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OBEC VEĽKÉ BIEROVCE
_____________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce, o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Vo Veľkých Bierovciach, 22.06.2016
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Obce Veľké Bierovce (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľké Bierovce

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Článok 1
Predmet úpravy

1. Obec všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o
a. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,

b. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce,

c. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území obce,

d. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od

prevádzkovateľa kuchyne na území obce,

e. o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský

odpad na území obce,

f. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce,

g. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na území obce,

h. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce,

i. prevádzkovaní zberného dvora na území obce,

j. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce.

Článok 2
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho odpadu a drobného

stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch

a nariadením.

2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych odpadov

a drobných stavebných odpadov je najmä povinný:

a. zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

b. používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,

c. ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na účely ich zberu na miesta

určené obcou,

d. pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne 2 metre od okraja vozovky tak, aby bol k nej možný

prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby,

e. zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne

potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovište zberných nádob,

f. po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby,

g. zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných mesiacoch aj od

snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom tak, aby

stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych

odpadov,

h. v prípade poškodenia nádoby pôvodcom alebo držiteľom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca

alebo držiteľ odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady

a zároveň je túto skutočnosť pôvodca alebo držiteľ odpadu povinný bezodkladne nahlásiť na Obecný

úrad.
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3. Zakazuje sa

a. vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami

neoprávnenými na nakladanie s nimi,

b. znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,

c. využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov,

d. ukladať do zberných nádob odpad, ak sú zberné nádoby plné,

e. ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,

f. ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok na

stanovištiach vyhradených na zber komunálnych odpadov,

g. spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,

h. spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na voľnom priestranstve.

Článok 3
Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu

1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať

sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

2. Obec nariadením určuje na zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické osoby zberné nádoby s

objemom 110 litrov a 120 litrov (1 - 5 osôb), ktoré na základe žiadosti prideľuje Obecný úrad do užívania.

3. Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob pravidelne v intervale 1 x za 14

kalendárnych dní.

4. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu, ktorí sú

platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych daniach majú náklady za

nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v danom poplatku.

5. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce zavedený množstvový systém zberu

zmesových komunálnych odpadov. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ je povinná pred začatím

činnosti požiadať obec o zabezpečenie odvozu zmesových komunálnych odpadov. Pri tomto type zberu

odpadu je možný výber veľkosti zbernej nádoby buď 120 l alebo 1100 l.

6. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne

oprávnená osoba.

7. Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob

schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie.

Článok 4
Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

1. Obec nariadením určuje na zber plastov žlté zberné kontajnery s objemom 1100 l a žlté plastové vrecia, na

zber skla zelené zberné kontajnery s objemom 1100 l, na zber papiera modré zberné kontajnery s objemom

1100 l, na zber kovov červené zberné nádoby s objemom 240 l a na zber kompozitných obalov špeciálne

označené zberné nádoby s objemom 240 l.

2. Obec je oprávnená meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov uvedený v odsekoch 1 vyššie tak,

aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci.

3. Na obecnom úrade v čase úradných hodín si môže každá domácnosť podľa potreby, najviac však 1 x za 14

kalendárnych dní, vyzdvihnúť žlté plastové vrece na zber plastov. Zberné kontajnery na triedený zber sa

nachádzajú v obci celoročne.
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4. Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu vytriedených zložiek odpadu pravidelne v intervale

minimálne 1 x za mesiac.

5. Konkrétne termíny vývozu vytriedených zložiek odpadu sú uvedené v Harmonograme vývozov vytriedených

zložiek odpadu, ktorý je pravidelne aktualizovaný a uverejňovaný na webovej stránke obce

www.velkebierovce.sk a na úradnej tabuli obce.

6. Miesto, kde sa zberné kontajnery nachádzajú a ich počet sú uvedené v Informácií o počte a umiestnení

zberných kontajnerov, ktorá je pravidelne aktualizovaná a uverejňovaná na webovej stránke obce

www.velkebierovce.sk a na úradnej tabuli obce.

Článok 5
Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový

komunálny odpad alebo nádob určených na triedený zber (plast, kovy, papier a pod.).

3. Je zakázané ukladať elektroodpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na

triedený zber.

4. Počas celého roka je možné odovzdať drobný elektroodpad z domácností na obecnom úrade v úradných

hodinách do špeciálne označenej nádoby.

5. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z

domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe, ktorý organizuje oprávnená osoba po dohode

s obcou na území obce 2 x ročne.

6. Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu

distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.

7. Termíny a spôsob zberu budú spresnené oznámením spôsobom v obci obvyklým (prostredníctvom

miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce

www.velkebierovce.sk).

Článok 6
Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov

1. Použité prenosné 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. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto

odpadom.

3. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo

nádob určených na triedený zber (plast, kovy, papier a pod.).

4. Počas celého roka je možné bezplatne odovzdať použité prenosné batérie na obecnom úrade v úradných

hodinách do špeciálne označenej nádoby.

5. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.

6. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu alebo

prostredníctvom zberného miesta.
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7. Termíny a spôsob zberu budú spresnené oznámením spôsobom v obci obvyklým (prostredníctvom

miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce

www.velkebierovce.sk).

Článok 7
Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

a zdravotníckych pomôcok

1. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke

pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

Článok 8
Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Na zber nadrozmerného odpadu je určený veľkokapacitný kontajner, ktorý sa v obci nachádza celoročne s

minimálnym intervalom vývozu 4x ročne. Miesto, kde sa veľkokapacitný kontajner nachádza je uvedený v

Informácií o počte a umiestnení zberných kontajnerov, ktorá je pravidelne aktualizovaná a uverejňovaná na

webovej stránke obce www.velkebierovce.sk a na úradnej tabuli obce.

2. Na území obce sa pre držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok ďalej uplatňuje systém

kalendárového zberu minimálne 2x za rok prostredníctvom oprávnenej osoby.

3. Termíny a spôsob zberu pre tieto druhy odpadov budú spresnené oznámením spôsobom v obci obvyklým

(prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce

www.velkebierovce.sk).

Článok 9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1. Zber a ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu zo svojich záhrad realizujú občania individuálne vo

vlastných kompostéroch. Odpad z cintorína je možné umiestniť do veľkokapacitného kontajnera celoročne

umiestneného v areáli obecného cintorína. Interval odvozu tohto druhu komunálneho odpadu sa určuje

minimálne na 1x ročne.

2. Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

3. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad a to z dôvodu, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

Článok 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa

kuchyne

1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a

reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností uvedených v článku 4 nariadenia zaviesť a

zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný

odpad, ktorého je pôvodcom.

3. Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných

kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ

kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad.

4. Prevádzkovateľ kuchyne nesmie
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a. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob

určených obcou na zber komunálneho odpadu,

b. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú

kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa,

s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd a

c. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie biologicky rozložiteľných

kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania oprávnenej osobe tak, aby sa k obsahu

zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch alebo

pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.

7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozložiteľných kuchynských

a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi.

Článok 11
Šatstvo a textílie

1. Na území obce je na zber šatstva a textílií umiestnená špeciálna zberná nádoba určená na textil a šatstvo.

Nádoba je vo vlastníctve zmluvného odberateľa, ktorý zabezpečuje vyprázdňovanie kontajnerov na vlastné

náklady.

2. Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň,

topánky, príp. iné druhy textilu.

3. Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je podľa potreby (naplnenia nádoby).

Článok 12
Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, ktoré je v rozpore so

zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť

obci ústne priamo na obecnom úrade v čase úradných hodín alebo písomne na adrese Obecný úrad Veľké

Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce, alebo e-mailom na adrese info@velkebierovce.sk,

alebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Článok 13
Zberný dvor

1. Obec na svojom území nezriaďuje zberný dvor.

Článok 14
Zber drobného stavebného odpadu

1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom zberu

prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok určený všeobecne záväzným nariadením obce.

2. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje do veľkoobjemového kontajnera,

ktorý na požiadanie obce pristaví oprávnená osoba.

3. Interval pristavenia zberných nádob oprávnenou osobou je stanovený minimálne na 2 x ročne.

4. Presný termíny bude vždy spresnený spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom, vyvesením na úradnej

tabuli, oznámením na webovej stránke obce).
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Článok 15
Záverečné ustanovenia

1. Dodržiavanie tohto nariadenia kontrolujú poverení pracovníci obecného úradu.

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a

drobnými stavebnými odpadmi bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Bierovciach dňa

21.06.2016 a nadobúda účinnosť 1.7.2016.Týmto VZN sa ruší platnosť VZN č.7/2005.

……………………………...........

Obec Veľké Bierovce

Ing. Silvia Masárová, starostka


