Obec
O b y c e v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 39 ods. 4 zákona NR SR č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) v y d á v a
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
č. 11/2008 z 15. decembra 2008
o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu a miestnom poplatku
za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta 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 na uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk
a parkovacích stojísk. Komunálne odpady sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo
v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov
a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
združení. Odpady, ktoré konkrétne tvoria komunálny odpad, vyplývajú zo zoznamu
komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
4. Drobné stavebné odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom (v rozsahu do 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby),
na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie
stavebného úradu (obci), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebného
úradu (obci).
5. Zberný dvor je zariadenie na zhromažďovanie odpadov (dočasné uloženie) pred
ďalším nakladaním s nimi. Zberný dvor v Obyciach sa nachádza v časti obce za
cintorínom na začiatku časti „Vinice“ a bol zriadený za účelom zabezpečenia
separovaného zberu odpadov.

Článok 2
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je :
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií
šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkou, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky,
čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje
znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovanie
nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovných použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a)
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a) alebo b)
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písmena a), b) alebo c).
Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
a produkuje ročne viac než 500 kg odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre
komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou v rozsahu do 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len „drobné
stavebné odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov,
ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu
s obcou na vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať
a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom, ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti,
je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaochádzať aj v súlade s týmto
nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý
povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto všeobecne záväzným nariadením,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu
a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 prílohy č. 3 zákona,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitné oprávnenia
udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodneniu odpadov
a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca,
z ktorého odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí zneškodnenie
odpadu obvodný úrad životného prostredia, na území ktorej sa odpad nachádza, na
náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu ŽP a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. Obvodný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného
orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej
za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, takto zistená
osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na
vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými
ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu
rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1
písm. i) zákona.
Článok 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením
obce.
Taktiež je povinný :
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy
a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom
odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.
5. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného

odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
6. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 5
Systém zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálneho odpadu
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými
zložkami komunálneho odpadu :
a)
-

Separovane zbierané frakcie komunálneho odpadu ( z domácností) :
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 39 plasty

b) odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) :
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
c)
-

iné komunálne odpady :
20 03 01 zmesový komunálny odpad (zostatok KO po vytriedení ostatných zložiek)
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 04 kal zo septikov

d)
-

separovane zbierané frakcie komunálneho odpadu na zbernom dvore v Obyciach :
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 03 07 objemný odpad
drobné stavebné odpady (do 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby)

2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na
jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci v 110 l smetných
nádobách
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu, 1 100 lit. kontajnery na sklo, papier a PET fľaše
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivých a drobných stavebných odpadov.

Článok 6
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec zabezpečuje odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu dodávateľským
spôsobom.
2. Spôsob spracovania a zneškodňovania komunálneho odpadu je súčasťou programu
odpadového hospodárstva, ktorý vypracúva obec.
3. Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených nádobách
4. Majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky, je povinný zakúpiť si
dostatočný počet nádob od obce, alebo od iného dodávateľa, za podmienky, že si
zabezpečí ten istý typ nádoby, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ich okolia z dôvodu
nedostatku kapacity zberných nádob. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do
určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky
podľa článku 5, bodu 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
5. Počet a druh zberných nádob pre odvoz určí majiteľ alebo správca objektu po dohode
so subjektom povereným odvozom podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho
odvozu.
6. Majitelia objektov, alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak,
aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby, ak
nebolo obcou stanovené inak.
7. Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to aby :
- boli dodržané hygienické a estetické zábrany
- vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nákladu nebola, pokiaľ je to možné,
väčšia ako 10 m
- bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup
- boli na úrovni prístupovej komunikácie
- zberné nádoby neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách, vozovke
- nádoby boli uložené na spevnenom podklade, prípadne chránené múrikom, zeleňou
- bol čo najmenej rušený vzhľad okolia
- zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami budovy, alebo v blízkosti ihrísk.
8. Za odpad umiestnený v zbernej nádobe je zodpovedný do doby odvozu majiteľ –
správca objektu, obytného domu, prevádzky.
9. Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpadky
v zberných nádobách riadne pripravené na odvoz, t.j. aby :
a) boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách,
b) bol umožnený prístup k zberným nádobám.
10. Do nádob nie je povolené ukladať hmoty, ktoré nepatria do komunálneho odpadu.
Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škvaru a vodou ich tam zalievať,
odpadky spaľovať, nakladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na
iné účely.
11. Obyvatelia sú povinní :
a) sypať odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia, resp. odstrániť
toto znečistenie
b) po vysypaní odpadu uzatvárať nádoby
12. Majiteľ, alebo správca objektu je povinný :
a) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup k miestu
vyhradenému pre nádoby, postarať sa o ich vynesenie až na miesto, kde je prístup
voľný a po ich vyprázdnení ich vrátiť späť
b) miesta vyhradené pre nádoby (stanovišťa) udržiavať v čistote

13. Domové odpady odváža obec a to :
1. IBV – každých 14 dní
2. Školy – každých 14 dní
3. Spoločnosť – SIPOX, a. s. – každých 14 dní
4. Chatová oblasť – podľa potreby
5. Fyzické a právnické osoby – každých 14 dní.
6. Prevzatím odpadkov na odvoz sa tieto stávajú majetkom obce.
7. Je zakázané iným organizáciám a súkromným osobám odvážať a premiestňovať
zberné nádoby určené na pravidelný odvoz odpadkov, vyprázdňovať ich
akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prisvojovať si jeho časti, alebo
umiestňovať domový odpad do iných, než k tomu určených nádob.
14. Odvoz veľkoobjemových odpadov, prípadne veľkého množstva odpadu sa vykonáva
veľkoobjemnými kontajnermi.
15. Fyzické a právnické osoby si môžu objednať za úplatu odvoz odpadu vo
veľkoobjemových kontajnerov v obci, pri zvýšenom výskyte komunálneho odpadu,
stavebného odpadu a pod., v prípade rôznych drobných rekonštrukcií a búracích prác,
môže si fyzická alebo právnická osoba objednať za úplatu odvoz odpadu vo
veľkoobjemových kontajneroch, prípadne tento odpad odviezť na skládku TKO na
vlastné náklady.
16. Odvoz domových zariadení (kuchynských liniek, radiátorov a pod.), ktoré sú
vymieňané v rámci údržby, rekonštrukcie alebo inej stavebnej činnosti je povinný
zabezpečiť vykonávajúci subjekt ihneď po vykonaní demontáže. Tieto predmety sa
nesmú uskladňovať na verejných priestranstvách.
17. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť jeho včasné odvezenie, po naplnení udržiavať
v jeho okolí čistotu, ak sa nedohodne so správcom objektu, kde je kontajner
umiestnený inak. Keď pôvodca odpadu nezabezpečí čistotu na stanovištiach zberných
nádob, urobí to obec na náklady pôvodcu odpadu.
18. Týždeň pred štátnym sviatkom, významnými výročiami a inými významnými
spoločenskými akciami je zakázané pripravovať na komunikáciách odpady na odvoz.
Pokiaľ už boli predtým pripravené, musia byť odstránené najneskôr 48 hodín pred
začatím akcií a týmito dňami. Miesta používané ako súčasť staveniska sú povinný ich
užívatelia upraviť a okolia vyčistiť.
Článok 7
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
1. Za zber prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí obci miestny poplatok.
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. Poplatok sa nevyberá za
činnosť obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína, ale iba za
výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
3. Poplatok platí :
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosti, nachádzajúce sa
na území obce, určenú na podnikanie,

c) fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je
vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho
odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia,
aby im obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému
zberu komunálneho odpadu.
6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú
platiteľmi poplatku.
7. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre
správne výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala.
8. Sadzba poplatku môže byť :
a) najmenej 2,65 euro a najviac 39,83 euro za osobu a kalendárny rok alebo
b) najmenej 2,65 euro za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že
využíva množstevný zber.
9. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku :
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa
počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci,
b) pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému
ani k prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemernej doby užívania
nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však vo výške ¼ ročného poplatku,
c) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo
užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa priemerného
počtu zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad,
d) pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo
ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto
zariadenia,
e) pri množstevnom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
10. Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci rok stanoví obec všeobecne
záväzným nariadením obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce do konca bežného roku.
O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom
v miesto obvyklým. výška takto schváleného poplatku platí až do doby, keď obecné
zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny
rok.
11. Obec vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za odpady upraví aj
zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o zániku poplatkovej
povinnosti, platnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na
uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj
ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov.

12. Poplatok vyrúby obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že
využíva množstevný zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne
záväznom nariadení, obec poplatok platobným výmerom nevyrúbi.
13. Pri vyrúbení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec
z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.
14. Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zák. č. 195/1998
Z. z. v platnom znení), poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa ods. 8 tohto
všeobecne záväzného nariadenia alebo môže poplatok odpustiť.
15. Príjem z poplatku z odber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavených odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov
spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.
16. Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho
činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce
a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína, alebo iba za výsledok týchto
činností, ktorých je odpad.
Článok 8
Kal zo žúmp a septikov
1.

Majitelia žúmp a septikov, resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú
povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne
záväznými predpismi.
2. Preprava kalov :
a) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo žúmp a septikov môže na
území obce len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
b) majitelia žúmp a septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne
prostredníctvom takejto organizácie.
Článok 9
Systém zberu drobného stavebného odpadu
Zhromažďovanie, preprava, ukladanie a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu
1. Drobné stavebné odpady sú odpady zo stavebných úprav a udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou, napr. tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, sklo,
drevo, kúsky betónu, kamene, výkopová zemina, atď.
2. Pôvodcovia drobných stavebných odpadov (v rozsahu nad 1m3 od jednej fyzickej
osoby) sú povinní pred zahájením stavebných prác od organizácie poverenej zberom
prenajať veľkoobjemový kontajner a vopred dojednať spôsob zneškodňovania
drobných stavebných odpadov.
3. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu
obce s využitím verejného priestranstva, takým spôsobom, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia
a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
4. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených
pre iných účastníkov systému zberu komunálneho odpadu.

5. Pôvodcovia drobných stavebných odpadov s produkciou do 1m3 odpadu ročne od
jednej fyzickej osoby môžu svoj odpad bezplatne uložiť na zbernom dvore v Obyciach
zriadeného obcou, podľa usmernenia správcu zberného dvora.
Článok 10
Systém zberu objemného odpadu a elektroodpadu
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie objemného odpadu
a elektroodpadu
1. Objemný odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom, napríklad nábytok,
dvere, okno, podlahoviny, koberec atď.
2. Elektroodpad z domácností je elektroodpad (vyradené elektrické a elektronické
zariadenia), ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je so svojim zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne. Obyvatelia domov a obytných domov okrem organizovaného zberu, sú povinní
uložiť objemný odpad na zbernom dvore v Obyciach, podľa usmernenia správcu
zberného dvora.
Zber elektroodpadu z domácností sa uskutočňuje v obci najmenej dvakrát ročne. Zber
sa uskutočňuje priamym odberom od obyvateľov obce na autá firiem, ktoré sú
poverené zberom elektroodpadu z domácností.
4. Obec v zmysle ustanovení zákona umožní výrobcovi elektrozariadení zaviesť
a prevádzkovať na svojom území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností.
Článok 11
Nakladanie s problémovými látkami
(oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivým)
1. Separovateľnými zložkami KO sú i nebezpečné odpady vznikajúce v domácnostiach,
ktoré je zakázané ukladať spolu so zmesovým KO na skládku. Ide najmä o žiarivky,
liečivá, batérie, akumulátory, farby, lepidlá, živice, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady
a oleje. Uvedené nebezpečné odpady je pôvodca povinný vytriediť a zhromažďovať
oddelene.
2. Podľa konkrétnej situácie, druhu a množstva nebezpečného odpadu rozhodne pôvodca
o ďalšom nakladaní s týmto odpadom. Na vlastné náklady zabezpečí odovzdanie
nebezpečných odpadov firme oprávnenej na zber nebezpečného odpadu v rámci
organizovanej akcie – prevzatie odpadu bezodplatne.
3. Za zber nebezpečného odpadu, jeho dopravu a zneškodnenie zodpovedá držiteľ
odpadu, ktorý ho prijal od pôvodcu podľa bodu 2).
4. Obec zabezpečí minimálne dvakrát ročne organizovaný zber problémových látok,
pričom k informovanosti občanov o podrobnostiach nakladania s problémovými
látkami pri zbere a druhu zberaných odpadov využije informačný systém obce
(miestny rozhlas, úradné tabule).

Článok 12
Odpad zo záhrad rodinných domov, zo záhradkárskych osád
slúžiacich na zabezpečenie osobných pestovateľských potrieb,
biologicky rozložiteľné odpady
1. Zhromažďovanie a preprava odpadu zo záhrad rodinných domov, zo záhradkárskych osád
slúžiacich na zabezpečenie osobných pestovateľských potrieb a iných biologicky
rozložiteľných odpadov sa zabezpečuje prostredníctvom ukladania odpadu na zbernom
dvore v Obyciach zriadeného obcou.
2. Obec v prípade záujmu obyvateľov obce – za úhradu, zabezpečí vo firme poverenej
zberom, rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov.
3. Pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) sú povinný podľa svojich možností
zabezpečiť domáce kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov pred ich
zneškodnením.
Článok 13
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona),
b) poskytuje držiteľom odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území SR na nakladanie s odpadovými olejmi,
opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi
zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Článok 14
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto :
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto všeobecne záväzným
nariadením, ( § 18 ods. 3 písm. b) zákona),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto všeobecne záväznom
nariadení (§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm c) zákona),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 3 ods. 10 tohto všeobecne záväzného
nariadenia (§ 18 ods. 6 zákona),
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (§
39 ods. 9 zákona).
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 160 euro.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) prejednáva obec a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

Článok 15
Pokuty právnických osôb
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 630 euro, ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.
Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom,
kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa
všeobecných predpisov o správnom konaní.
Článok 16
Účinnosť
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 2/2001 o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku na zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu zo dňa 23. 11. 2001 v znení jeho neskorších
dodatkov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení obce
Obyce o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu uznieslo na 27. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Obyciach dňa 15. 12. 2008, uznesením č. 27/2008.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2009.

Helena Filipčíková v. r.
starostka obce

Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Obyce bolo na úradnej tabuli :
- vyvesené dňa : 16. 12. 2008
- zvesené dňa : 31. 12. 2008

PRÍLOHA č. 1 K VZN č. 11/2008 O ODPADOCH
ZOZNAM KOMUNÁLNEHO ODPADU
Číslo skupiny, podskupiny
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
Kategória
a druhu odpadu
odpadu
20
Komunálne odpady (odpady z domácností a pod.
odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane
ich zložiek zo separovaného zberu
20 01
Separované zbierané zložky komunálnych
odpadov ( okrem 15 01 )
20 01 01
Papier a lepenka
O
20 01 02
Sklo
O
20 01 08
Biologicky rozmnožiteľný a reštauračný odpad
O
20 01 10
Šatstvo
O
20 01 11
Textílie
O
20 01 13
Rozpúšťadlá
N
20 01 14
Kyseliny
N
20 01 15
Zásady
N
20 01 17
Fotochemické látky
N
20 01 19
Pesticídy
N
20 01 21
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
20 01 23
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
N
uhľovodíky
20 01 25
Jedlé oleje a tuky
O
20 01 26
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
20 01 27
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
N
obsahujúce nebezpečné látky
20 01 28
Detergenty obsahujúce nebezpečné látky
O
20 01 29
Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
N
20 01 30
Cytotoxické a cytosgtatické liečivá
O
20 01 31
Liečivá iné ako uvedené v 20 01 29
N
20 01 32
Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
O
20 01 33
Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06
N
02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34
Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O
6
20 01 35
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
N
ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti
20 01 36
Vyradené elektrické zariadenia iné ako uvedené
O
v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 37
Drevo obsahujúce nebezpečné látky
N
20 01 38
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
O
20 01 39
Plasty
O
20 01 40
Kovy
O
20 01 41
Odpady z vymetania komínov
N
20 01 99
Odpady inak nešpecifikované

20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu
z cintorína
Biologický rozložiteľný odpad
Zemina a kamenivo
Iné biologicky rozmnožiteľné odpady
Iné komunálne odpady
Zmesový komunálny odpad
Odpad z trhovísk
Odpad z čistenia ulíc
Kal zo septíkov
Odpad z čistenia kanalizácie
Objemný odpad
Komunálne odpady inak nešpecifikované

Odpady sa členia na tieto kategórie :
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N,
b) ostatné odpady, označené písmenom O.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

