OBEC SVINIA

Všeobecné záväzné nariadenie č.
5/2015

obce SVINIA
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území
obce Svinia

VZN č. 5
Obecné zastupiteľstvo vo Svinej na základe ustanovenia § 4, ods. 3 písm. f/ a § 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 39 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov / ďalej len „ zákon o odpadoch „/
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov na území obce Svinia

ČLÁNOK I.
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len „nariadenia“/ je upraviť
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne,
použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov
z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obce,
chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na
zneškodňovanie odpadov.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Svinia.

ČLÁNOK II.
1. Komunálny odpad a jeho druhy
1.1.Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade
s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
a/ podskupina separované zbierané zložky komunálnych odpadov :
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

- 20 01 39 plasty
- 15 01 05 kompozitné obaly
- 20 01 40 kovové obaly
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 03 odpad z čistenia ulíc
- 20 03 07 objemový odpad VKK
1.2. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Svinia ukladať
výlučne len na tento účel vyhradených miestach.
1.3. Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Svinia považujú
- zberné nádoby,
- kontajnery,
- zberný dvor.

2. Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu
2.1.Na území obce Svinia sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať
a umiestňovať komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov
v zmysle Článku II, bod 1 tohto nariadenia nasledovne:
a/ do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce Svinia
b/ obyvatelia – fyzické osoby – sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho
odpadu v rámci triedeného zberu na území obce a to takto:
- zelené vrece – sklo
- biele vrece – papier
- žlté vrece – plast
- čierne vrece – kovové obaly
Objemný odpad sú pôvodcovia odpadu povinní umiestňovať do kontajnerov na zber
objemového odpadu.
2.2.Na zbernom dvore alebo do kontajnerov, ktoré obec rozmiestňuje na území obce.
2.3.Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu držitelia týchto odpadov odovzdávať
na zbernom dvore. /Občania v rodinnej zástavbe kompostujú rozložiteľný komunálny vo
vlastných zariadeniach na kompostovanie./

2.4.Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zabezpečuje na území obce – právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú
zmluvu s obcou / ďalej len “prepravná organizácia“ /
2.5. Do zbernej nádoby sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého
druhu, priemyselné odpady, odpady z obchodnej činnosti, odpady z potravinových
výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení, kyseliny, látky tekuté, zápalné,
opotrebované batérie a akumulátory a pod. Zamestnanci prepravnej organizácie sú
oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak
sa v zbernej nádobe nachádzajú odpady, ktoré do nej nepatria.
3 Množstvový zber
3.1.Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
tak, ako je definovaný v § 39 ods. 13 zákona číslo 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.2.Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa
zavádza na celom území obce Svinia pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.
3.3.Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho
zbierať po vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadu.
3.4.Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu sa ustanovujú štyri farby vriec / biela, žltá, zelená, čierna/ a kuko nádoba.
3.5. Je zakázané, okrem oprávnenej organizácie poverenej zvozom, odvážať,
premiestňovať zberné vrecia, vyprázdňovať ich, akokoľvek s ich obsahom
manipulovať alebo vyberať časť ich obsahu.
4. Nakladanie s drobným stavebným odpadom
4.1.Za drobný stavebný odpad na území obce Svinia sa považuje: odpad z bežných
udržiavacích prác, zabezpečovaných fyzickými osobami, pri ktorých postačuje
ohlásenie stavebného úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie na
ohlásenie.
4.2. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť / na sklo,
kovy, plasty, papier a lepenku/ a použiteľnú časť zhodnotiť, zvyšnú časť je držiteľ
povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre
objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej
nádobe umiestniť. / K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod./
4.3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov môže len obec, alebo organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti.

5. Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti a použitými batériami
a akumulátormi z domácnosti
5.1. Za elektroodpad z domácností sa považuje elktroodpad tak, ako je definovaný v §
54a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
5.2. Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné umiestnením – odovzdaním na
zbernom dvore / ust. § 54 a nasl. a § 39 zákona o odpadoch/.
5.3. Nakladať s použitými batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom
z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: umiestnením – odovzdaním na
zbernom dvore do vyhradených nádob / § 48a a nasl. § 39 zákona o odpadoch/.
Podľa § 39 ods. 19 zákona č. 223/2001 Z. z. obec je povinná umožniť výrobcovi
elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii a výrobcovi batérii a akumulátorov alebo
kolektívnej organizácii na ich náklady
a/ zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností a systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo
použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových
vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby.
b/ užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenie na zber
komunálnych odpadov. Pri oddelenom zbere elektroodpadov je potrebné postupovať
v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní
s elektrozariadeniami a elektroodpadom. V zmysle ust. §4 ods. 1 a 2. Vyhlášky:
- Oddelený zber elektroodpadu a skladovanie elektroodpadu pred jeho
spracovaním sa musí uskutočňovať v členení na tieto skupiny:
a/ elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,
b/ elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami,
c/ elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti,
d/ elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení
e/ elektroodpad z ostatných malých zariadení
- Miesta určené na skladovanie elektroodpadu vrátane dočasného skladovania
pred jeho spracovaním musia mať:
a/ vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii zariadenia na
zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby zariadenia na zachytávanie
znečisťujúcich látok a odmasťovacie prostriedky
b/ ochranu proti vplyvu atmosférických zrážok pre príslušné oblasti.
6.Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
6.1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi kuchyne na území obce,
si zhodnotenie resp. zneškodnenie kuchynského a reštauračného odpadu zabezpečujú sami
na vlastné náklady.
6.2. Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorína
a ďalšej zelene sa uskutočňuje na zbernom dvore. / Ak nie je možnosť ho kompostovať vo
vlastnom zariadení./.

6.3. Občania v rodinnej zástavbe kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad
vo vlastných zariadeniach na kompostovanie.
6.4. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny
odpad, na iné miesta než je určené alebo ho spaľovať.
6.5. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov.
6.6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie alebo zneškodnenie tak, aby sa k obsahu kontajnera
nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

ČLÁNOK III.
Spoločné a záverečné 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. Porušením uvedeného zákona sa bude postupovať
v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb.
2. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
3. Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obci Svinia
stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Svinia o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Svinia dňa 30.11.2015
uznesením č. 7/2015.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.12.2015

VZN č. 5
Vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.12.2015

Miroslav Nawrat
starosta obce

