VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 223/2001
Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej VZN):
I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy

1. Správne nakladanie s odpadom je v záujme ochrany životného prostredia, ochrany verejného
poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Kamenín a to práva a
povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a jeho
zavedením:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenie alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ,
b) zabezpečiť 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 d drobných stavebných odpadov,
c) a ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj určiť miesta na ukladanie týchto odpadov.

§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností 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 v vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania , alebo činnosť právnickej
osoby , alebo fyzickej osoby - podnikateľa , za odpady z domácností sa považujú aj odpady z
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu , napr. zo záhrad,
chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácností najmä z garáží . 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 /§ 2 ods. 14 zákona o odpadoch/.
2. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo ne
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie /§ 6 ods.1) zákona o odpadoch v
náväznosti na § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov)/.
3. Elektroodpad z domácností je elektroodpad,
ktorý
pochádza
z domácností, z
obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností.
4. Zložka komunálnych odpadov je ich časť , ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch do 1m3 /rok od jednej
f yzickej osoby).
5. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch /§ 2 ods. 13/.
6. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov /§2. ods. 2 zákona o odpadoch/.
7. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza /§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch/.
8. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodnenie odpadov vrátene starostlivosti o miesto zneškodňovania.
9. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenia alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
10. Užívateľmi zberných nádob sú napríklad:
- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia),
- každý, v prípade zberných nádob určených ne donáškový zber (sklo, papier, objemný odpad,
plasty...),
- pracovníci organizácie poverenej zberom, alebo pracovníci mesta oprávnení so zbernými
nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.
11. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer uložiť do zberných nádob (poskytnutými do užívania držiteľovi tohto odpadu),
alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý nie je možné štandardnými nádobami vyviesť v
rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
12. Separovaný zber je zabezpečenie triedenia odpadu jeho pôvodcom na jednotlivé druhy, ktoré
je možné využiť podľa ich fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností.
13. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z
verejnej komunikácie, ktorá môže mať najviac tri body, dve nadzemné podlažia a podkrovie /§
43b ods. 3 stavebného zákona/.
14. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so
spoločným hlavným vstupnom z verejnej komunikácie /§ 43b ods. 2 stavebného zákona/.

§3
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálneho odpadu má právo na:
a) poskytnutie funkčných kontajnerov a zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom
systémom zberu,
b) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu.
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný :
a) riadiť sa spôsobom zberu KO zavedeným v obci , t.j. dodržiavať frekvenciu zberu
a používať typy odpadových nádob jemu pridelených ,
b) dodržiavať pravidlá zberového systému stanoveného obcou Kamenín ,
c) zhromažďovať komunálny odpad ukladaním do vyhradených kontajnerov,zberných nádob,
prípadne miest na to určených ,
d) zmesový komunálny vkladať do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa
dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil
zdravie zamestnancov zmluvného partnera,
e) ukladať komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad a
podobne do odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu
po okolí,
f) neznečisťovať stanovište a okolie,
g) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci popol,
uhynuté zvieratá, horľavý výbušný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil
zdravie zamestnancov zmluvného partnera,
h) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na stanovišti,
i) nespaľovať ani inak neznehodnocovať komunálny odpad a DSO a jeho zložky v zbernej
nádobe, kontajneri a na voľných plochách,
j) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu
alebo nespôsobil narušenie systému zberu.

II.ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK
§4
Komunálny odpad a jeho zložky
1. Komunálny odpad podľa tohto VZN má nasledovné zložky:
a) odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií vrátane zložiek
zo separovaného zberu ako papier, lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad, šatstvo, textílie, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské
farby, lepidlá a živice s obsahom nebezpečných látok, detergenty, liečivá, batérie,
akumulátory, vyradené elektronické zariadenia, drevo, plasty, kovy, odpady z vymetania
komínov a odpady inak nešpecifikované,

b) odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov ako biologicky rozložiteľný odpad,
zemina a kamenivo, iné biologicky rozložiteľné odpady,
c) iné komunálne odpady ako zmesový KO, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, odpad z
čistenia kanalizácie, objemný odpad a KO inak nešpecifikovaný.

§5
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek
1. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinný do určených zberných nádob zbierať odpad.
2. Typ, počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu je
pre rodinné domy ,vily a podobné nehnuteľnosti 1ks 120 l nádoby na jednu bytovú
jednotku , interval vývozu 52krát v roku.
3. Umiestnenie zberných nádob:
a) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platiteľa poplatkov, pričom sú
povinný na tento účel zriadiť vyhradené miesto tak, aby zberné nádoby neboli umiestnené
na komunikácii, chodníku alebo parkovisku,
b) zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách môžu byť ponechané len na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vysypaní zbernej nádoby je povinný prepravca vrátiť
nádobu na pôvodné miesto.
4. Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo
kolektívne nakladanie s elektroodpadom z domácností , ak pochádza z elektrozariadení
z jeho výroby , predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
5. Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie
s elektroodpadom , ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13.
augustom 2005 z domácností , odovzdaného za kalendárny rok, podľa podielu výrobcov
elektrozariadení na trhu , ktorý určí ministerstvo pre každú kategóriu elektrozariadení
v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 54b ods. 1 písm.p.

§6
Miesto zneškodňovania KO
KO vzniknutý na území obce sa zneškodňuje na skládke , s ktorou má obec zmluvný vzťah.

III.ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 7
Sankcie
1. Priestupku sa dopustí v zmysle ustanovenia § 80 ods. 3, písm. a) zák. č. 223/2001 Z .z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov ten, kto:

2.

3.

4.
5.

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom /§ 18 ods. 3 písm. a) a §
39 ods. 5
písm. b)/
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou /§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5
písm. c)/
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9
za priestupky podľa ods. 1 môže obec uložiť pokutu do 166,00 €.
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byť priestupkom v zmysle ustanovení
§§ 45, 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Priestupku sa ďalej v zmysle ust. § 80 ods.1 písm. s vyššie citovaného zákona dopustí ten, kto
nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c. Za priestupok
podľa tohto ustanovenia môže obec uložiť pokutu do 664,00 €. Porušenie ustanovení tohto
VZN fyzickou osobou môže byť priestupkom v zmysle ustanovení §§ 45,46 zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Za porušenie tohto VZN môže obec uložiť sankciu do výšky 664,00 € v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

§8
Spoločné ustanovenia
1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO , ktoré
vznikli na území obce sú upravené vo VZN č. 14/2008 zo dňa 27.11.2008 o miestnom poplatku
za KO .

2. Sadzba poplatku je určená za osobu kalendárny rok, jej výšku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V prípade, že nebude sadzba schválená do konca kalendárneho roka, ostáva v platnosti
doterajšia sadzba do výšky poplatku .
3. Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór
b) poverení pracovníci OcÚ
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) iné osoby poverené starostom obce
e) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií
4. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

§9
Záverečné ustanovenia
1. VZN obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kameníne, č.11/2011
dňa
25. 3. 2011.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom uverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu
Kamenín.

V Kameníne , 25. 3. 2011

Ladislav Benefi
starosta obce Kamenín
Vyvesené : 8. 3. 2011
Schválené : 25. 3. 2011
Vyvesené po schválení : 28. 03. 2011
Zvesené :
16.03. 2011

