Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLINOVCE
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kolinovce
č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Kolinovce na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zákonov a predpisov, v spojení s ust. § 4, ods.3, písm. f)
a g) cit. zák. a v súlade s ust. § 39 zák. č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
§1
PREDMET ÚPRAVY
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o spôsobe
zberu, o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými
odpadmi (ďalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO,
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO (vrátane odpadov z obalov), o
spôsobe nakladania s DSO, ako aj o miestach určených na ukladanie týchto odpadov.
VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka
alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby
podnikajúcej na území obce (ďalej len podnikateľský subjekt) a povinnosti oprávnenej
organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia
občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce.
2. Toto nariadenie je záväzné pre:
a) fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, pri činnosti ktorej vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce určenú na podnikanie,
c) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, chaty, byt alebo nebytový
priestor.
§2
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v
súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi je 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.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s
odpadmi v súlade s týmto zákonom.
5. 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.
6. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.
7. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak
je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
8. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s
nimi.
10. Zariadenie na zber odpadov. Podľa § 2 ods. 15 zákona o odpadoch zariadením na
zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo
priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe. Takými
miestami sú napr. kontajnerové stojiská či zberný dvor. Nie je to miesto na ukladanie
odpadov podľa § 39 zákona o odpadoch, t. j. miesta určené obcou na ukladanie
komunálnych odpadov alebo ich oddelených zložiek, drobných stavebných odpadov
alebo miesto spätného odberu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14.
11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
12. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
13. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
14. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 1.

15. Komunálne odpady 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 domácností 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.
16. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
17. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov,
potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
18. Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie
odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu (činnosť, pri ktorej sa oddelia
zložky komunálnych odpadov).
19. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
20. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie.
21. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo
odstraňovaní (demolácii) stavieb (ďalej len „stavebné a demolačné práce“).
22. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do bežne používanej nádoby na zmesový odpad.
23. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
§3
HIERARCHIA A CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA.
1. Obec nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva so
záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania
nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania

celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého
využívania.
2. Hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
3. Cieľom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom
technológii šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako
výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno
najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na
zhodnotenie, osvetou u občanov a u detí.
b) separovaním a triedením využiteľných zložiek KO znižovať podiel odpadu
určeného na zneškodnenie,
c) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písm. a),
d) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písm. a) alebo c),
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a
nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je
možný alebo účelný postup podľa písm. a), c), alebo d).
§4
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
(ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne"), zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
2. Na ukladanie triedených zložiek komunálnych odpadov sa povoľuje používať pre
fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na území obce
Kolinovce nasledovné typy zberných nádob:
110 litrová nádoba (KUKA) – na zber zmesového komunálneho odpadu
kontajnerová nádoba (BOBOR, ZVON) – modrej farby – na zber odpadov z papiera
kontajnerová nádoba (BOBOR, ZVON) – žltej farby – na zber odpadov z plastu,
viacvrstvových materiálov (VKM) a odpadov z kovu
kontajnerová nádoba (BOBOR, ZVON) – zelenej farby – na zber odpadov zo skla
plastové vrecia modrej farby - na zber odpadov z papiera

plastové vrecia žltej farby – na zber odpadov z plastu, viacvrstvových materiálov
(VKM) a odpadov z kovu
plastové vrecia zelenej farby – na zber odpadov zo skla
veľkoobjemové kontajnery - v špecifických lokalitách na zber zmesového
komunálneho odpadu
Životnosť zberných nádob je výrobcom stanovená na minimálne 10 rokov. V prípade
poškodenia, zničenia alebo odcudzenia zbernej nádoby počas jej životnosti sa
bezplatná náhrada vlastníkovi neposkytne. Novú nádobu je potom fyzická osoba,
fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba povinná si zabezpečiť na vlastné
náklady.
3. Umiestnenie zberných nádob
 Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú vlastníci alebo správca
rodinného domu.
 Hromadné rozmiestnenie zberných nádob (napr. pri bytových domoch,
podnikateľských subjektoch, v objektoch vo vlastníctve štátu, alebo obce a pod.)
určí OcÚ v spolupráci s oprávnenou osobou tak, aby sa zohľadnili vhodné
donáškové aj dostupné vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky.
§5
POVINNOSTI PÔVODCU ODPADOV
1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je okrem
prevádzkovateľa kuchyne povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, triediť odpad na jednotlivé
zložky v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber a ukladať ich do
príslušných kontajnerov, zberných nádob, vriec, alebo na určené miesta,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci.
3. Pôvodcovi komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom týmto
nariadením,
b) ukladať odpad mimo zberných nádob,
c) ukladať do zberných nádob určených na jednotlivé separované zložky komunálneho
odpadu iné druhy odpadov,
d) ukladať nebezpečný odpad do zberných nádob určených na zber zmesového
komunálneho odpadu,
e) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu iným spôsobom, ako
kompostovaním.

4. Vlastník, správca nehnuteľnosti alebo nájomník je povinný:
a) zapojiť sa do zavedeného systému zberu odpadov v obci a zabezpečiť cestou obecného
úradu zberné nádoby na skladovanie komunálneho odpadu a umiestniť stanovište
zberných nádob prednostne na vlastnom, alebo prenajatom pozemku, tak aby nedošlo
k ich odcudzeniu, poškodeniu, neboli na chodníkoch a komunikáciách a pri zdrojoch
pitnej vody, v prípade ak to nie je možné, stanovište zberných nádob určí obecný úrad,
b) starať sa o prístup k zberným nádobám a čistotu stanovíšť a okolia zberných nádob,
c) dbať na to, aby odpad v zberných nádobách, kontajneroch, vreciach bol na odvoz
riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom
odpadu,
d) v termíne odvozu sa postarať o vynesenie zberných nádob až na miesto, kde je prístup
obvyklých zberných mechanizmov možný, na krajnicu verejnej komunikácie len na
dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie a postarať sa o toto miesto. Ak nastanú
okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup k stanovišťu, v zimnom
období odpratať sneh resp. zabezpečiť posyp z prístupovej cesty,
e) po odvoze vrátiť zberné nádoby späť na ich stanovište.
§6
SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA
KOMUNÁLNYCH ODPADOV A JEHO ZLOŽIEK
1. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov
nezabezpečuje obec sama, uvedenú činnosť vykonáva pre obec osoba oprávnená na
nakladanie s odpadom, s ktorou má obec zmluvu v zmysle § 39 ods. 10 zákona o
odpadoch a zároveň má potrebné súhlasy.

2. Na území obce sa uplatňuje intervalový systém zberu pre pôvodcov, držiteľov a
vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú odpad do zberných nádob 110
litrových, veľkoobjemových kontajnerov a vriec. Pôvodcovia KO sú povinní do
určených zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu KO v zmysle tohto VZN,
zbierať a na určené miesta ukladať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé zložky.
Termíny vývozov jednotlivých zložiek sú spracované v kalendári vývozu odpadov,
ktorý je každoročne distribuovaný do domácností.
3. Zložky triedeného zberu KO
Skupina A
A1. Zmesový komunálny odpad
Komunálny odpad po vytriedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - ukladanie odpadu do 110 litrov nádob (KUKA), ktorých vývoz
sa uskutočňuje 1 x za 14 dní podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - ukladanie odpadu do 110 litrov
nádob (KUKA), ktorých vývoz sa uskutočňuje 1 x za 14 dní podľa harmonogramu
vývozu. Fyzické a právnické osoby s produkciou KO a vytriedených zložiek z
KO, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo s osobitnými požiadavkami na

zabezpečenie vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť, typ nádoby,
harmonogram a spôsob vývozu) osobitne s obecným úradom. Fyzické osoby podnikatelia, ktoré užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
podnikanie a zároveň majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt sú povinní
zadovážiť si zberné nádoby aj ako fyzické osoby.
A2. Odpady z papiera
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný
papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od
cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady z papiera do modrých plastových
vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady
z papiera do modrých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa
harmonogramu vývozu.
A3. Odpady z plastu

Patria sem:
PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky
fliaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové
nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové
krytiny, guma, molitan a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady z plastu do žltých plastových vriec,
ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady
z plastu do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa
harmonogramu vývozu.

A4. Odpady z kovu vrátane kovových obalov

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec,
sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové
plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z
hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky
z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady z kovu vrátane kovových obalov do
žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu
vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady
z kovu vrátane kovových obalov do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Väčšie kusy kovového odpadu je vhodné odovzdať v rámci zberu objemného
odpadu.
A5. Odpady zo skla

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky
od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú odpady zo skla do zelených plastových vriec,
ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú odpady zo
skla do zelených plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa
harmonogramu vývozu.
A6. Viacvrstvové kombinované materiály

Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne dvoma
kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu
tovaru. Recykláciou je z nich možné vyrábať výrobky napr. dosky.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Bytové domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových kontajnerov umiestnených pri bytových domoch, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú viacvrstvové
kombinované materiály do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
A7. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne
odpady podľa Katalógu odpadov.
Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok,
uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri domácich zakáľačkách", a pod.
Zložky:
A7.1 odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov - tzv. zelený
biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01), (ďalej len „zelený odpad")
Medzi zelený odpad patrí: 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. Tento odpad je
vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou
drevného odpadu, popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.
Zber a vývoz:
1. Rodinné domy a vlastníci súkromných záhrad – kompostovanie na vlastných
pozemkoch.
Odpad z verejných priestranstiev – zber sa vykonáva zberovým vozidlom
v období od 1.4. – do 30.11. kalendárneho roka v intervale 2 x mesačne zo MŠ.
Okrem dní organizovaného zberu sa zber vykoná v zariadení na zber odpadov (v
zbernom dvore v Spišských Vlachoch) 1 x mesačne vždy v stredu v prvom týždni

mesiaca v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. Dovoz do zariadenia na zber odpadov
si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné náklady.
2. Následne bude vývoz odpadu zabezpečený podľa potreby cestou oprávnenej
osoby, ktorá má z obcou uzavretú zmluvu.
A7.2 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (20 01 08) od fyzických osôb
(vznikajúci v domácnostiach fyzických osôb)
O biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľov
kuchyne je povinná postarať sa fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ
kuchyne") – bližšie „Skupina D, bod D4“.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj
drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho
pôvodu, ktoré vznikli v domácnostiach.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania zvierat
biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem
kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá
v útulkoch, na chovných staniciach atď. 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.
Zber a vývoz:
1. Rodinné domy a vlastníci súkromných záhrad – kompostovanie na vlastných
pozemkoch.
2. Okrem dní organizovaného zberu sa zber vykonáva v zariadení na zber
odpadov (v zbernom dvore) 1 x mesačne vždy v stredu v prvom týždni
mesiaca v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. Dovoz do zariadenia na zber
odpadov si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné náklady.
3. Následne bude vývoz odpadu zabezpečený podľa potreby cestou oprávnenej
osoby, ktorá má z obcou uzavretú zmluvu.

A7.3 jedlé oleje a tuky (20 01 25).
Jedlé (kuchynské) oleje a tuky sú podľa článku 10 písm. p) nariadenia ES č.
1069/2009 zaradené do vedľajších živočíšnych produktov (ako súčasť kuchynského
odpadu).
Subjekt, ktorý ich chce z domácností zbierať (ale aj prevádzkovateľ kuchyne), musí
okrem splnenia podmienok zákona o odpadoch (napr. zmluva s obcou podľa § 39
ods. 10 zákona o odpadoch, a potrebné súhlasy) byť navyše:
(1) na túto činnosť zaregistrovaný alebo byť schválený a

(2) musí byť za základe prideleného úradného čísla uvedený v zozname, ktorý
vedie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojej
webovej stránke: http://www.svssr.sk/zvp/
Zber a vývoz:
1. Zber sa vykonáva v zariadení na zber odpadov (v zbernom dvore) 1 x mesačne
vždy v stredu v prvom týždni mesiaca v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod.
2. Odpad sa odovzdáva v uzatvárateľných nádobách (napr. PET fľaše) najlepšie
v pôvodných obaloch, v ktorých boli oleje zakúpené. Dovoz do zariadenia na
zber odpadov si zabezpečí pôvodca odpadu na vlastné náklady.
3. Následne bude vývoz odpadu zabezpečený podľa potreby cestou oprávnenej
osoby, ktorá má z obcou uzavretú zmluvu.
Skupina B
B1.

Objemné odpady

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.
Patria sem hlavne: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, a podobne.
Môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20
01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď.
NEPATRIA KU KONTAJNEROM ANI DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ
ODPAD!
Zber v obci sa uskutočňuje 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň
v mesiaci počas pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu
odpadov a taktiež v týždňoch počas jarného a jesenného upratovania, ktorých termín
konania je vyhlasovaný miestnymi oznamovacími prostriedkami.
Miesto odovzdania odpadu: na základe oznámenia obecného rozhlasu
B2.

Drobný stavebný odpad

Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako
1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3).
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej
fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za
drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner, ktorý
môže byť aj od obce, alebo vlastným prostriedkom odvezie tento odpad na skládku
stavebných odpadov. Náklady s tým spojené nie sú súčasťou miestneho poplatku.
Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, a teda obec ho nevyrubuje osobitne.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva
právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, tak nejde

o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce
pre fyzickú osobu vykonáva a teda je povinný nakladať so stavebným odpadom
v zmysle zákona o odpadoch.
K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
Zber v obci sa uskutočňuje 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň
v mesiaci počas pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu
odpadov a taktiež v týždňoch počas jarného a jesenného upratovania, ktorých termín
konania je vyhlasovaný miestnymi oznamovacími prostriedkami.
Miesto odovzdania odpadu: na základe oznámenia obecného rozhlasu
B3.

Odpady s obsahom škodlivín

NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
B3.1. Použité batérie a akumulátory
Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba v rámci oddeleného zberu,
ktorý organizuje obec alebo osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, v prípade
prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov
v zmysle § 48c ods. 4 zákona o odpadoch.
Je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom, ako napr.
pouliční zberači a pod.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú
zmluvu a to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas
pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín
konania je vyhlasovaný aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
B3.2. Odpadové motorové a mazacie oleje
Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych
odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú
zmluvu a to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas
pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín
konania je vyhlasovaný aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
B3.3. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady

Sú to nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a
chemikáliami. Výnimočne môže ísť aj o odpad ostatný, t. j. ak ide o odpad pod
katalógovým číslom 20 01 28 a 20 01 30.
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami a pod.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú
zmluvu a to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas
pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín
konania je vyhlasovaný aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
Skupina C
C.1. Viacvrstvové kombinované materiály
Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne dvoma
kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu
tovaru. Recykláciou je z nich možné vyrábať výrobky napr. dosky.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
Zber a vývoz:
Rodinné domy - triedia a ukladajú viacvrstvové kombinované materiály do žltých
plastových vriec, ktorých vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - triedia a ukladajú viacvrstvové
kombinované materiály do žltých plastových vriec, ktorých vývoz sa
uskutočňuje podľa harmonogramu vývozu.
C.2. Textil
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie obec nezabezpečuje.
Uvedenú činnosť môže vykonávať len ten, kto má zmluvu s obcou v zmysle § 39
ods. 10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s
odpadom (napr. má potrebné súhlasy, prípadne registráciu).
V prípade záujmu sa zber vykoná po vyhlásení zberu a občania môžu nosiť textil
na obcou stanovené miesto.
Vhodné na zber sú:

 čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň),
 topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
 doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ),
 prípadne iné druhy textilu o ktoré oprávnená osoba má záujem.
Skupina D (zber na náklady iného subjektu, ako obce)
D.1.

Elektroodpad z domácností

NEPATRÍ DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je
svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb.
Jedná sa o zložky komunálneho odpadu, ktoré sa povinne zbierajú oddelene, ale na
náklady iného subjektu ako obce.
V zmysle § 54e zákona o odpadoch je výrobca elektrozariadení povinný zabezpečiť na
vlastné náklady nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné
zariadenia atd.
Nepatria sem: napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií,
plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované,
klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú
zmluvu a to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas
pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín
konania je vyhlasovaný aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1
zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať
spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji
nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný
elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného
určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj
elektrozariadení.
Elektroodpad je možné odovzdať bezplatne taktiež v zbernom dvore spoločnosti
EKOVER s.r.o.. Spišské Vlachy na ulici Okolie v Spišských Vlachoch .
Prevádzková doba:
pondelok
8.00 – 15.00 hod.
utorok - piatok
9.00 - 17.00 hod.
Obedňajšia prestávka v priebehu celého roka od 11.30 - 12.00
D.2.

Žiarivky a svietidlá

NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY!
Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto
patria do kategórie nebezpečné odpady.
Patria sem:
Lineárna žiarivka
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica,
hovorovo aj neónová trubica alebo neónka.
Kompaktná žiarivka
Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími
(kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom
sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek.
Takéto žiarivky sa preto nazývajú aj úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a
rovnaké objímky ako klasické žiarovky.
Svietidlá
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok
alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a
bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane
svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED
svetelné zdroje.
Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho
prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo
priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a
zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou
osvetľovacieho zariadenia - stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá
pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
Zber v obci sa uskutočňuje cestou oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzavretú
zmluvu a to 2 x ročne v mesiacoch máj a október – jeden týždeň v mesiaci počas
pracovných dní v termínoch uvedených v kalendári vývozu a zberu odpadov - termín
konania je vyhlasovaný aj miestnymi oznamovacími prostriedkami.
D.3.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

NESPOTREBOVANÉ HUMÁNNE A VETERINÁRNE LIEKY NEPATRIA DO
ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU !
Lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať.
Najblizšia mestská vejerná lekáreň je v Krompachoch na ulici SNP 27.
Zber liekov je upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. je verejná lekáreň povinná zhromažďovať
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu
na kontrolu liečiv (ŠÚKL).

ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné
náklady podľa zákona o odpadoch.
Verejná lekáreň je taktiež povinná zhromažďovať veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a odovzdávať ich ŠÚKL. ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto
odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.
Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31
a 20 01 32.
D.4. Biologicky
rozložiteľný
prevádzkovateľa kuchyne

kuchynský

a reštauračný

odpad

od

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj
drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho
pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane
školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb,
stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení a pod.
V zmysle § 39 ods. 17 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ kuchyne povinný
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného
stravovania je v zmysle odkazu na § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
87/2009 Z. z., zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a
podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je
možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré
majú reštauráciu, bufety, školské jedálne.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa
potreby dezinfikovateľné resp. používajú výmenné nádoby. Konkrétne požiadavky
na nádoby sú upravené v nariadení č. 1069/2009 a v nariadení EP a Rady č.852/2004.
Vychádzajúc z charakteru odpadu frekvencia zberu by mala byť minimálne jedenkrát
týždenne (závisí od teploty prostredia).
Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne:
 za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na
zber komunálnych odpadov v obci,

 náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku),
 ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a
nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,
 prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce,
iné živočíchy a ani verejnosť,
 zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
 frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
 ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom,
pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b
zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania
týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (bližšie
informácie na http://www.svssr.sk/zvp/VZP info.asp,).
 prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,
 pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva,
 prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat
kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz
skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných
staniciach atď. Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 sa pod pojmom kožušinové
zvieratá rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa
nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.
Požiadavky pre prevádzkovateľa kuchyne pre manipuláciu a dočasné skladovanie
kuchynského odpadu vznikajúceho v zariadení spoločného stravovania vyplývajú z platnej
legislatívy (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a
vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania). Bližšie podmienky na stránke http://www.uvzsr.sk .
§7
STARÉ VOZIDLÁ
1. Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel
alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných
predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je
odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom
mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo
zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
2. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza.

3. Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho
využitia ako motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré
vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 zákona určí obvodný úrad
životného prostredia.
4. Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento
držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
5. Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti odovzdať staré vozidlo osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel povinný
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom
poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
b) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo
životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne
chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla
alebo jeho častí.
§8
PRIESTUPKY A SANKCIE
1. Priestupku sa dopustí ten, kto v rozpore so zákonom:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom (§ 18 ods. 4
písm. b/)
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 18 ods. 4 písm. a/, §
39 ods. 8 písm. c/)
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými
stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b/,g/ a l/, alebo nesplní
povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. j/
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov (§ 18 ods. 4 písm. d/)
f) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 12
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43
k) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 6
l) vypracuje odborný posudok v rozpore so zákonom alebo v odbornom posudku
uvedie nepravdivé údaje.
m) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 1 alebo ho
nezaplatí včas alebo v ustanovenej sume
n) nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b/ alebo podľa § 53 ods. 5
o) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 8 alebo
ods. 10
p) nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 9
q) nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v rozpore s § 47
r) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c
2. Za priestupok podľa:

a) odseku 1 písm. a/ až c/ a f/ možno uložiť pokutu do 165,96 €
b) odseku 1 písm. d/,e/,g/ až r/ možno uložiť pokutu do 663,87 €
3. Priestupky podľa:
a) odseku 1 písm. a/ až c/,f/ a r/ prejednáva obec
b) odseku 1 písm. d/,e/,g/ až q/ prejednáva obvodný úrad životného prostredia
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a/ až c/,f/ a r/ sú príjmom rozpočtu obce
b) odseku 1 písm. d/,e/,g/ až q/ sú príjmom Environmentálneho fondu
5. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva Obec Kolinovce.
§9
POPLATKY ZA ODPADY
1. Stanovenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, úľavy na
poplatkoch a vyrubovanie poplatkov upravuje VZN obce Kolinovce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Kolinovce.
2. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu môže
obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených zo zberom, prepravou
a uložením komunálneho odpadu.
§ 10
ÚČINNOSŤ
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kolinovciach č. 1/2013, dňa 6.3.2013 a nadobudlo účinnosť 15.
dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kolinovce .
§ 11
ZRUŠOVACIE USTANOVENIE
1. Zrušuje sa VZN č. 1/2006 zo dňa 22.9.2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolinovce.
Kolinovce, 19.2.2013
Vincent Bača
starosta obce
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