Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa : 27.11.2009
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa : 16.12.2009
VZN nadobúda účinnosť dňa :

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust.. 39
ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
neskorších právnych predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 30/2009
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Smolenice.
PRVÁ ČAS
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu
v obci.
(2) Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a elektroodpadom
z domácností upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Základné ustanovenia
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Smolenice.
(2) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, zákona SNR č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť , alebo je osobitnými
predpismi povinný sa jej zbaviť.
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(3) Komunálne odpady ( KO) 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 domácností, najmä z garáží, garážových
stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,
a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
(4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
(5) Drobné stavebné odpady ( DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré
práce sú zabezpečované fyzickou osobou na vykonanie ktorých nie je potrebné stavebné
povolenie.
(6) 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.
(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
(8) Nebezpečnými odpadmi ( NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
a) výbušnosť,
b) horľavosť,
c) dráždivosť,
d) škodlivosť,
e) toxicitu a pod.
(9) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(10) Elektroodpad sú elekrozariadenia , ktoré sú odpadom, pretože sa jedná o hnuteľnú vec uvedenú
v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť a to vrátane všetkých
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v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(11) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
(12) Objemný odpad je odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá zberným
nádobám podľa tohto VZN ( nepotrebný nábytok, sanitárne zariadenie a pod.)
(13) Zmesový komunálny odpad a odpad z čistenia ulíc, zahŕňa odpad, ktorý vzniká pri pobyte
občanov na verejných priestranstvách a z čistenia ulíc.
(14) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného
prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(15) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č.2 zák. č. 223/2001 Z. z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(16) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo miešanie odpadov na účel ich prepravy.
(17) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
(18) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane
starostlivosti o miesto zneškodňovania.
(19) Zberný dvor je miesto, kde sa za stanovených podmienok zhromažďujú zložky KO, objemné
odpady, elektroodpady z domácností a DSO.
(20) Oprávnená osoba je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá na
základe zmluvy uzatvorenej s obcou realizuje na území obce zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie KO, jeho zložiek alebo DSO, alebo niektorú z týchto činností jednotlivo.
DRUHÁ ČAS
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§3
Komunálny odpad a jeho druhy
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami
vyhl. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
- 20 01 01 papier a lepenka,
- 20 01 02 sklo,
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20 01 10 šatstvo,
20 01 33 batérie a akumulátory,
20 01 35 elektroodpad z domácností,
20 01 39 plasty

b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,
- 20 02 02 zemina a kamenivo,
c) podskupina iné komunálne odpady
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad,
- 20 03 02 odpad z trhovísk,
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc,
- 20 03 04 kal zo septikov,
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie,
- 20 03 07 objemný odpad,
- 17 99 00 drobné stavebné odpady
(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Smolenice ukladať výlučne
len na tento účel vyhradených miestach.(viď bod č. 3)
(3) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Smolenice považujú:
- zberné nádoby (netriedený KO, plasty, papier, sklo)
- zberné miesto na ulici Pod Molpírom
(4) Zberné miesto
- prevádzkovateľom zberného miesta je Obec Smolenice
- zberné miesto je určené na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby,
občanov s trvalým pobytom v Smoleniciach a majiteľov nehnuteľností v Smoleniciach

§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu,
preprava a spôsob separovaného zberu
(1) Na území obce Smolenice sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a umiestňovať ho po
vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 tohto nariadenia nasledovne:
a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce:
- 110 l KUKA - zmesový komunálny odpad,
- 120 l KUKA - zmesový komunálny odpad,
- 240 l KUKA - zmesový komunálny odpad,
- 1100 l zberná nádoba – zmesový komunálny odpad,
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v rámci separovaného zberu, a to takto:
- zberná nádoba o objeme 1100 l so zeleným vrchom – sklo,
- zberná nádoba o objeme 1100 l so žlto-modrým vrchom – plasty a papier,
- vrecia farebné – plasty a papier,
(2) Zber objemného odpadu ( zárubne, dvere, nábytok, sanitárny odpad) sa uskutočňuje na zbernom
mieste v dňoch určených prevádzkovým poriadkom zberného miesta.
(3) Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z
cintorínov a z ďalšej zelene spaľovaním na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
(4) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene zhromažďujú pôvodcovia a držitelia týchto odpadov
a zabezpečia ich zhodnotenie kompostovaním predovšetkým vo vlastných zariadeniach na
kompostovanie. Zber a likvidáciu biologického odpadu z cintorínov a verejných priestranstiev
zabezpečuje obec na zbernom mieste.
(5) Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zabezpečuje na území obce fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá má na tento
účel uzatvorenú s obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“).
(6) Zamestnanci prepravnej organizácie sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu
umiestnenú pri stavbe na území obce, ak zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu,
než je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný.
(7) Zber a prepravu osobitného komunálneho odpad, ako je kal zo septikov, alebo objemný odpad,
môže vykonávať výlučne prepravná organizácia .
§5
Množstvový zber
(1) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(2) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 a § 4 tohto nariadenia.
(3) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa ustanovujú
štyri veľkosti zberných nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:
1. 110 l KUKA
2. 120 l KUKA
3. 240 l KUKA

-64. 1100 l zberná nádoba – kontajner
Výber zbernej nádoby a intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný vykonať
doručením písomného oznámenia v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia na obecný úrad.
(4) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber odpadu
v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody všetkých
pôvodcov odpadu. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec.
§6
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Smolenice sa považuje: odpad zo stavebných úprav,
udržiavacích prác, zabezpečovacích prác a drobných stavieb, na vykonanie ktorých nie je potrebné
ohlásenie stavebnému úradu, v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. DSO je tvorený
týmito zložkami : betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, izolačné materiály, stavebné
materiály na báze sadry a zmiešané odpady zo stavieb a demolácií.
(1) Drobný stavebný odpad je držiteľ povinný umiestniť na zbernom mieste. Ak sa nejedná o drobný
stavebný odpad, t.j. odpad nad 1 m3, držiteľ je povinný uniestnť tento odpad na skládke
v kameňolome Trstín alebo Buková.
§7
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
(1)
a)
b)
c)
d)
e)

Za elektroodpad z domácností sa považujú:
veľké domáce spotrebiče ( chladničky, mrazničky, práčky, sporáky a pod.)
malé domáce spotrebiče ( vysávače, žehličky, fritézy a pod.)
informačné technológie ( počítače, tlačiarne a pod.)
spotrebná elektronika ( televízory, rádiá, hi-fi a pod.)
elektrické a elektronické nástroje ( vŕtačky, šijacie stroje, videohry a pod.)

(2) Termín zberu elektroodpadu je obyvateľom obce v predstihu oznamovaný.

§8
Staré vozidlá
(2) 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.
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starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
§9
(4) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje
a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
(2) Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade
ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
zákonov v znení neskorších predpisov.

s príslušnými
niektorých

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak zákon č. 223/2001 Z.z.
neustanovuje inak.
TRETIAČAS
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
a týmto nariadením.
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
činnosť s týmto nariadením odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

svoju

(3) Obec spôsobom v obci obvyklým
zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
(4) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice
stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce č. 31/2009 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach dňa
15.12.2009.
(2) Týmto sa ruší VZN č. 7/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Smolenice.

-8§ 12
Účinnos
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2010.

Pavol Zárecký
starosta obce

