Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2011 o odpadoch
Obecné zastupiteľstvo v Choči na základe ust.§ 6 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení noviel, v spojení s ust. §4, ods.3,písm.f) a g) cit. Zák.a v súlade s ust. § 39 zák. č.
223/2011 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení ( ďalej len VZN):

I.ČASŤ

Úvodné ustanovenia
§1
Účel úpravy
 Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany ţivotného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
 Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce
a jeho zavedením:
a.) zabezpečiť alebo umoţniť 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 môţu občania odovzdávať
oddelené zloţky 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 domácností 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 zloţiek komunálnych
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

§2

Vymedzenie základných pojmov
 Podľa zákona o odpadoch:
a.) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce
pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady
vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú v správe obce, a pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. (§2 ods.(14)
zákona o odpadoch.)
b.) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z beţných udrţiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou , pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu
alebo na ktoré sa nevyţaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
c.) Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je moţné mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
d.) Pôvodca odpadu je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká.
e.) Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
2.)Podľa zákona o miestnych poplatkoch
a.) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností, bytu alebo
nebytového priestoru.
3.)Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
a.) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlaţia
a podkrovie.
b.) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
4.)Pojmy zavedené týmto VZN:
a.) Uţívateľmi zberných nádob sú napríklad:
 platitelia poplatkov ( vrátane osôb za ktoré poplatok platia), ktorým boli zberné
nádoby zverené do uţívania,
 kaţdý, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (sklo, objemný odpad,
plasty)
 pracovníci organizácie poverenej zberom viď ust. § bod 10 tohto VZN, alebo
pracovníci obce oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.

b.) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je moţné
pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami.
§3
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
 Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za
záväzný obecný systém na celom katastrálnom území obce.
 Iné nakladanie s TKO a DSO a svojvoľné vytváranie skládok, sa prísne zakazuje.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a.) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera a plastov, a pod.) poriadané
po dohode s organizáciou poverenou zberom,

II. ČASŤ
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
§4
Komunálny odpad a jeho zložky
VZN upravuje podrobnosti nakladania s následnými zloţkami KO
a.) druhy KO z podskupiny SEPAROVANÉ ZBIERANÉ FRAKCIE napríklad:
 20 01 01 papier lepenka
 20 01 02 sklo
 20 01 08 kompostovateľný organický kuchynský odpad
b.) druhy KO z podskupiny ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV napr.
 20 02 01 kompostovateľné odpady
 20 02 02 zemina a kamene
c.) ostatný KO
 20 03 01 zmiešaný KO (zostatok KO vytriedení ostatných zloţiek)
 20 03 04 kal zo septikov

§5
Zber, zneškodnenie a preprava KO a jeho zložiek
 Drţitelia KO sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad
vytriedený na jednotlivé zloţky podľa §4 tohto VZN.
 Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce alebo právnickej osoby (PO) ktorá má s
obcou uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov, prípadne vo
vlastníctve platiteľa poplatku. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do uţívania
v súlade s podrobnosťami upravenými v tomto VZN.
 Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.
Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť
sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo moţné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
 Nový platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď sa stavajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch
 V zastavanom území sa určuje:
a.) povinná štandardná sada zberných nádob pre platiteľov poplatku napríklad:
 a) 110 litrová nádoba– zbiera sa do nej zmiešaný komunálny odpad z domácnosti.
 b) 1100 litrový kontajner zelený náter označený SKLO – zbiera sa doň sklo
 papier a plastové fľaše sa zbierajú v MŠ . Odvoz riadi obec.
6.) Zelené nádoby sú určené na sklenený odpad ( biele aj farebné sklo). Nádoby sú
umiestnené v obci na stálom mieste, ktoré určil obecný úrad. Pôvodcovia a drţitelia
tejto zloţky KO ho zberajú donáškovým spôsobom.
Ďalšie podrobnosti o zloţkách KO sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN

 Preprava KO a zloţiek :
a.) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov
na území obce môţe len, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti s
obcou.

b.) Ak sa pri vývoze odpadu zistí, ţe zloţka odpadu v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, ţe nie je moţné jej účelné zhodnotenie, nádoba
nebude vyprázdnená.
c.) Ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných
odpadov budú upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.
§6
Kal zo septikov
 Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov sú záväzné pre celý kataster obce.
Kaly sa zneškodňujú na ČOV Choča. Ak občan nie je napojený na obecnú
kanalizáciu,vtedy je povinný kal zo septikov zneškodniť na vlastné náklady.

III. ČASŤ
Systém zberu drobného stavebného odpadu
§7
Drobný stavebný odpad a jeho zložky.
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zloţkami stavebného odpadu
napríklad:
a.) podskupina Zemina a výkopový materiál
 17 05 01 zemina a kamene
b.) podskupina Zmiešaný stavebný odpad za odpad z demolácií.
 17 07 01 zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií.

§8
Rozsah a spôsob triedenia
Drţitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zloţky(druhy
STAVEBNÉHO odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty) a tieto účelne
zhodnotiť.

§9
Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie
DSO
 Drţitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromaţďovať bezpečným spôsobom
mimo verejného priestranstva,alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe
súhlasu obce s vyuţitím verejného priestranstva, takým spôsobom,aby
nedochádzalo k poškodzovaniu ŢP, nadmernému znečisťovaniu okolia a k
ohrozovaniu bezpečnosti
a zdravia ľudí.
 Pokiaľ nie je moţné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho
drţitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady,
spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môţe vykonávať len organizácia
poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
 Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob
určených k beţnému zberu KO.

IV.

ČASŤ

Systém zberu objemného odpadu.
§ 10
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie objemného odpadu
 Zhromaţďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne ( §
39 ods.3 pism b.) zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí
u organizácie poverenej zberom, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
(s objemom najmenej.....napr. 7 m3) na vodných miestach v obci, dohodne spôsob
prepravy a zneškodnenia odpadu.

 Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu
o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom vyuţije všetky moţnosti
informačného systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach,
v obecnom rozhlase, miestnom časopise, televízií, na internete..) 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
Odpad z viníc
§ 11
Odpad z vinice likviduje a odpratáva majiteľ sám.
VI. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12
Vyuţitie prostriedkov z predaja
Prostriedky získané predajom vystriedaných zloţiek KO tvoria osobitne sledovanú
poloţku obecného rozpočtu a môţu byť pouţité len v oblasti starostlivosti o ţivotné
prostredie.

§ 13
Sankcie
Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47 alebo 48 zák.č.
372/90Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym
deliktom podľa ust.§13 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.

§ 14
 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 náväznosti na ust.§ 10 d zákona o miestnych poplatkoch v
znení noviel..

 V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatení tohto VZN rozhoduje starosta.
 Ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť KO, nadobúdajú účinnosť voči
jednotlivým povinným subjektom ( viď ust.§ 5 tohto VZN) dňom poskytnutia
zbernej nádoby.
4.Informácie:
Obecný úrad zabezpečí :
a.) podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu do
kaţdej domácnosti v obci a kaţdej povinnej osobe.
b.) jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých
zloţiek KO, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zloţiek KO a
spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
c.) evidenciu organizácií poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatváranú
zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie KO a DSO ( v súlade s ust.§ 39 ods.7
zákona o dopadoch). Aktuálnu informáciu zverejňuje najmenej jedenkrát ročne
obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce Choča.

§ 15
Účinnosť a dostupnosť VZN
 Toto všeobecne záväzné nariadenie č.6/2011 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Choča dňa 15.12.2011, uznesením č. 7/2011.
 VZN č.6/2011 nadobudlo účinnosť dňom 1.01.2012.
 Nariadenie je prístupné na obecnom úrade v Choči .

Alena ZÁHORECZOVÁ
starostka obce

