VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vlčany

Obec Vlčany v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“), vydáva toto:

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 1/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vlčany

I. ČASŤ
§1
Pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „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 prevádzkovateľov 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, odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, textilu
a kalu zo septikov. VZN upravuje aj spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
podrobnosti o prevádzkovaní zberného dvora a o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v súlade s § 81 ods. 21
zákona o odpadoch.1

II. ČASŤ
1

§ 81 ods. 8 zákona o odpadoch

§2
Základné 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 osobitný predpis
neustanovuje inak.2
§3
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.3
§4
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 týmto
rozhodnutím.
2. Povinnosti držiteľa a pôvodcu odpadu a drobného stavebného odpadu, ako aj všeobecné
zákazy, upravuje osobitný právny predpis. 4
3. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore,
znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti
výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.5
4. 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
§ 81 ods. 1 zákona o odpadoch
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
§ 13, § 14 a § 81 ods. 9 zákona o odpadoch
5
§ 81 ods. 11 zákona o odpadoch
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území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu
podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec
uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2. zákona o odpadoch.

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
§5
Komunálny odpad a jeho zložky
1. Podrobnosti a komunálnych odpadoch (ďalej aj ako „KO“) a jeho zložkách stanovuje
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, na základe
ktorého KO je zaradený prioritne do skupiny 20.
§6
Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
1. V katastrálnom území obce Vlčany sa určuje povinná štandardná 240 a 1100 litrová zberná
nádoba pre platiteľov poplatku za komunálny odpad. Zberné nádoby na komunálne odpady
sú označené špeciálnou nálepkou s poradovým číslom. Označením zbernej nádoby platnou
nálepkou sa preukazuje zberovej spoločnosti zaplatenie poplatku. Nálepky
sa vydávajú s ročnou platnosťou od 01.05. príslušného roka do 30.04. nasledujúceho roka.
Poplatníci sú povinní označiť na viditeľnom mieste pridelenú zbernú nádobu platnou
nálepkou bezodkladne po pridelení zbernej nádoby a každoročne najneskôr do
30.04. Nálepku na zbernú nádobu je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo
Vlčanoch pri platbe poplatku alebo kedykoľvek po zaplatení poplatku. V prípade, že
domácnosť produkuje viac odpadu môže si zakúpiť na obecnom úrade jednorazové vrecia
označené nálepkou určené na odvoz. Zberová spoločnosť môže zber komunálneho odpadu
zo zberovej nádoby neoznačenej platnou nálepkou odmietnuť.
2. V prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po uplynutí jej životnosti je jej užívateľ
povinný zakúpiť si novú nádobu sám na vlastné náklady, tieto náklady nie sú súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady. Po uplynutí životnosti zberných nádob pri
bytových domoch si novú zbernú nádobu zakúpi majiteľ/ správca resp. nájomca.
3. Osoba zodpovedná za zber zmesových komunálnych odpadov vykonávaním zberu, prepravy
a zneškodňovania 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 ich 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, 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 (osoba
zodpovedná za zber KO odovzdá jedno vyhotovenie evidencie/hlásenia aj na obecný
úrad),
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.
4. 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.
5. Obec Vlčany má zmluvne zabezpečené uloženie komunálneho odpadu so spoločnosťou
STKO N-14, a.s., Neded.
6. Zber zmesového komunálneho odpadu sa pravidelne uskutočňuje 1x za 14 dní, s výnimkou
dní pracovného pokoja.
7. Povinnosti osôb, ktoré vykonávajú zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na
území obce stanovuje osobitný právny predpis.6
§7
Spôsob zberu objemného odpadu
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne
nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a
podobne.
2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného pre zberné nádoby/vrecia,
ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné
priestranstvá obce.
3. Obec zabezpečuje možnosť odovzdania objemného odpadu na zbernom dvore, v areáli
hospodárskeho dvora „Býčí vrch – Bika domb“.
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§ 16 zákona o odpadoch

4. Obec vedie evidenciu o množstve vytriedeného objemného odpadu. Údaje o množstve
uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR.
§8
Spôsob zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok (odpadové motorové a
mazacie oleje, farbivá, chemikálie, iné nebezpečné odpady a pneumatiky)
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad) sú ich držitelia
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie.
2. Do skupiny odpadov s obsahom nebezpečných látok patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky),
drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do
priestoru vyhradeného pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
4. Obec zabezpečuje možnosť odovzdania odpadu s obsahom nebezpečných látok na zbernom
dvore, v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch – Bika domb“.
5. Obec vedie evidenciu o množstve vytriedeného odpadu s obsahom škodlivín v obci. Údaje o
množstve a nakladaní s vytriedeným odpadom s obsahom škodlivín uvádza v hláseniach pre
Štatistický úrad SR.
§9
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
1. Opotrebované pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný
spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
4. Povinnosť odoberať odpadové pneumatiky od konečného spotrebiteľa majú všetci
distribútori pneumatík, ktorí musia opotrebované pneumatiky odoberať bezplatne. Za

distribútora pneumatík sa považuje aj ten, ktorá vykonáva výmenu pneumatík bez ich
predaja, t.j. aj tá osoba, ktorá pneumatiky nepredáva, ale ich iba vymieňa.
§ 10
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 zverejneného na
webovej stránke obce zabezpečuje obec Vlčany prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
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: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty /zeminou, farbami/, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Papier – v bytových domoch a v zástavbe rodinných domov sa odpady z papiera a lepenky
zbierajú do 120 l igelitových vriec. Zber igelitových vriec podľa harmonogramu zberu
zverejneného na webovej stránke obce zabezpečuje obec Vlčany prostredníctvom OZV ENVI
- PAK. Zber sa uskutočňuje tiež prostredníctvom základných škôl a materských škôl, ktoré
papierový odpad odovzdajú príslušnej spoločnosti.

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 - sklo je možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch – Bika domb“ do
špeciálnej nádoby na tento účel určenej podľa harmonogramu otváracích hodín.
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. Kovy je možné odovzdať aj v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch – Bika
domb“ do špeciálnej nádoby na tento účel určenej 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.
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – určené pre tetrapaky - tetrapaky je
možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch – Bika domb“ do špeciálnej nádoby
na tento účel určenej podľa harmonogramu otváracích hodín.
Patria sem: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatria sem: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka, ...
3. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce
Vlčany, www.obecvlcany.sk, na úradnej tabuli obce Vlčany a rozhlasom.

§ 11
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 komunálne odpady podľa Katalógu odpadov
a delíme ich na:
a/ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01)
b/ biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od FO (20 01 08)
c/ jedlé oleje a tuky z domácností (20 01 25).
2. Občania v rodinnej zástavbe kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad vo
vlastných zariadeniach na kompostovanie.
3. Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
prostredníctvom zberného dvora - KOMPOSTOVISKO, ktorý je zriadený vedľa čističky
odpadových vôd zriadenej spoločnosťou ČOV Vlčany - Neded, spol. s r. o.
4. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad môžu fyzické a právnické osoby odovzdať na
uvedenom mieste podľa harmonogramu otváracích hodín.
5. Odpad z parkov vrátane odpadu z cintorínov je uskutočňovaný v zberných nádobách
s minimálnym objemom 240 litrov alebo vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré sú
vyvážané podľa potreby. Zber odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov
zabezpečuje na vlastné náklady obec.
6. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od FO upravuje § 16 tohto
VZN.
7. Jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch
– Bika domb“ 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).
8. Jedlé oleje a tuky môžu fyzické a právnické osoby odovzdať na uvedenom mieste podľa
harmonogramu otváracích hodín.
§ 12
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 – Bika domb“ podľa harmonogramu otváracích
hodín. Odovzdaný drobný stavebný odpad sa odváži a pôvodcovi odpadu sa vydá vážny
lístok.

2. 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.
3. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky.
4. Obec umožňuje pôvodcovi drobného stavebného odpadu v prípade potreby využiť
objednávkový systém zberu za úhradu.

§ 13
Elektroodpad
1. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora „Býčí vrch Bika domb“ podľa harmonogramu otváracích hodín.
§ 14
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 – Bika domb“ 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.
§ 15
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 nákladov 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.
§ 16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
1. V zmysle § 81 ods. 21 písm. d) Zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť výnimky na
zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na celom území obce z dôvodu, že je to pre obec
ekonomicky neúnosné, nakoľko náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Uvedená výnimka sa
nevzťahuje na povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb je možné odovzdať v zbernom
dvore na území Obce alebo oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorený s obcou Vlčany zmluvný
vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
§ 17
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami, zdravotnícke
pomôcky
1. Fyzické osoby sú

povinné nespotrebované lieky odovzdať do verejných lekární, ktoré sú
povinné ich zhromažďovať.

§ 18
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 a pod./
2. Textil je možné odovzdať do špeciálnych zberných kontajnerov rozmiestnených na území
obce Vlčany.
§ 19
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 2 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
§ 20
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Prevádzka - "Zberný dvor - Býčí vrch – Bika domb - areál hospodárskeho dvora č.
481" je zariadenie na zber odpadov - komodít: kovy, sklo, jedlé oleje a tuky,
viacvrstvové kombinované materiály, elektroodpad podľa rozhodnutia OÚ - SA OSZP-2016/004876-4-Or.
2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci môže bezplatne odovzdať oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu na zberných dvoroch Obce.
3. Zberný dvor sa nachádza na „Býčom vrchu - Bika domb“ , pod súp. č. 481.
4. Pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora je pôvodca odpadu povinný sa preukázať
preukazom totožnosti.
5. Pôvodca odpadu je povinný pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora riadiť sa
pokynmi zamestnancov obce.
6. Zberný dvor je otvorený pondelok až piatok v pracovné dni od 7:00 hod. do 15:00
hod. a v sobotu od 07:00 do 12:00 hod.

IV. ČASŤ
§ 21 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, 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, bezodkladne túto skutočnosť
oznámiť obci, alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ods.
1 tohto VZN.
§ 22
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva prostredníctvom:
a/ povereného zamestnanca obce Vlčany
b/ poslancov obecného zastupiteľstva
c/ orgánov štátnej správy v rozsahu svojej činnosti

V. ČASŤ
§ 23
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
11. marca 2020 uznesením č. 244/2020/18
2.

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Vlčany č. 7/2015 o nakladaní s
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2020.
Vo Vlčanoch dňa 12.03.2020
Ing. János Restár v.r.
starosta obce

