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§1
Úvodné ustanovenia
Obec týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „VZN“) upravuje v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
4. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
i) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov
a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi, pre
všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s drobnými stavebnými
odpadmi, pochádzajúcimi z územia obce a na nakladaní s inými odpadmi (podľa § 80,
81 zákona o odpadoch).
Každá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná zapojiť
sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Čaňa.
§2
Základné pojmy
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad
z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích
a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
podľa Katalógu odpadov ( vyhláška č. 365/2015 Z. z. )
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností: odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností

7. Komunálne odpady
- sú odpady z domácností 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 domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácností, 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 ďalšej
zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú
staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
8. 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.
9. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe osobitného predpisu. ( Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza
príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12.
2014)

10. Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je
možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby alebo jeho
množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou
v rámci pravidelného zberu.
11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej
zbaviť.
12. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so
sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne
výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov.
Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje
na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za
zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
14. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov.
15. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne
spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely,
zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa
energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť
ako palivo alebo na činnosť spätného zasypávania.
16. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného
výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu,
ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len
„vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného
zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria

ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie
vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným
prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na
zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
17. 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 interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie
svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden
rok, používa na dočasné uloženie odpadov.
18. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
19. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
20. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
21. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly,
vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.
22. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na
základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o
odpadoch.
23. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca
batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a
výrobca neobalového výrobku.
24. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
25. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením
na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu.
26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou
uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
27. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo zabezpečiť pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam
činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.
28. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za
vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré
možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
29. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
30. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
31. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
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§3
Program odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva obce je zabezpečenie súboru činností zameraných
na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Cieľom odpadového hospodárstva obce je vytvorenie funkčného miestneho systému
nakladania s komunálnym odpadom vrátane zvýšenia prípravy na opätovné použitie
a recykláciu odpadov z domácností ako papier, kov, plasty a sklo. (Príloha č. 3 bod V.
zákona o odpadoch)
Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre
určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva
obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti
a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na
opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj
hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto
zákona.
Obec je povinná vypracúvať vlastný Program odpadového hospodárstva obce.
Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní Programu odpadového hospodárstva
oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov alebo nakladá s komunálnymi odpadmi
alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území informácie potrebné na zostavenie
a aktualizáciu Programu odpadového hospodárstva.
§4
Povinnosti pôvodcov odpadov
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak,
aby nedochádzalo k:
riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území obce podľa tohto VZN,
predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovu používaním, zneškodňovať
ich spôsobom na to určeným,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
zabezpečiť si pre každú nehnuteľnosť, zariadenie alebo prevádzku vlastné zberné
nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu, resp. odpadové vrecia
zodpovedajúce systému zberu v určenom druhu a v počte odpovedajúcom množstvu
produkovaného odpadu,
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 tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť kontajnerov,
ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť,
aby z nich odpad nevypadával,
zberné nádoby uložiť počas organizovaného zberu tak, aby boli ľahko dostupné
zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave,
umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob,
prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností z obsahom škodlivín
a nakladať s ním v súlade s týmto VZN,

k) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom,
l) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,
v domácnosti, v záhrade a iných nehnuteľnostiach,
m) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne ukladať na vlastné kompostovisko,
n) prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi,
o) vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže zberová spoločnosť,
ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
§5
Povinnosti držiteľa odpadu
1. Držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označiť ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu,
i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,
j) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej
osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu
Programu odpadového hospodárstva obce.
§6
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu
patriacej do vyhraného prúdu odpadov
1. Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhraneného prúdu
odpadov patrí:
a) elektroodpad z domácností,
b) odpady z obalov - sklo, papier, plast a kov,
c) odpady z neobalov – papier, plast, sklo.
2. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie finančného systému
združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu odpadov zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti
výrobcov.
3. Ak budú občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo zmesového
komunálneho odpadu, môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia
nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a na úpravu výšky miestneho

poplatku za komunálne odpady. Pritom musí byť splnená požiadavka dodržania čistoty
vytriedeného odpadu.
4. Vykonávať na území obce zber a výkup, vrátane mobilného zberu a prepravu odpadov,
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich
spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov.
5. 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
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

1.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

o)

1.
2.

§7
Všeobecné zákazy
Zakazuje sa iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste určenom na tento účel
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením,
ukladať do zberných nádob určených 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,
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto nariadením,
zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach,
vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob,
prekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,
napĺňať zberné nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, okrem
zberných nádob určených na zber drobného stavebného odpadu,
riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do
pôdy,
vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného prúdu odpadov v zariadení alebo bez zariadenia na zber odpadov a nemá
uzatvorenú zmluvu s obcou organizáciou zodpovednosti výrobcov,
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu
z cintorínov.
§8
Spôsob nakladania s komunálnym odpadom
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, zodpovedá obec.
Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu sa platí obci poplatok. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na území obce Čaňa upravuje všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie
obce Čaňa.
3. Výnos z poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených so zberom,
prepravou a zneškodnením komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
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.
5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia
osoba.
6. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom a náklady spôsobené nedôsledným triedením
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady.
7. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek, znášajú
výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretie
osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci.
8. Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na
území obce.
9. Na území obce sa uplatňuje:
a) paušálny systém zberu zmesového komunálneho odpadu – potrebný počet a typ
nádob je umiestnený pri každom rodinnom a bytovom dome a zber odpadov
sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch podľa harmonogramu
zberu vypracovaného zberovou spoločnosťou. Zber tohto odpadu sa uskutočňuje
v intervale 1-krát za dva týždne.
b) vrecový systém zberu komunálneho odpadu v záhradkárskej lokalite jazera Čaňa
obcou v intervale
od 16. apríla do 15. októbra vždy v pondelok 1-krát za týždeň
od 16. októbra do 15. apríla vždy v pondelok 1-krát za dva týždne
s možnosťou pristavenia veľkoobjemového kontajnera na požiadanie 2-krát ročne.
10. Na území obce sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy
zberných nádob:
a) 110 a 120 litrové kovové a plastové zberné nádoby pre rodinné domy,
b) 1100 litrové kovové a plastové kontajnery pre fyzické osoby - podnikatelia
a právnické osoby,
c) veľkoobjemové kontajnery.
11. Zberné nádoby na komunálny odpad z domácností sú obyvatelia povinní zabezpečiť
si na vlastné náklady,
12. Zberné nádoby pre fyzické osoby–podnikateľov a právnické osoby sú vo vlastníctve
týchto subjektov. Vlastník objektu, ktorý tento objekt prenajíma inej osobe je povinný
zabezpečiť zbernú nádobu na komunálny odpad na vlastné náklady.
13. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, pričom
nádoba musí byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platiteľa poplatku, iba v deň
vývozu môže byť dočasne umiestnená na verejnom priestranstve.

14. Komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je
ukladaný do odpadkových košov.
15. Obec si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne prostredníctvom zberovej spoločnosti
vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a odvezeného odpadu.
16. Do zberových nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať len zmesové
komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať
akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady, zložky triedeného systému zberu,
nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľné odpady. Zber podľa harmonogramu
zvozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na
území obce výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti.
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§9
Spôsob zberu objemného odpadu
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť
uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo príslušnej nádoby na
triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú
súčasťou komunálneho odpadu a podobne.
Obec zabezpečuje bezplatný zber objemného odpadu do veľkokapacitného kontajnera na
zber objemného odpadu, umiestneného na zbernom mieste určenom obcou počas
stanovených prevádzkových hodín.
Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu oznamom
v miestnom rozhlase a na webových stránkach obce.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov
a oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na miesta na verejnom
priestranstve.

§ 10
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivín patria vytriedené zložky
komunálneho odpadu, kategorizované ako nebezpečné odpady v rámci komunálneho
odpadu z domácností, napr. použité batérie a akumulátory, odpadové motorové
a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom a farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami.
2. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín na území obce,
ktorého pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej
organizácie na základe zmluvného vzťahu najmenej dvakrát do roka mobilným
odberom z domácností alebo na zbernom mieste určenom obcou počas stanovených
prevádzkových hodín.
3. Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere odpadu s obsahom škodlivín
oznamom v miestnom rozhlase a na webových stránkach obce.
4. Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu
s nebezpečnými vlastnosťami.
5. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom, ako to ustanovuje toto VZN.
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§ 11
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
Drobný stavebný odpad vzniká občanovi pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré
nie je potrebné ohlásenie, sú to najmä
a) opravy fasády, oprava a výmena strešnej krytiny, alebo povrchu plochých striech,
výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena
jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných
priečok, omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí
a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia
stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na
verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné
prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích
kotlov, telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných
skríň, maliarske a natieračské práce.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu. Výšku
poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť na jednotlivé
zložky ( napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.)
a použiteľnú časť zhodnotiť opätovným použitím.
Zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na zbernom mieste určenom obcou počas
prevádzkových hodín, ktoré obec oznámi občanom miestnym rozhlasom a na
webovej stránke obce.
Dopravenie drobného stavebného odpadu na obcou určené miesto si zabezpečí
pôvodca odpadu na vlastné náklady.
Vývoz drobného stavebného odpadu zo zberného miesta zabezpečuje obec podľa
potreby.
Zhromažďovať drobný stavebný odpad na verejnom priestranstve je možné výlučne so
súhlasom a za podmienok stanovených obcou.
Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom, najmä jeho ukladanie do zberných
nádob, určených pre zber komunálneho odpadu, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako
je určené obcou, a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu je zakázané.
Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad
ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu
vykonáva.

§ 12
Spôsob a podmienky zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi
( papier, plasty, sklo a kovy )
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s odpadmi z obalov znáša od 1. júla 2016 organizácia zodpovednosti
výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
2. Všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane
zberných nádob znáša organizácia zodpovednosti výrobcov.

3. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí hradiť náklady na triedený zber
v prípade, ak sa v ňom nachádza viac ako 50% odpadov iných ako je odpad, na ktorý
boli určené príslušné nádoby.
4. Triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov sa
uskutočňuje prostredníctvom vrecového zberu - vrecia modrej farby.
a) patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
b) nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či
mastný papier, kopírovací papier a pod.
5. Triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov sa
uskutočňuje prostredníctvom vrecového zberu - vrecia žltej farby.
a) patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od
sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a
pod.
b) nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
6. Triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa
uskutočňuje prostredníctvom vrecového zberu – vrecia zelenej farby
a) patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
b) nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo,
fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
7. Triedený zber odpadov kovových obalov sa uskutočňuje spolu s plastom
prostredníctvom vrecového zberu – vrecia žltej farby
a) patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy,
oceľové plechovky a pod.
b) nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami.
8. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je 1x za mesiac, o čom sú
občania, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby informovaní obdržaním
kalendára zvozu.
9. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávnení
výkupcovia a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou a zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§ 13
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností
1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

2. Zabezpečenie zberu elekroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu
a zhodnocovanie elektrooodpadu znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti
výrobcov.
3. 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.
4. Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať vedľa zberných nádob a na verejné priestranstvá obce,
c) odovzdať iným subjektom, napr. neoprávneným výkupcom, ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou,
d) rozoberať či inak zasahovať do nich alebo vyberať jednotlivé časti.
5. Obec má uzavretú zmluvu s oprávnenou organizáciou vykonávajúcou na území obce
zber elektroodpadu,, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s
elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
6. Občania môžu elektroodpad z domácností, bezplatne odovzdať na zbernom mieste
určenom obcou počas stanovených prevádzkových hodín.
7. Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere elektroodpadu oznamom v miestnom
rozhlase a na webových stránkach obce.
8. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j. odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných
zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elekrozariadenie, vykonávané
v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
9. Do elektroodpadu patria: najmä televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné
automaty.
10. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy,
svetelná signalizácia.
§ 14
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov
1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov tzv. zelený odpad je
napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania, vypletá burina, zvyšky ovocia,
zeleniny a pod.
2. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov:

a) pôvodcovia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zelený odpad) sú
povinní prednostne spracovať kompostovaním na vlastných pozemkoch, pokiaľ
nemajú iné využitie,
b) na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností vzhľadom
na skutočnosť, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
c) zber a zhromažďovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z údržby
a starostlivosti o verejnú zeleň a aj pre občanov je realizované na zbernom mieste
určenom obcou počas stanovených prevádzkových hodín.
3. Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu zo záhrad oznamom v miestnom rozhlase a na webových
stránkach obce.
4. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov do
zberných nádob na komunálny odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než obcou
určené miesta.
§ 15
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1. Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zaradenie spoločného
stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou
a podávaním pokrmov a nápojov.
2. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom.
4. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám alebo na základe
zmluvného vzťahu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie
s týmto odpadom.
5. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ.
6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho ďalšie spracovanie tak, aby sa k jeho obsahu nedostali hlodavce,
iné živočíchy a ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli
prevádzkovateľa kuchyne.
5. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená
teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia.
6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu.
7. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
8. 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, chovných staniciach a pod. Pod pojmom
kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny,
ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

9. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) používať drvič napojený na verejnú kanalizáciu (ak vlastník verejnej kanalizácie
neudelí súhlas),
c) zbaviť sa použitých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
10. Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vzhľadom
na skutočnosť, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 16
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností
Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu použitých jedlých olejov a tukov
z domácností prostredníctvom oprávnenej organizácie na základe zmluvného vzťahu s
obcou.
Občania môžu použité jedlé oleje a tuky z domácností odovzdať bezplatne na zbernom
mieste určenom obcou počas prevádzkových hodín v PET fľašiach s funkčným
uzáverom.
Zakazuje sa použité jedlé oleje a tuky z domácností:
a) zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k
odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad,
b) vypúšťať do kanalizácie.
Jedlé oleje a tuky: patria sem oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla a tuku.
Jedlé oleje a tuky: nepatria sem motorové, hydraulické, iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu alebo na prípravu jedla.

§ 17
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych
liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú
povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.
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§ 18
Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný
zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh po celú prevádzkovú dobu.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej
na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Odpadové pneumatiky nepatria medzi odpady, ktorých zber a prepravu na ďalšie
zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečuje obec.

§ 19
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, môže akákoľvek fyzická
osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu
podľa bodu 1.
3. Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie
zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu, určí ju za
osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom.
4. Ak výsledkom postupu podľa bodu 3 nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie
s nezákonne umiestneným odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu
v súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady:
a) obec, na ktorej území bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch ak ide
o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako
odpady uvedené v bode a).
5. Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom je
povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom
o odpadoch na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu
s obcou alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
6. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s bodom 4, má
nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné
umiestnenie odpadu.
7. Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch zhodnotenie alebo
zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo
drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa
postup v bode 1 a 4 neuplatní; obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
§ 20
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou týmto nariadením a v rozpore s §
13 písm. a) zákona o odpadoch,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená v rozpore s týmto nariadením a v rozpore s § 81 ods. 6 písm. a)
zákona o odpadoch,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s § 13 písm. b) zákona o odpadoch alebo
týmto nariadením,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch: „ Vlastník,
správca alebo nájomca nehnuteľností je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa
táto nehnuteľnosť nachádza“,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch: „ Zmiešava elektroodpad
z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu“,

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch: „Konečný
používateľ pneumatiky je povinný po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať
distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi
starých vozidiel“,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch: „ Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe,
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto
činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo
údržbe komunikácií“,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch: „ Zakazuje sa ukladať oddelene
vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch:“ Pôvodca komunálnych odpadov je
povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné
nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 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“,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch: „Vykonávať na území obce zber,
vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama
alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevťahuje
na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta
použitých prenosných batérií a akumulátorov. 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 podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2“,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch:
“Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť
pokutu do výšky 1500 eur. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom
rozpočtu obce.
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov].
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN a toto
porušenie nie je správnym deliktom podľa zákona o odpadoch.
5. 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.

§ 21
Kontrola
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
b) hlavný kontrolór obce
c) poverení zamestnanci obecného úradu
d) orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencií
§ 22
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 2/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
17.06.2016 uznesením č. 178.
2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2013 o zbere, preprave,
zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov
a iných odpadov na území obce Čaňa.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

Michal Rečka
starosta obce

