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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Vaľkovňa
Obec Vaľkovňa (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).

I. ČASŤ
§1
Pôsobnosť nariadenia
1.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o
nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych
odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov,
objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
spôsob zberu drobného
stavebného odpadu.

2.

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne
územie.

§2
Základné pojmy
1.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a
z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

2.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

3.

Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) 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.

4.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

5.

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.

6.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec v nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných
nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje
obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým (prostredníctvom miestneho rozhlasu,
vyvesením na úradnej tabuli).

7.

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 činností 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, 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.

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 obchodníka alebo sprostredkovateľa.

9.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
v prílohe osobitného predpisu.1)

10. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
11. 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
1)

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).

zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených
výrobcov vyhradeného výrobku.
12. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
13. 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 zloženia týchto odpadov.
14. 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.
15. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj
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.
16. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených
povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a
akumulátorov.
17. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
18. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly,
vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.
19. 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.
20. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca
neobalového výrobku.
21. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

22. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na
zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu.
23. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí
alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto
činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať
drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.
24. 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.
25. 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.
26. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
27. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

II. ČASŤ
§3
Spoločné ustanovenia
1.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.

2.

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

3.

Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

4.

Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom

v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou 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,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory)
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona
a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
j) vytvárať nelegálne skládky odpadu
k) vyberať alebo odstraňovať zložky odpadu zo zberných nádob za účelom jeho ďalšieho
používania
5.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) 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,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a
prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

6.

Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je
povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych
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. 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 o odpadmi z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov.

III. ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným obsahom,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok
§4
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1.

Obec Vaľkovňa pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje odvoz a
zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu sama alebo prostredníctvom
oprávnenej osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu na vykonávanie týchto činností.

Všetci pôvodcovia (držitelia) komunálneho odpadu sa prijatím tohto nariadenia stávajú
účastníkmi obecného systému zberu komunálneho odpadu a sú povinní s ním nakladať
podľa tohto VZN.
3. V obci je zavedený zber zmesového komunálneho odpadu do zberných nádob s
objemom 110 l s vývozom raz za štyri týždne.
2.

4.

Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom jedna domácnosť má aspoň 1
zbernú nádobu. V prípade potreby si pôvodcovia odpadu môžu dokúpiť ďalšiu 110 l
nádobu podľa cenníka Obecného úradu obce Vaľkovňa.

5.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu.
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad poskytne obec pôvodcovi odpadu za
úhradu, ktorá sa rovná výške nákladov vynaložených obcou na obstaranie zbernej
nádoby.

6.

Pôvodcovia (držitelia) komunálneho odpadu sú povinní:
a) čo najviac obmedzovať vznik odpadov,
b) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jednotlivé zložky ustanovené v
tomto nariadení do určených zberných nádob, alebo miest na to určených, podľa
systému a podmienok triedeného zberu na území obce,
c) ostatný zmesový komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu,
ukladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť,
d) zabezpečiť si dostatočný počet zberných nádob,
e) zabezpečiť si dočasné stanovište zberných nádob počas celého roka tak, aby
bolo ľahko prístupné vozidlám vykonávajúcim zber a prepravu,
f) zabezpečiť, aby v čase zvozu neboli zberné nádoby za bránou alebo inými
prekážkami a aby boli odomknuté v prípade, že si ich pôvodca uzamyká. Zbernú
nádobu v čase zvozu premiestniť do vzdialenosti max. 5 m od zvozovej trasy a
po vyprázdnení ju vrátiť na pôvodné miesto,
g) zberné nádoby ponechať na dočasnom stanovišti, chodníkoch a komunikáciách
len na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdnenie,
h) postarať sa o náhradné stanovištia zberných nádob, ak nastanú okolnosti, ktoré
znemožňujú, alebo sťažujú prístup k stanovištiam,
i) neznečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,
j) zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, ak takáto

k)
l)

situácia nastane, držiteľ odpadu je povinný prehodnotiť počet zberných nádob,
umožniť kontrolným orgánom obce prístup na stanovištia zberných nádob,
poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

7.

Umiestnenie zberných nádob:
a) za umiestnenie zberných nádob
pri rodinných domoch zodpovedajú
pôvodcovia (držitelia) zmesového komunálneho odpadu,
b) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch, napr. pri bytových domoch,
prevádzkach podnikateľov, v objektoch štátu alebo obce a pod., sú jednotliví
pôvodcovia (držitelia) povinní dohodnúť s osobou (organizáciou)
vykonávajúcou zber odpadu.

8.

Zvoz ZKO uskutočňuje oprávnená osoba jedenkrát za štyri týždne. Harmonogram
zberu vypracuje oprávnená osoba a po odsúhlasení obcou zverejní spôsobom v obci
obvyklým (miestny rozhlas, vývesné tabule, internetová stránka obce).

9.

Ak z technických príčin (nie je možný prístup techniky na zvoz odpadu k
nehnuteľnosti a pod.) nie je možné uskutočňovať zber zmesového komunálneho odpadu
podľa harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu v obci sa spôsob odvozu
zmesového komunálneho odpadu dohodne individuálne.
§5
Nakladanie s drobným stavebným odpadom

1.

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový
zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.

2.

Zber drobných stavebných odpadov organizuje obec formou kalendárového zberu.

3.

Pôvodcovia drobných stavebných odpadov môžu drobný stavebný odpad odovzdať na
miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí v harmonograme zberu a vopred vyhlási
v miestnom rozhlase. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred
vyhlásenom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad do
pristavenej zbernej nádoby.

4.

K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

5.

Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé
zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

6.

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do
alebo vedľa nich.

7.

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje
obec sama.

nádob na zmesový komunálny odpad

§6
Nakladanie s objemným odpadom
1.

Objemný odpad je časť komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorý
svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a nie je
ho pre jeho veľký rozmer možné zneškodňovať štandardnými nádobami v rámci
stanoveného spôsobu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

2.

Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry,
sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod.

3.

Medzi objemný odpad nepatrí elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad,
autobatérie, pneumatiky a pod.

4.

Zber objemného odpadu organizuje obec formou kalendárového zberu minimálne
dvakrát ročne, spravidla na jar a na jeseň .

5.

Pôvodca odpadu je povinný vyložiť pred svoju nehnuteľnosť ku stanovišťu pre
umiestnenie nádoby na zmesový komunálny odpad najskôr jeden deň pred termínom
zberu a najneskôr do 7.00 v termíne zberu.

6.

Zber objemného odpadu sa uskutočňuje dvoma spôsobmi:
a)
rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach obce,
b)
mobilným zvozom po obci

7.

O zvolenom spôsobe zberu
dostatočnom časovom
predstihu verejnosť miestnym rozhlasom.

8.

Zakazuje sa vyloženie objemného odpadu na stanovištia zberných nádob skôr
ako jeden deň pred oznámeným dňom zvozu, manipulovanie s objemným odpadom
a drobným stavebným odpadom uloženým pri zberných nádobách.

objemného

odpadu

obec informuje

§7
Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností
1.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností (nebezpečný
odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich
dočasné bezpečné zhromaždenie.

2.

Patria sem: odpadové motorové oleje a mazacie oleje, 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.

3.

Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané:
a)
b)

ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá
odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a
pod).

v

4.

Obec zabezpečí dvakrát do roka v rámci kalendárového zberu zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má
Obec uzatvorenú zmluvu.

IV. ČASŤ
§8
Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
1.

V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok
e) jedlých olejov a tukov z domácností
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania

2.

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia v zmysle popisu
triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. 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.

3.

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 a drobné stavebné
odpady.
§9
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1.

Držiteľ elektroodpadu je povinný ho v nerozobratom stave odovzdať:
a) pri mobilnom kalendárovom zbere elektroodpadov organizovanom obcou dvakrát
ročne
b) prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení
priamo v predajni elektrospotrebičov.

2.

Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska
telekomunikačná technika, mobilné telefóny, videá, hudobné prehrávače, digitálne
hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, vysávače, elektromotory,
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

3.

Elektroodpad je zakázané:
ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad,
elektroodpad ukladať na verejné priestranstvá, resp. k nádobám/vreciam na
komunálny odpad,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a
pod.).
a)
b)

§ 10
Nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi
z obalov (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály)
1.

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia
byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené
zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne
a) modrá pre zložku papier
b) zelená pre zložku sklo
c) žltá pre zložku plast
d) červená pre zložku kovy
e) oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
2.

Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm
x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom
mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

3.

Obec má na nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorenú zmluvu
s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a so zberovou spoločnosťou.

4.

Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj
zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§ 10a
Odpady z papiera

1. Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:
a)

vriec, pričom zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa
harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený v miestnom rozhlase príslušná zberová
spoločnosť,

2. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
3. Nepatria sem: plastové obaly, jednorazové plienky pre deti alebo pre dospelých,
viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), lepiace pásky, celofán, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier
a pod.

4. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby
sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
§ 10b
Odpady zo skla
1. Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových
nádob zelenej farby označených štítkom a vriec. Zber odpadov zabezpečuje podľa
harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený v miestnom rozhlase príslušná zberová
spoločnosť.
2. 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.
3. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
autosklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky,
žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.
§ 10c
Odpady z plastov
1. Odpady z plastov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových
nádob so žltým poklopom označených štítkom, vriec, mobilného zberu. Zber odpadov
z plastov prostredníctvom nádob, vriec, mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu, ktorý je zverejnený v miestnom rozhlase príslušná zberová spoločnosť.
2. Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a plastové fľaštičky a obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov po
umytí, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a
rôzne plastové nádobky a hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový a nábytok
a pod. ako aj viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)
3. Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty zeminou,
farbami, podlahové krytiny, guma, molitan, vrchnáky z jogurtov, polystyrén, jednorazové
plienky pre deti alebo pre dospelých a pod.
4. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak,
aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
§ 10d
Odpady z kovov
1. Odpadové obaly z kovov alebo drobný kovový odpad sa v rámci triedeného zberu
zbierajú prostredníctvom vriec.

2. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený v miestnom
rozhlase príslušná zberová spoločnosť.
3. Väčšie kusy kovového odpadu ako napr. kovový šrot, oceľ, farebné kovy, kovové rúry, je
potrebné odovzdať v rámci odvozu objemného odpadu v zmysle tohto VZN alebo do
zariadení oprávnených na výkup kovového odpadu, ktoré majú s obcou uzavretú zmluvu.
3. Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
krátke drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové
viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, 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, kovový šrot, radiátory a iný objemový kovový odpad a pod. Konzervy a plechovky
pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a
nápojov.
4. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami a pod.,
§ 10e
Viacvrstvové kombinované materiály
1. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V
rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob so žltým poklopom. Obec
využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít plasty/viacvrstvové kombinované
materiály, pričom vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené. Zber odpadov
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
2. Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
3. Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do
pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku, znečistené kompozitné
obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc, jednorazové plienky pre deti alebo pre dospelých a
pod.
§ 11
Nakladanie s použitými prenosnými batériami a
akumulátormi a automobilovými batériami a
akumulátormi
1. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory možno
zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou
elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
2. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov je
povinný ich odovzdať:
a)

v rámci kalendárového (mobilného) zberu na vopred vyhlásenom mieste do
pristavenej zbernej nádoby.

v rámci režimu spätného zberu (výrobca a distribútor je povinný na svojich
predajných miestach bezplatne zabezpečiť spätný zber),
c) alebo na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov v obci, ktoré zriadila osoba oprávnená na ich zber
3.
Patria sem: automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných
personálnych počítačov a iných elektrozariadení, a pod.
b)

4. Použité batérie a akumulátory je zakázané:
a)
b)

ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad
odovzdať subjektom (napr. pouliční zberači a pod.) ktorí nemajú s obcou uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
§ 12
Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi
nespotrebovanými fyzickými osobami a nakladanie so zdravotníckymi
pomôckami

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných FO je povinný
odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Je zakázané nespotrebované lieky zmiešavať s komunálnym odpadom alebo ukladať k
nádobám na komunálny odpad.
§ 13
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z
domácností
1. Jedlé (kuchynské) oleje a tuky sú pôvodcovia povinní odovzdať oprávnenej organizácii
na zber zmesového komunálneho odpadu v uzavretej plastovej fľaši pri zbere zmesového
komunálneho odpadu.
2. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať aj oprávnenej organizácii v rámci ňou
vykonávaného mobilného zberu, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu.
3. Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s komunálnym odpadom a vypúšťať do verejnej
kanalizácie.
§ 14
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov
1. Biologicky rozložiteľný (zelený) komunálny odpad zo záhrad, ako aj z ďalšej
zelene na pozemkoch fyzických osôb v prípade IBV, ak je súčasťou komunálneho odpadu,
sú jeho pôvodcovia povinní skompostovať v domácich kompostoviskách. Obec uzatvorí s
obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky rozložiteľného
odpadu na domácich kompostoviskách. Biologicky rozložiteľný o d p a d väčších rozmerov,

ako napr. konáre, malé spílené stromy apod. je možné uložiť na určenú plochu pri obecnom
kompostovisku, alebo na iné verejne prístupné miesta, ktoré na tento účel určí obec spravidla
dvakrát ročne (na jar a na jeseň) a oznámi to v miestnom rozhlase.
2. Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov
(dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina,
piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.
3. Nepatria sem: kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a
pod.
3. Právnické osoby sú povinné zabezpečiť kompostovanie zeleného odpadu vo vlastnom
kompostovacom zariadení (kompostovací zásobník, alebo malá kompostáreň).
4. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom z cintorínov a verejných
priestranstiev zodpovedá obec Vaľkovňa.
§ 15
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynský odpadom z
domácností
1. Obec nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v súlade s
§ 81 ods. 21 písm. b) zákona.
§ 16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Podľa § 83 ods. 1 zákona prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Podľa § 83 ods. 2 zákona prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa §
14a § 81 ods. 9 a 16 zákona zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy a ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Interval zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom

období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky
ustanovené v právnych predpisoch.
8. 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 stanovené v osobitnom právnom
predpise.
9. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.
10. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je zakázané :
ukladať do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu
kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových
zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch,
na chovných staniciach atď.,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do verejnej kanalizácie.
a)
b)

§ 17
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len
„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

2.

Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom
obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, mailom
obuvalkovna@stonline.sk, telefonicky na čísle 6196936 .

3.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Brezno,
Odbor starostlivosti o životné prostredie.

V. ČASŤ
§ 18
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.

VI. ČASŤ
§ 19
Záverečné ustanovenia
1.

Toto VZN č. 2/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.6.2016
uznesením č. 69/2016.

2.

Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 zo dňa
15.8.2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

3.

Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady budú upravené v iných nariadeniach.

4.

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

V obci Vaľkovňa dňa 27.5.2016

...............................
Starosta obce

