OBEC VLČANY, Obecný úrad vo Vlčanoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vlčany č. 7/2015

Obec Vlčany podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g/ a ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „zákona o odpadoch“/ vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej
len „VZN“/

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
Pôsobnosť nariadenia
1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedenia zbieraných zložiek komunálneho
odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obce
a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi na celom území obce.
2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania
s komunálnymi odpadmi vrátane objemových odpadov a odpadov z domácností s obsahom
škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi.
3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce.
§2
Základné pojmy
1.

Základné definície pojmov, ako odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, nebezpečný
odpad, komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nakladanie
s odpadom, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadu, zber odpadu, zložka
komunálnych odpadov, skládka odpadov, elektroodpad z domácností, biologicky
rozložiteľné komunálne odpady, osoba zodpovedná za zber komunálnych odpadov, zberný
dvor, prevádzkovateľ kuchyne a pod. upravuje osobitný právny predpis.1

2. Program odpadového hospodárstva je základný programový dokument pre riadenie
odpadového hospodárstva obce Vlčany v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, spracovaný a aktualizovaný na základe zákona
o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na
ich dosiahnutie.

II. ČASŤ
§3
Spoločné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade
s týmto rozhodnutím2.
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Zákon č. 79/2015 Z. z.
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§ 12 zákona č. 79/2015 Z. z.

2. Zakazuje sa3:
a/ uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste, ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b/ zneškodnenie odpadu, alebo zhodnotenie odpadu inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
c/ zneškodnenie odpadu vypúšťaním a vyhadzovaním do vodného recipienta, do mora
a oceánov aj spôsobom uloženia odpadu na morské dno a zneškodnenie odpadu
ukladaním do povrchových nádrží
d/ zneškodňovanie skládkovaním biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
e/ riedenie a zmiešanie odpadov za účelom dosiahnutia hraničných hodnôt koncentrácie
prítomných škodlivín4,
f/ zmiešanie opotrebovaných batérií a akumulátory, ako aj ostatných elektroodpadov
s odpadmi z domácností,
g/ vypúšťanie odpadového oleja do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
h/ uloženie alebo vypúšťanie odpadového oleja a vypúšťanie akéhokoľvek zostatkov po
spracovaní odpadov olejov do pôdy,
i/ spaľovanie komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a v domácnostiach vo
vykurovacích zariadeniach
j/ ukladanie do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iného odpadu ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na
triedený zber komunálneho odpadu zložky komunálneho odpadu, pre ktorú nie je
nádoba určená
k/ ukladanie oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedeného biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
l/ vykonávanie zberu oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa
požiadavky podľa zákona o odpadoch.
3. Nový zákon o odpadoch povinnosť vyhotoviť vlastný program pôvodcom odpadov
podnikateľom – FO alebo PO neukladá. Rozhodnutia, ktorými boli takto vyhotovené
programy schválené podľa starej úpravy, strácajú podľa § 135 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.
z platnosť 01.01.2016.
4.

Povinnosti držiteľa odpadu upravuje osobitný právny predpis.5

5. Povinnosťami pôvodcu alebo držiteľa komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sú:
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Hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade upravuje v príloha č. 5 zákona 79/2015 Z. z.
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a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b/ užívanie zberných nádob zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c/ ukladanie komunálnych odpadov alebo ich oddelených zložiek a drobných stavebných
odpadov na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.6
6. Vykonávať zber alebo prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže obec sama alebo ten, kto má s obcou
uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti. 7 Vykonávať kompostovanie biologicky
rozložiteľného odpadu môžu obyvatelia v súlade s § 8 tohto nariadenia.

III. ČASŤ
Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi a inými komunálnymi odpadmi
§4
Komunálny odpad a jeho zložky
1. Pojem resp. definíciu pojmov komunálny odpad, zložka komunálnych odpadov, triedený
zber komunálnych odpadov, zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zberný
dvor, kalendárový zber, množstvový zber upravuje osobitný právny predpis.8 Toto VZN
upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho odpadu (ďalej aj
ako „KO“)9.

§5
Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
1. V katastrálnom území obce Vlčany sa určuje:
a/ povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad pre zmesový komunálny odpad je 110 a 120, 1100
litrová nádoba.
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Druhy a zložky komunálneho odpadu upravuje Vyhláška č. 284/2001 Z. z.

2. V prípade straty, poškodenia zbernej 110 l, 120 l, 1100 l nádoby alebo po uplynutí jej
životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu sám na vlastné náklady. Po
uplynutí životnosti zberných nádob pri bytových domoch si novú zbernú nádobu
zakúpi majiteľ/ správca resp. nájomca/.
3. Zber 110, 120 l, 1100 l smetných nádob uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
Podnik VPS na základe zriaďovacej listiny.
4. Osoba zodpovedná za zber zmesových komunálnych odpadov vykonávaním zberu,
prepravou a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
je povinná:
a/ vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b/ po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c/ v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
d/ v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo
výmenu do 3 dní,
e/ mesačne viesť evidenciu/ osoba zodpovedná za zber KO odovzdá aj na Obecný
úrad/ hlásenie o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho
druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia
/vrátane množstva vyseparovaného KO/, úpravy alebo zneškodňovania, prípadne
o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f/ zabezpečovať vývoz objemového odpadu, drobného stavebného odpadu
a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto
nariadení,
g/ uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
h/ uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov vriec na separované zložky,
ktoré obsahujú určenú zložku.
5. Osoba zodpovedná za zber KO priebežne sleduje pri svojej činnosti zloženie
komunálnych odpadov a je povinná ohlásiť obci každú podstatnú /dlhodobú/ zmenu
v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového
hospodárstva.
6. Obec Vlčany má zmluvne zabezpečené uloženie komunálneho odpadu so
spoločnosťou STKO N-14, a.s., Neded.
7. Zber zmesového komunálneho odpadu sa pravidelne uskutočňuje 1x
s výnimkou dní pracovného pokoja.

týždenne

§6
Triedený zber komunálneho odpadu
1. Obec vykonáva triedený zber odpadov pre komodity:
a/ odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi plasty, papier, sklo, kov
b/ biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je
prevádzkovateľ kuchyne
c/ jedlé oleje a tuky z domácností
d/ biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

e) elektroodpad z domácností
f) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
g) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotnícke pomôcky.
2. Komodity triedeného odpadu sú:

Plasty – v bytových domoch a v zástavbe rodinných domov sa plastové odpady
zbierajú do 120 l igelitových vriec. Zber igelitových vriec podľa harmonogramu zberu
zabezpečuje Obec Vlčany/ vždy 1. streda v danom mesiaci/.
Patria sem:
PE /polyetilén/-LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš
PET /polyetiléntereftalát/ - 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: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty /zeminou, farbami/, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Obec Vlčany má zmluvne zabezpečený zber plastov so spoločnosťou Waste
transport, a.s., Šaľa.

Papier – v bytových domoch a v zástavbe rodinných domov sa odpady z papiera
a lepenky zbierajú do 120 l igelitových vriec. Zber sa uskutočňuje tiež prostredníctvom
základných škôl a materských škôl, ktoré papierový odpad odovzdajú spoločnosti
Zberné suroviny, a.s. Žilina.
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.
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.

Sklo - v bytových domoch a v zástavbe rodinných domov sa odpady zo skla vynášajú
pred obytný priestor v deň zberu tohto druhu odpadu. Zber skla do vriec zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu oprávnená organizácia zodpovedná za zber triedeného
odpadu – Waste transport a.s., Šaľa
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Kovy - odpady z kovu sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom
prevádzkarne spoločnosti Zberné suroviny, a.s., nachádzajúcej sa vo Vlčanoch, ulica
Železničná. Odpady z kovu môžu fyzické a právnické osoby odovzdať na uvedenom
mieste podľa harmonogramu otváracích hodín.
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 a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
§7
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Občania v rodinnej zástavbe kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad vo
vlastných zariadeniach na kompostovanie.
2. Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
prostredníctvom zberného dvora BRKO, ktorý je zriadený vedľa čističky odpadových
vôd zriadenej spoločnosťou ČOV Vlčany - Neded, spol. s r. o.
3. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad môžu fyzické a právnické osoby odovzdať
na uvedenom mieste podľa harmonogramu otváracích hodín.
§8
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne.
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane náklady na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne / nie sú súčasťou
miestneho poplatku/.
3. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009
o vedľajších živočíšnych produktov a Nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene
potravín.
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce
a iné živočíchy ani verejnosť.

5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia /leto – zima/, pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7. 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 oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
§9
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch“ do
špeciálnej nádoby na tento účel určenej. Oleje a tuky sa môžu odovzdávať aj
v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečia samostatne./
napr. PET fľaše/.
2. Jedlé oleje a tuky môžu fyzické a právnické osoby odovzdať na uvedenom mieste
podľa harmonogramu otváracích hodín.
§ 10
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Zber drobnému stavebnému odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu.
Obec umožňuje pôvodcovi drobného stavebného odpadu odovzdať drobný stavebný
odpad v areáli hospodárskeho dvora ,,Býčí Vrch“. Odovzdaný drobný stavebný odpad
sa odváži a pôvodcovi odpadu sa vydá vážny lístok.
2. Drobný stavebný odpad môžu fyzické a právnické osoby odovzdať na uvedenom
mieste podľa harmonogramu otváracích hodín.
3. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti na obecnom úrade
v zmysle platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia obce Vlčany
o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, na základe
predloženého vážneho lístka s údajom o množstve odovzdaného drobného stavebného
odpadu.
4. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky.
5. Obec umožňuje pôvodcovi drobného stavebného odpadu v prípade potreby využiť
objednávkový systém zberu za úhradu.

§ 11
Elektroodpad
1. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí
vrch“ podľa harmonogramu otváracích hodín.
§ 12
Použité batérie a akumulátory
1. Použité prenosné batérie a akumulátory, ako aj automobilové batérie a akumulátory je
možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch“ podľa harmonogramu
otváracích hodín.
2. Použité prenosné batérie a akumulátory, ako aj automobilové batérie a akumulátory je
možné odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo
na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
3. Použité monočlánky, batérie z mobilných telefónov a drobné elektronické spotrebiče je
možné odovzdať priamo do E- Boxu umiesteného v budove Obecného úradu vo
Vlčanoch.
§ 13
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami, zdravotnícke
pomôcky
1. Nespotrebované lieky je možné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať.
§ 14
Textil
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo /všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň/,
- topánky /topánky iba v pároch, nezničené/,
- doplnky k oblečeniu /čiapky, šále a pod./
2. Textil je možné odovzdať odovzdať do špeciálnych zberných kontajnerov
rozmiestnených na území obce Vlčany.
§ 15
Kal zo septikov
1. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia, ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie
sú napojení na kanalizačnú sieť, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady
zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie.

2. Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať
doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej
likvidácii.

IV. ČASŤ
§ 16
Výkon štátnej správy
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty10
b/ poskytuje držiteľovi resp. pôvodcovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce

V. ČASŤ
§ 17
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti v územnom obvode obce Vlčany,
ktorý je umiestnený v rozpore so zákonom o odpadoch alebo s týmto VZN, môže
podať fyzická alebo právnická osoba na obecnom úrade Vlčany, osobne počas
stránkových dní v miestnosti č. 212, telefonicky na číslo: 031 77 94200, písomne
alebo za použitia elektronických prostriedkov na e-mailovú adresu:
obecvlcany@stonline.sk, alebo môže nezákonne umiestnený odpad oznámiť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
2. Vlastník/ správca/nájomca/ nehnuteľnosti je povinný po zistení skutočnosti, že na
nehnuteľnosti sa nachádza nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne túto
skutočnosť oznámiť obci, alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa ods. 1 tohto VZN.

§ 18
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva prostredníctvom:
a/ povereného zamestnanca Obce Vlčany
b/ poslancov Obecného zastupiteľstva
c/ orgánov štátnej správy v rozsahu svojej činnosti.
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VI. ČASŤ
§ 19
Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a web stránke obce Vlčany dňa 9.11.2015.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v obci Vlčany dňa 25.11.2015, uznesením
č. 103/2015/9.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2016.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Vlčany č. 6/2012 o nakladaní
s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany schválené OZ
dňa 1.1.2013 uznesením.

Ing. Gyula Iván
starosta obce Vlčany

