na území
obce môže len ten, kto má uzavretú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (viď ust. §
39 ods. 7 zákona o odpadoch), alebo organizácia obce, ak obec zabezpečuje túto činnosť sama.
b) Ak sa pri vývoze separovaného odpadu zistí, že zložka odpadu je znečistená iným odpadom
v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená až pri
vývoze zvyšného zmesového KO. O priestupku (§ 80 ods. 1 písm. b a § 39 ods. 5 písm. c
zákona o odpadoch) sú pracovníci zabezpečujúci zber povinní informovať obecný úrad.
c) Ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov
budú upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.
10. Povinnosti užívateľov zberných nádob
a) Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s
nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti
sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu
ponechané na voľne dostupnom mieste a ak sa jedná o nádoby umiestnené v súlade s
predchádzajúcim bodom 7 tohto VZN.
b) Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané
meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny
vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu, ktoré odsúhlasí poverený pracovník
obecného úradu.
c) Odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby, sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť
na obecný úrad.
§4
Kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie (ďalej len OČK)
1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a OČK sú záväzné pre celý kataster
obce.
2. Majitelia septikov alebo kanalizácie, resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod.
sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov a OČK v súlade so všeobecne
záväznými predpismi.
3. Miesto zneškodňovania odpadov sa určuje: ČOV v obci Torysa.
4. Preprava kalov a OČK:
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a OČK môže na území obce
len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou, v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch,
b) Majitelia septikov a kanalizácie sú povinní zabezpečiť vývoz kalu a OČK výlučne
prostredníctvom takejto organizácie.
d) Informácie o týchto organizáciách eviduje obecný úrad Nižný Slavkov.
5. Každý majiteľ septika a kanalizácie je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať
doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika a OČK, oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej
likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1
písm. b zákona o odpadoch.
§5
Nebezpečný odpad z domácnosti s obsahom nebezpečných látok

1. Spôsob zberu: Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
Spoločný zber sa vykonáva spôsobom podľa bodu 2.
2. Zber a preprava odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín, sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad dohodne s
organizáciou poverenou zberom spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.
3. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti
informačného systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v obecnom
rozhlase).
III. ČASŤ
Systém zberu drobného stavebného odpadu
§6
Rozsah a spôsob triedenia
Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy
stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne
zhodnotiť.
§7
Zber, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie DSO
1. Zvyšné zmesi stavebného odpadu v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý
neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby...) sú
oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre daného
držiteľa odpadu.
2. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho držitelia využiť na
zneškodnenie systém likvidácie objemového odpadu podľa IV. ČASTI tohto VZN (v rámci
zberu objemného odpadu).
3. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s
využitím verejného priestranstva, takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP,
nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
4. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia
zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom a
prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a
zneškodňovanie DSO môže vykonať len organizácia poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods.
7 zákona o odpadoch.
5. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať do zberných nádob určených pre iných
účastníkov systému KO (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach a pod.)
IV. ČASŤ
Systém zberu objemného odpadu
§8
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie objemového odpadu

1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne (§
39 os. 3, písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácie
poverenej zberom umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov (s objemom najmenej ...
napríklad 7m3) na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a
intervaly vývozu.
2. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu osobitným oznanom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v obecnom rozhlase,
miestnom časopise).
V informácií uvedie najmä termíny v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené,
druh odpadu pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia po obci a pod.
V. ČASŤ
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
1) Odpad zo záhrad a parkov sa rozumie tráva, porezané konáre z orezávky stromov a krov,
lístie a zelené časti rastlín zbavené zeminy.
2) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov zhromažďujú pôvodcovia a držitelia
týchto odpadov a zhodnocujú ich kompostovaním predovšetkým vo vlastných zariadeniach na
kompostovanie.
3) Ak pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu nemá možnosť zhodnocovať ho podľa bodu
2), môže tento odpad bezplatne odovzdať na obcou zvlášť určených miestach (obecné
kompostovisko). O týchto miestach bude obec občanov informovať osobitným oznamom.
4) Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na KO, na iné miesta
než určené alebo ho spaľovať (mimo drevného odpadu).
VI. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Kontrolu, dodržiavanie tohto nariadenia vykonajú:
a) orgány obce,
b) poslanci,
c) obecný úrad,
d) štátne orgány,
§9
Sankcie
Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47 alebo 48 zák. č.
372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom
podľa ust. § 13a a zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok,
prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch,
alebo o trestný čin.
1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO,
budú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch, v súlade s ust. čl. III. zákona o odpadoch, v
záväznosti na ust. § 10d zákona o miestnych poplatkoch v znení noviel.

2. Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako pôvodca alebo
držitelia odpadu (pri evidencii alebo inom nakladaní s odpadmi ako je upravené v tomto VZN)
sú upravené inými všeobecne záväznými predpismi.
3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
4. Informácie:
Obecný úrad zabezpečí:
a) podrobnú informovanosť v rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu do každej
domácnosti v obci a každej povinnej osobe,
b) jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek KO,
vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zložiek KO a spôsobe ich zhodnotenia
resp. zneškodnenia,
c) evidenciu organizácií poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu na zber,
prepravu a zneškodňovanie KO a DSO (v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch).
Aktuálnu informovanosť zverejňuje najmenej jedenkrát ročne obvyklým spôsobom na úradnej
tabuli...

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce

