Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žalobín č. 10/2012 o nakladaní
s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Žalobín

Obec Žalobín, Obecné zastupiteľstvo v Žalobíne v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ust. § 39 ods. 4 zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o odpadoch)
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Žalobín

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. V tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) sa budú používať nasledujúce
definície podľa zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zákona).
2. Týmto VZN sa upravuje pôsobnosť obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s nimi, zodpovednosť za porušenie na
úseku odpadového hospodárstva a základné pojmy na úseku odpadového hospodárstva.
3. Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a
čistotu v obci.
4. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť systém zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, systém separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu na území obce.

Čl. 2
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č.1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo v súlad osobitnými
predpismi 1) povinný sa jej zbaviť.
2. 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.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Komunálne odpady (ďalej len 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 garáží, garážových a parkovacích stojísk.
Komunálne odpady sú aj 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 cintorína a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických
osôb a občianskych združení.
Zoznam odpadov, ktoré tvoria KO je uvedený v prílohe č.1 tohto VZN, ktorá je jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
5. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích
prác podľa osobitných predpisov2), zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, na
vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie Obci Žalobín
alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie Obci Žalobín.
6. Nakladanie s odpadom je zber odpadu, preprava odpadu, zhodnocovanie odpadu a
zneškodňovanie odpadu vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
7. Zneškodňovanie odpadu je také nakladanie s ním, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v prílohe č. 2 zákona.
8. Zhodnocovanie odpadu sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 3 zákona. Zber odpadu je
zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadu za účelom jeho prepravy.
9. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie jeho nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v
súlade so zákonom.
10. Nebezpečný odpad (ďalej len NO) je taký odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných
vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona. Skládkovanie odpadov je ich ukladanie na
skládku.
11.Skladovanie odpadov je ich dočasné uloženie pred niektorou z operácií zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich dočasné
uskladnenie pred zberom odpadu na mieste jeho vzniku.
12. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré je možné po vytriedení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Účelom tohto VZN je:
1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií
šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako aj výsledné výrobky čo
možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie
životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie.
2. Zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
odst. 1.
3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa odst. 1.
alebo 2.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa odst.
1., 2., alebo 3.

Čl. 2
Spoločné ustanovenia
1. Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Žalobín.
2. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom
a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
3. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva pre KO ako aj
pre DSO z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, plní 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.
4. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 2. povinní vypracovať
a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
5. 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 zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a
životné prostredie.
6. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov, ktorý tvorí prílohu
č. 1 tohto VZN a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
7. 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 vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu,

c) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
d) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadom z domácností,
e) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
f) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akokoľvek vypúšťať zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy,
g) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so Zákonom.
8. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzn. osobitného oprávnenia udeleného
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
9. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu 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 výroby odpad pochádza.
10. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu obvodný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady
držiteľa odpadu.
11. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so Zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému
úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
12. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo
z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce, požiada Policajný zbor SR 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. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je
povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má
na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 7, alebo obcou, ak túto činnosť
obec zabezpečuje sama.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s iným ako
KO a DSO, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia §19 ods.1 písmena b), f), k) a m)
a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i) Zákona.

Čl. 3
Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
1. Náklady na činnosti spojenú s nakladaním s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku
podľa osobitného predpisu3) okrem prípadov podľa ustanovenia § 18 odst. 7 alebo 9 zákona o
odpadoch. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

2. Za nakladanie s KO a DSO, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec.
3. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
Taktiež je povinný :
a) zapojiť sa do systému zberu KO v obci, ktorého rozsah určuje obec v prílohe č.2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
c) ukladať KO alebo jeho oddelené zložky a DSO za účelom ich zberu na miesta určené
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO 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 zneškodňovania týchto
odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s
týmto všeobecne záväzným nariadením.
5. Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená
požadovať od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO
na území obce, potrebné informácie.
6. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce, je
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
KO a s DSO.

Čl. 4
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec zavedením vhodného systému zberu komunálneho odpadu:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO 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 KO v obci,

c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO v rámci
separovaného zberu,
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 škodlivín a drobných stavebných odpadov.
2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania KO ustanovuje príloha č. 2 tohto VZN. Táto
príloha VZN tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Čl. 5
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí obci miestny poplatok.
2. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na osobu a
kalendárny deň stanoví obec Všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žalobín
pre príslušný kalendárny rok po jej schválení obecným zastupiteľstvom. O schválenej výške
poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým.
3. Obec vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Žalobín, okrem sadzby poplatku upraví aj zánik povinnosti
platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o zmene a o zániku poplatkovej povinnosti,
splatnosť poplatku 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.
4. Obec vyrubí poplatok platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom na
daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jej známych údajov k 1.januáru príslušného
roka.
5. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom,
prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
6. Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jej činnosťou
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov ale iba na úhradu nákladov za výsledok týchto
činností, ktorými je odpad.

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) Zákona),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného
prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami, akumulátormi
a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so
stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Čl. 6
Priestupky
Na celom území obce nie je dovolené a pokladá sa za priestupok :
1. Vytvárať nepovolené skládky odpadu.
2. Ukladať do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na verejných priestranstvách
(cintorín, príležitostne pristavené veľkoobjemové kontajnery na verejných priestranstvách
určené na nárazový zber objemového odpadu) stavebnú suť a ostatný odpad, vrátane
komunálneho odpadu.
3. Ukladať do zberných 110 l KUKA nádob zložky komunálneho odpadu, na ktorých zber sú
v obci vytvorené podmienky - odpadový papier, PET fľaše a zmesové plasty, sklo, sklenené
črepy, kovový odpad, biologický odpad vhodný na kompostovanie (pokosená tráva,
biologický odpad zo záhrad a dvorov pri údržbe zelene) stavebnú suť a drobný stavebný
odpad vo väčšom množstve ako 10 kg na 110 l zbernú nádobu a jeden vývoz.
4. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a jeho prílohami,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN a jeho prílohách,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa Tretej časti ods. 10. tohto VZN a jeho príloh,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN a jeho príloh.
5. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5.000 Sk = 165,90
EUR.
6. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva Obec Žalobín a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
7. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné záväzné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák.č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov), ak Zákon neustanovuje inak.

Čl. 7
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638,80 EUR 4), ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia 5).
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

Čl. 8
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie obce Žalobín č. 7/2011

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Žalobíne sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
14.12.2012 uznesením č. 11/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Žalobín, dňa
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Žalobín, dňa
VZN nadobúda účinnosť, dňa

30.11.2012
14.12.2012
01.01.2013
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Príloha č. 2
VZN č. 7/2009 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Žalobín

SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY A ZNEŠKODŇOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU
Článok I.
Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnym odpadom
1. Systém zberu komunálneho odpadu v rozsahu ustanovenom touto prílohou č.2 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2010 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Žalobín sa vyhlasuje za záväzný na celom katastrálnom území obce Žalobín.
2. Iné nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom, najmä
premiestňovanie smetných nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel,
poškodzovanie, preťažovanie alebo prepĺňanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie
alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob sa zakazuje.
3. Zákaz sa nevzťahuje na :
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na základnej škole a pod.) organizované
po dohode s organizáciou poverenou a oprávnenou na vykonávanie zberu,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu fyzickými a právnickými
osobami, napríklad ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných
nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu komunálneho odpadu v obci.
4. Obyvatelia obce a ostatné právnické a fyzické osoby sú povinné zhromažďovať odpady
triedením do zberných nádob a obalov k tomu určených podľa druhov, postupne s tým ako sú
vytvárané podmienky pre triedený zber komunálneho odpadu.
5. Komunálny odpad z územia obce odvážajú oprávnené osoby, ktoré majú uzatvorenú
s obcou zmluvu o vývoze komunálneho odpadu. Program a intervaly vývozu stanovuje obec.
Obec o programe a intervaloch vývozu a jeho zmenách oboznamuje obyvateľov spôsobom
v obci obvyklým.

Článok II
Drobný stavebný odpad, jeho zložky a systém zberu drobného stavebného odpadu
1. Drobný stavebný odpad je odpad vznikajúci pri bežnej údržbe rodinného domu a jeho
príslušenstva, ktorú si vykonáva vlastník, užívateľ alebo nájomca rodinného domu prípadne s

pomocou ďalšej fyzickej osoby. Týka sa to údržby, opráv rodinného domu a jeho
príslušenstva, ktoré si nevyžadujú stavebné povolenie alebo pri ktorých nie je potrebné
vykonať ani ich ohlásenie stavebnému úradu (obci).
2. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní tento zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe
písomného súhlasu obce o využití verejného priestranstva a takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.
3. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní tento odpad prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo,
plasty atď.) a tieto účelne zhodnotiť. Zvyšné zmesi drobného stavebného odpadu v malých
množstvách a objeme, najviac 10 kg na jednu zbernú nádobu a vývoz sú oprávnení jeho
držitelia zneškodňovať v zberných nádobách na komunálny odpad, ktoré sú určené pre
daného držiteľa odpadu.
4. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného odpadu
neumožňuje jeho zneškodňovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, môžu
jeho držitelia využiť na zneškodnenie systém likvidácie drobného stavebného odpadu
organizovaný obcou.
Obec zabezpečí 2 krát ročne možnosť drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné likvidovať
spôsobom uvedeným v odseku 3, uložiť do veľkoobjemového kontajnera. Kontajner bude
umiestnený na verejnom priestranstve pred Kamenným mostom. Termín pristavenia a odvozu
kontajnera bude oznámený spôsobom v mieste obvyklým.
5. Za drobný stavebný odpad sa podľa tohto VZN nepovažuje stavebná suť, ktorá vznikne pri
vykonávaní činnosti vyžadujúcej si stavebné povolenie alebo pri činnosti ktorú je potrebné
podľa zák. č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) ohlásiť stavebnému úradu (obci). Stavebný odpad
vzniknutý pri takejto činnosti sú povinní jeho držitelia zneškodniť v plnej výške na vlastné
náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu môže vykonávať len
organizácia poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 Zákona.
6. Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom sa zakazuje, najmä jeho vhadzovanie do
zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu komunálneho odpadu (nádoby
pre rodinné, bytové domy, veľkoobjemové kontajnery na verejne dostupných miestach a
pod.).

Článok III
Kal zo septikov, žúmp a MČOV
Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov, žúmp a MČOV sú záväzné pre
celý kataster Obce Žalobín.
1. Majitelia septikov a žúmp a MČOV v nehnuteľnostiach, resp. iní ich užívatelia ako
nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie
kalov a odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

2. Miestom pre zneškodňovanie odpadov uvedených v predošlých odsekoch 1 a 2, je
najbližšia čistiareň odpadových vôd (ČOV Vranov n.T.). Vlastníkom a prevádzkovateľom
tejto ČOV je vodárenská spoločnosť VVS a.s. Vranov n.T.
3. Každý majiteľ septika (žumpy) je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať
doklady o zabezpečení vývozu kalov zo septika a odpadu z čistenia kanalizácie oprávnenou
osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je
priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Článok V
Objemový odpad, definícia, uloženie a odvoz objemového odpadu

1. Objemový odpad zahŕňa objemové predmety akéhokoľvek druhu, ktoré nie je možné uložiť
do zberných KUKA nádob používaných na zhromažďovanie komunálneho odpadu.
2. Odvoz objemového odpadu zabezpečujú oprávnené osoby na základe požiadavky obce
najmenej jedenkrát v kalendárnom roku. Starosta obce môže podľa potreby verejným
oznámením stanoviť termín zberu tohto odpadu.
3. Odvoz a zneškodňovanie objemového odpadu, ktorý vznikne pri stavebnej činnosti,
búracích prácach spojených so stavebnou činnosťou (použité domové zariadenia odstraňované
a vymieňané v rámci rekonštrukcie a opravy nehnuteľností, odstraňovanie alebo výmena
krovu, odstraňovanie použitej strešnej krytiny, odvoz a zneškodňovanie stavebnej sute,
betónu, zeminy a ostatných odpadov, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti atď.) si zabezpečuje
fyzická alebo právnická osoba pre ktorú sa uvedené činnosti vykonávajú na základe zmluvy s
oprávnenou organizáciou v plnej výške na svoje náklady.
4. V záväznom stanovisku obce k žiadosti na odstránenie stavby alebo k žiadosti o vydanie
stavebného povolenia bude uvedená podmienka, že žiadateľ doloží k takejto žiadosti platnú
zmluvu o vývoze a uložení tohto druhu odpadu s firmou oprávnenou na uvedenú činnosť.
V opačnom prípade bude obec žiadať o prerušenie stavebného konania pre nesplnenie
podmienok záväzného stanoviska obce.

Článok VI
Odpad zo zelene
1. Odpad zo zelene, ktorý vznikne pri údržbe verejných priestranstiev odstraňuje
a zneškodňuje obec - kompostovisko.
2. Odstraňovanie a zneškodňovanie odpadu vzniknutého z údržby zelene a stromov na
pozemkov v súkromnom vlastníctve zabezpečí ich majiteľ, prípadne užívateľ, v plnej výške
na svoje náklady - kompostovisko.

Článok VII.
Komunálny odpad, systém zberu, vývozu odpadu a prideľovania zberných KUKA
nádob

1.Vývoz 110 l zberných KUKA nádob s komunálnym odpadom sa bude vykonávať
v pravidelných 14 dňových intervaloch po celý rok. Prípadná zmena bude včas ohlásená
miestnym rozhlasom.
2. Každá domácnosť v obci domový odpad po jeho vytriedení na jednotlivé separované
zložky, ukladá do typizovanej zbernej KUKA nádoby s obsahom 110 litrov.
3. V jednom rodinnom dome (byte) s tým istým súpisným číslom môže byť viac domácností,
počet pridelených zberných KUKA nádob sa vzťahuje na domácnosti.
4. V deň vývozu 110 l zberných KUKA nádob s komunálnym odpadom je dovolené vyložiť
na ich vyprázdnenie iba počet, ktorý je príslušná domácnosť oprávnená užívať. Zberné
KUKA nádoby z jednotlivých domácností vyložené nad limit určený v predošlom odseku 3,
rôzne iné zberné nádoby s komunálnym odpadom (netypizované zberné nádoby, rôzne
krabice, vrecia a pod.) nebudú v deň vývozu vyprázdnené a vlastník nehnuteľnosti je povinný
ich neodkladne odstrániť z verejného priestranstva.
7. Životnosť zbernej KUKA nádoby je 10 rokov. Po uplynutí 10 rokoch od prevzatia novej
zbernej KUKA nádoby, prípadne od jej predchádzajúcej výmeny, je možné túto vymeniť za
novú bez úhrady. Pri každej požadovanej výmene zbernej KUKA nádoby je domácnosť
povinná nepoužiteľnú zbernú KUKA nádobu, vrátiť na obecný úrad.

Článok VIII.
Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu

1. Zber vytriedených častí komunálneho odpadu (plat, sklo, kov, papier, tetrapak ) je
vykonávaný podľa zberného kalendára, ktorý obdrží každá domácnosť.

Článok IX.
Povinnosti vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti
Vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti je povinný najmä:
a) dbať aby zberná KUKA nádoba slúžila iba na zber komunálneho odpadu,
b) dbať aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných KUKA nádob,
c) zberné KUKA nádoby vyložiť na ich vyprázdnenie pri zvoze na prístupné miesto, čo
najbližšie ku komunikácii po ktorej prechádza zvozové vozidlo,
d) zberné KUKA nádoby ponechávať na tomto mieste len na dobu nevyhnutne potrebnú na
ich vyprázdnenie pri zvoze,
e) v zimnom období odstrániť závady zabraňujúce vyprázdneniu zbernej KUKA nádoby jej
zamrznutím,
f) vytriedené časti komunálneho odpadu zhromažďovať do nádob na to určených podľa
druhov postupne tak, ako budú vytvárané podmienky pre triedený zber komunálneho odpadu,

g) sklenené črepy zhromažďovať do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na trvalých
stanovištiach v obci,
h) vykonávať triedenie komunálneho odpadu pred jeho uložením do zbernej KUKA nádoby
na jednotlivé druhy pre triedenie a odber ktorých sú v obci vytvorené podmienky.
i) organický odpad zo záhrad, organický odpad z dvorov a ostatných plôch v súkromnom
vlastníctve, ktorý vznikne údržbou zelene, stromov a kríkov neukladať do zberných KUKA
nádob, ale tento kompostovať v domácich podmienkach.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
Táto príloha č.2 je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 7/2011 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žalobín.

V Žalobíne, dňa 15.12.2011

Mgr. Valéria Račková
starostka obce

