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Obec Oščadnica na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2603/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Oščadnica

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel, pôsobnosť a predmet nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva za účelom stanoviť
funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(ďalej len „KO a DSO“), vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov (ďalej len „BRKaRO“) vyprodukovanými na území obce Oščadnica v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva.
(2) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
(3) Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce Oščadnica, všetkých pôvodcov a
držiteľov odpadu pri predchádzaní vzniku odpadov a v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom vrátane jeho zberu a prepravy ako aj zodpovednosť za porušenie zodpovednosti
na úseku odpadového hospodárstva.
(4) Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým KO, DSO, spôsobe zberu a
prepravy KO, nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom(ďalej len
„BRKO“), BRKaRO, spôsobe a podmienkach triedeného zberu KO, najmä zberu
elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov,
šatstva a textilu, spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok, spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, spôsobe nahlasovania
nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberného dvora, spôsobe zberu DSO a
dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
(5) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Oščadnica.
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DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
(1) Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky,
skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z
elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a
objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad
svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností
(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
(4) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení
zložiek komunálneho odpadu.
(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(6) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 –
Komunálne odpady (odpady z domácnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a
inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne
odpady členia na tieto podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného
zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné
komunálne odpady.

§3
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
(1) Paušálny zber komunálnych odpadov na území obce Oščadnica sa zavádza pre
fyzické osoby (občanov), ktorí majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo ktorí sú na území obce Oščadnica oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.
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(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový odpad, t. j. komunálny odpad po
vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a
umiestňovať nasledovne:
a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce o veľkosti 110 l, 120 l
alebo 240 l, ktorá bude označená vysokofrekvenčnou identifikáciou – RFID čipom
(z angl. Radio Frequency IDentification) (ďalej len „RFID čipom“) - zabezpečí
Obec Oščadnica, priradeným ku konkrétnemu popisnému číslu. Ak je nehnuteľnosť
fyzickej osoby umiestnená v ulici, alebo časti ulice, ktorá je mimo trasu zvozového
vozidla sú povinní držitelia komunálneho odpadu vyložiť zbernú nádobu na obvyklé
odvozné miesto v obci v trase zvozového vozidla.
(3) Lokality so špecifickými podmienkami nakladania so zmesovým komunálnym
odpadom:
a) v častiach obce, kde je počas celého roka sťažený prístup a nie je možné zberovým
vozidlom vykonávať v danom území zvoz zberných nádob umiestnených priamo pri
nehnuteľnostiach fyzických osôb je zber a zvoz komunálnych odpadov zabezpečený
prostredníctvom veľkoobjemových zberných nádob 1100 l. Občan môže v tomto
prípade a v týchto lokalitách využívať aj svoje zberné nádoby o veľkosti 110 l, 120 l
alebo 240 l, ktoré budú označené RFID čipom priradeným ku konkrétnemu popisnému
číslu, za podmienky, že zberná nádoba musí byť v termíne vývozu umiestnená na
dostupnom miestne v trase zberového vozidla. Ide o nasledovné lokality:
Švancárovia, Košariská, Peňáci, Vreščovka
b) v častiach obce, kde je počas celého roka sťažený prístup a nie je možné zberovým
vozidlom vykonávať v danom území zvoz zberných nádob umiestnených priamo pri
nehnuteľnostiach fyzických osôb je zber a zvoz komunálnych odpadov zabezpečený
prostredníctvom veľkoobjemových zberných nádob 1100 l umiestnených na
odvozných miestach. Občan môže v tomto prípade a v týchto lokalitách využívať aj
svoje zberné nádoby vo veľkosti 110 l, 120 l alebo 240 l, ktoré budú označené RFID
čipom, priradeným ku konkrétnemu popisnému číslu, za podmienky, že zberná nádoba
musí byť v termíne vývozu umiestnená na dostupnom miestne v trase zberového
vozidla. V prípade, že je v danej lokalite vybudovaná uzamykateľné oplotený priestor
pre umiestňovanie zberných nádob na zmesový odpad, sú všetci držitelia
komunálneho odpadu, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti v odľahlých, pre zvozové
vozidlo nedostupných lokalitách, povinní zmesový odpad zhromažďovať do vlastnej
zbernej nádoby o veľkosti 110 l, 120 l alebo 240 l, označenej RFID čipom,
priradeným ku konkrétnemu popisnému číslu. Táto nádoba na zmesový odpad musí
byť umiestnená v termíne vývozu v tomto oplotenom priestore. Ide o nasledovné
lokality: Zagrapa, Haladeji, Tertež, Magura, Závozy – rekreačné chaty,
Dedovka, Zadedová, Grófovia, Príslop
c) v častiach obce, kde je počas zimného obdobia sťažený prístup a nie je možné
zberovým vozidlom vykonávať na danom území zvoz zberných nádob umiestnených
priamo pri nehnuteľnostiach fyzických osôb, je zber a zvoz komunálnych odpadov
zabezpečený prostredníctvom veľkoobjemových zberných nádob 1100 l umiestnených
na odvozných miestach. Občan môže v tomto prípade a v týchto lokalitách využívať
aj svoje zberné nádoby vo veľkosti 110 l, 120 l alebo 240 l, ktoré budú označené
RFID čipom priradeným ku konkrétnemu popisnému číslu, len v prípade, že zberná
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nádoba musí byť v termíne vývozu umiestnená na dostupnom miestne v trase
zberového vozidla (trasa upravená počas zimných mesiacov). V prípade, že je v danej
lokalite vybudovaná uzamykateľný oplotený priestor pre umiestňovanie zberných
nádob na zmesový odpad, sú všetci držitelia komunálneho odpadu, ktorí sú vlastníkmi
nehnuteľností v odľahlých, pre zvozové vozidlo nedostupných lokalitách, povinní
zmesový odpad zhromažďovať do vlastnej zbernej nádoby o veľkosti 110 l, 120 l
alebo 240 l, označenej RFID čipom, priradeným ku konkrétnemu popisnému číslu.
Táto nádoba na zmesový odpad musí byť umiestnená v termíne vývozu v tomto
oplotenom priestore. Ide o nasledovné lokality: Oščadnica – Rovne (zimný režim).
d) v častiach obce, kde je počas zimného obdobia sťažený prístup a nie je možné
zberovým vozidlom vykonávať v danom území zvoz zberných nádob umiestnených
priamo pri nehnuteľnostiach fyzických osôb, ale mimo zimného obdobia je lokalita
dostupná zvozovým vozidlom, je fyzická osoba povinná zhromažďovať a
umiestňovať zmesový odpad do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na
území obce o veľkosti 110 l, 120 l alebo 240 l, ktorá bude označená RFID čipom
(zabezpečí Obec Oščadnica), priradeným ku konkrétnemu popisnému číslu. Ak je
nehnuteľnosť fyzickej osoby umiestnená v ulici, alebo časti ulice, ktorá je mimo trasy
zvozového vozidla, sú povinní držitelia komunálneho odpadu vyložiť zbernú nádobu
na zaužívané odvozné miesto v obci v trase zvozového vozidla. Ide o nasledovnú
lokalitu: Oščadnica – Rovne (letný režim).
e) v odľahlých častiach obce, kde je sťažený prístup počas celého roka je zber a zvoz
komunálneho odpadu zabezpečený polopodzemnými alebo veľkoobjemovými
kontajnermi na zmesový odpad. Ide o nasledovné lokality: Oščadnica – Moskali,
Komanovky, Kubuši, Dedovka – Košarky.
(4) Obec Oščadnica stanovuje frekvenciu vývozov nasledovne:
a) Časti obce s neobmedzeným prístupom 110 l, 120 l alebo 240 l nádoby s frekvenciou
vývozu 1-krát za 2 týždne.
b) Časti obce so sťaženým prístupom 110 l, 120 l alebo 240 l nádoby a 1100 l nádoby s
frekvenciou vývozu 1-krát za 2 týždne.
c) Časti obce s celoročne sťaženým prístupom - polopodzemné alebo veľkoobjemové
kontajnery na zmesový odpad s frekvenciou vývozu podľa potreby.
(5) Množstvový zber komunálnych odpadov na území obce Oščadnica sa zavádza
pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie alebo
pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce pre účel podnikania. Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci
množstvového zberu povinní ho zbierať po vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých
druhov odpadov v zmysle § 5 tohto nariadenia.
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(6) Pre účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných
nádob / ktoré budú označené RFID čipom (zabezpečuje obec) priradeným ku
konkrétnemu popisnému číslu / z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať
nasledovne:
a)
b)
c)
d)

120 l nádoba
240 l nádoba
1100 l nádoba
vo výnimočných prípadoch po dohode s obcou veľkoobjemový kontajner 7 m³

(7) Obec Oščadnica stanovuje frekvenciu vývozov u množstvového zberu nasledovne:
a) Nádoby 120 l alebo 240 l - frekvencia vývozu 1-krát za 2 týždne.
b) Nádoby 1100 l - frekvencia vývozu 1-krát za 2 týždne.
c) Veľkoobjemové kontajnery 7 m3 podľa dohody.
(8) Obsah a vývoz smetných nádob v obidvoch prípadoch zberu (paušálny aj množstvový) sa
bude kontrolovať a evidovať. Smetné nádoby sú povinní držitelia komunálneho odpadu
vyložiť na obvyklé odvozné miesto v obci dostupné pre zvozové vozidlo v termíne
vývozu podľa zverejneného kalendára. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa
harmonogramu pripravená na odvoz, vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom
vývoznom intervale.

§4
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu, fyzická a právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť na území obce Oščadnica, je povinný tento
najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť bez obsahu škodlivých látok je
držiteľ povinný:
a) odovzdať na zbernom dvore v centre obce - vedľa ihriska pri „KOZOVOM MOSTE“
na parcele KN č. 3651, GPS súradnice 49.43399834874396, 18.878462452255906 v
pracovných dňoch v čase 07.30 – 15.00 hod., prestávka na obed 11.30 hod. – 12.00
hod. a v sobotu v čase od 08.00 - 13.00 hod.
b) odovzdať do 7,5 t veľkoobjemového kontajnera dočasne umiestneného na základe
požiadavky držiteľa drobného stavebného odpadu na jeho pozemku alebo v blízkosti
jeho pozemku
c) Pôvodcovia sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva (na vlastnom pozemku, na vlastnom dvore) alebo na verejnom
priestranstve výlučne na základe písomného súhlasu obce takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, k jeho nadmernému
znečisťovaniu a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí
d) Je zakázané ukladanie DSO do zberných nádob určených pre systém zberu KO alebo
jeho ukladanie na iní miesto, ako je určené týmto VZN.
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e) Do veľkokapacitného kontajnera určeného pre objemný odpad a DSO je zakázané
ukladať nebezpečné látky, BRKO, kovy, elektronický odpad z domácnosti a
opotrebované pneumatiky.
f) Držiteľ stavebných odpadov ako i DSO je povinný na vyžiadanie poskytnúť obci
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi a DSO.
(2) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu pre celé územie obce.
Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platného v danom roku. Poplatok sa platí
za každý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti priamo
pracovníkovi v zbernom dvore obce Oščadnica, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný
doklad s informáciou o sume prijatého poplatku a o množstve prevzatého odpadu.

TRETIA ČASŤ
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§5
(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sklo,
papier,
plast,
kompozitné obaly na báze lepenky – tzv. tetra-pak obaly
kov,
biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
jedlé oleje a tuky z domácností
elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové
batérie a akumulátory
i) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
j) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
k) objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín

(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci
podľa tohto nariadenia.

§6
Triedený zber papiera, plastov a skla
(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a
oddelene umiestňovať do bezfarebných vriec resp. 1100 l nádob na triedený odpad (tzv.
zvonových kontajnerov ) nasledovné zložky komunálneho odpadu:
a) plasty
b) papier
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c) sklo
d) kovy (obaly z kovov)
e) viacvrstvové kombinované materiály „tetra - paky“.
(2) Plné a uzavreté priehľadné vrecia naplnené správne vyseparovaným odpadom občan
označí univerzálnym QR nalepovacím kódom ( tzn. na vrece so separovaným odpadom
občan nalepí jednu samolepku s QR kódom, ktorá mu bola pridelená obcou ) a vyloží ho
na odvozné miesto v termíne zberu podľa zverejneného kalendára. Pri zvoze a
sústreďovaní vriec s vyseparovaným odpadom obec zabezpečí ich
kontrolu a
zaevidovanie podľa príslušných komodít načítaní nalepených QR kódov. V rámci
evidencie obce sa údaje získané za jednotlivé zložky a súpisné čísla prepočítajú na
hmotnostné množstvá za účelom určenia miery triedenia a uplatnenia motivačného
systému definovaného v § 7 tohto VZN.
(3) Alternatívne môžu držitelia odpadu odovzdať vytriedené zložky odpadu do príslušných
1100 l nádob na triedený odpad (tzv. zvonových kontajnerov ) rozmiestnených v rámci
územia obce. Odovzdaním triedených zložiek odpadu do „zvonových“ kontajnerov držiteľ
odpadu prichádza o možnosť zaevidovať vytriedené množstvo odpadu k príslušnému
súpisnému číslu nehnuteľnosti a využiť tak v rámci tohto množstva systém motivácie
definovaný v § 7 tohto VZN. Prioritne je tento spôsob odovzdávanie triedeného odpadu
určený pre lokality so sťaženým prístupom a subjekty využívajúce množstvový zber
zmesového odpadu.

§7
Systém motivácie
(1) Občan, ktorý v rámci paušálneho zberu dosiahne určitú percentuálnu mieru vyseparovania
odpadu definovanú v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady platného v danom roku, bude mu uplatnená úľava vo
výške určenej vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady platného v danom roku. Výpočet miery triedenia bude realizovaný na základe
prepočtu objemových množstiev zmesového odpadu a vytriedeného odpadu na
hmotnostné množstvá a to na základe internej smernice obce, ktorá určuje spôsob
prepočtu objemov jednotlivých zložiek komunálneho odpadu na hmotnostné množstvá
(výpočet vychádza z reálnych priemerných hmotností jednotlivých zložiek odpadov
určených za celú obec). Percentuálna miera vyseparovaného odpadu sa vypočítava za
obdobie predchádzajúcich 12 celých kalendárnych mesiacov pred dňom vystavenia
rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V prvom roku zavedenia systému monitorovania zmesového odpadu a triedeného odpadu
sa vypočítava za obdobie od prvého mesiaca, kedy obec disponuje úplnými dátami
o zmesovom odpade a triedenom odpade za celý kalendárny mesiac až po mesiac, ktorý
predchádza vydaniu rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
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§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv.
„zelený odpad“, (ďalej len „BRO“) – t.j. tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a
orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, a pod.
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je FO a PO,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania – t.j. šupky z čistenia zeleniny a
ovocia, vaječné škrupiny, starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, nespracované zostatky
surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho
pôvodu
c) jedlé oleje a tuky z domácností
(2) Biologicky rozložiteľné odpady je prísne zakázané ukladať do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad.
(3) Pre účely nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom je obec
Oščadnica rozčlenená na nasledovné časti:
a) lokality, v ktorých je preukázané, že 100% domácností kompostuje:
1. Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady (okrem jedlých olejov a
tukov) kompostujú v pridelenom alebo vo vlastnom kompostéri
2. Obec Oščadnica odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane
cintorínov kompostuje vo vlastných kompostéroch umiestnených
verejných priestranstvách a kompost využíva na vlastné účely.
3. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálneho odpadu pre
rozložiteľný kuchynský odpad v týchto lokalitách je preukázanie, že v
obce 100 % domácností kompostuje

odpadu z
na týchto
biologicky
danej časti

b) lokality, v ktorých nie je preukázané, že 100% domácností kompostuje (prevažne
lokality s bytovými domami) :
1. Fyzické osoby, umiestňujú biologicky rozložiteľné komunálne odpady (okrem
jedlých olejov a tukov) do označených (hnedých) nádob o veľkosti 110 l, 120 l,
240 l prípadne 1100 l (kapacita pre domácnosť alebo komplexnú bytovú výstavy
bude 2400 l/ rok + 250 l/osobu/rok ) s frekvenciou vývozu 1 x za týždeň
(4) Presné rozčlenenie obce do skupiny A) a B) je zverejnené na webovej stránke obce
Oščadnica.
(5) Zber jedlých olejov a tukov - fyzické osoby môžu použité jedlé oleje a tuky odovzdať v
zbernom dvore obce Oščadnica v čase prevádzkových hodín. Jedlé oleje a tuky musia byť
v nerozbitných uzavretých obaloch (napr. PET fľaše) s označením obsahu, aby sa predišlo
znečisteniu životného prostredia.
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§9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
(1) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania – prevádzkovateľ kuchyne, zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním,
prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, pretože tieto nie
sú súčasťou miestneho poplatku.
(3) Zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadeniami ES č. 1069/2009 o
vedľajších živočíšnych produktoch a č. 852/2004 o hygiene potravín.
(4) Prevádzkovateľ kuchyne musí biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady
odovzdávať subjektu, ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
(5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie.
(6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
(7) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi s ohľadom na teplotu
prostredia.

§ 10
(1) V zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sú určené
nasledovné podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych
odpadov, najmä zberu:
a) Elektroodpadov z domácností – takýto odpad je možné odovzdať v zbernom dvore
v čase prevádzkových hodín alebo vyložiť spolu s vrecami na separovaný zber pri
zvoze separovaného odpadu.
b) Zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi –
takýto vytriedený odpad je možné odovzdať vo vreciach v rámci separovaného zberu
v našej obci alebo na zberný dvor v čase prevádzkových hodín.
c) Použitých prenosných batérií a akumulátorov ako i automobilové batérie a
akumulátory je možné odovzdať do zberného dvora v čase prevádzkových hodín
d) Zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok - nespotrebované lieky môžu fyzické osoby
odovzdať do každej lekárne na území obce Oščadnica, ako i na území celej Slovenskej
republiky.
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e) Odpadových pneumatík - spätný zber odpadových pneumatík je pre obec
zabezpečený na zbernom dvore na parcele C-KN č. 3651 v k. ú. Oščadnica (pri
Kozovom moste).
1. Obyvatelia obce môžu odpad - odpadové pneumatiky odovzdať na zberný dvor.
2. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi
obsluhy zberného miesta.
3. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a inak
nešpecifikovaného odpadu - odpadové pneumatiky na zbernom mieste je pre
obyvateľov bezplatné.
4. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor
alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
f) Zberu šatstva a textilu - v rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera čisté a
suché šatstvo, textil, hračky, topánky a doplnky k oblečeniu. Na území obce
Oščadnica sú rozmiestnené na zber šatstva a textilu špeciálne označené zberné
nádoby, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.

§ 11
Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácností s obsahom
škodlivých látok
(1) Obec Oščadnica zabezpečuje najmenej dvakrát ročne (apríl, september) zber objemných
odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na
celom území obce. Harmonogram zberu bude každoročne aktualizovaný a zverejňovaný
na internetovej stránke obce, v káblovej televízii, na úradnej tabuli . Druhy odpadov z
domácnosti, ktoré je možné odovzdávať v rámci zberu sú uvedené v prílohe č. 1 tohto
Nariadenia. Objemné odpady a odpady z domácností s obsahom škodlivých látok musia
byť odovzdané v termíne uvedenom v zverejnenom harmonograme zberu na zbernom
dvore počas prevádzkových hodín. Mimo určeného termínu zberu nie je možné objemný
odpad a odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej nádobe na
komunálny odpad, na iné verejné priestranstvo a taktiež na zberný dvor.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 12
(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom alebo
týmto VZN (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek FO alebo PO.
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(2) Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade obci je možné doručiť písomne na
sekretariát starostu obce Oščadnica alebo je možné písomne alebo ústne oznámiť
nezákonné umiestnenie odpadu Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie ( 041/4308 754, 041/4308 753)alebo na oddelenie životného prostredia Obci
Oščadnica (041/5077930), na sekretariáte starostu obce Oščadnica (041/7079 460).
Oznámenie je možné zaslať aj elektronicky na adresu oscadnica@oscadnica.sk. alebo
písomne na adresu: Obecný úrad Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica.
(3) Oznámenie by malo obsahovať najmä :
a) popis miesta, kat. úz., LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad
nachádza
b) druh odpadu (zmesový KO, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom
škodlivín, a pod.),
c) druh pozemku - spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné
pozemky, inundačné územia a pod
d) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.

PIATA ČASŤ
Prevádzkovanie zberného dvora
§ 13
(1) Obec Oščadnica má v zmysle § 80 ods. 6 zákona o odpadoch zriadený zberný dvor –
v centre obce - vedľa ihriska pri „KOZOVOM MOSTE“ na parcele KN č. 3651,
GPS súradnice 49.43399834874396, 18.878462452255906.
(2) Prevádzková doba zberného dvora: v pracovných dňoch od 7.30 – 15.00 hod., prestávka
na obed 11.30 hod. – 12.00 hod. a v sobotu v čase od 08.00 - 13.00 hod.
(3) Držiteľ komunálneho odpadu odovzdávajúci odpad v zbernom dvore je povinný
a) preukázať sa obsluhe zberného dvora dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať
komunálny odpad na zbernom dvore,
b) rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora (upravuje podrobnosti o prevádzke
zberného dvora) a pokyny obsluhy zberného dvora.

ŠIESTA ČASŤ
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
§ 14
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu.
Pôvodca odpadu v prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po uplynutí jej
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životnosti, alebo nový pôvodca odpadu je povinný uhradiť náklady na zabezpečenie novej
zbernej nádoby.
(2) Obec stanovuje náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad ako 100%
výšky nadobúdacích nákladov na obstaranie nádoby. Náklady na zbernú nádobu uhradí
pôvodca odpadu v hotovosti v pokladni obecného úradu pri prevzatí nádoby.
(3) Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na biologicky rozložiteľný
komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Pôvodca odpadu v prípade straty, poškodenia
zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka na biologicky rozložiteľný komunálny
odpad alebo po uplynutí ich životnosti, alebo nový pôvodca odpadu je povinný uhradiť
náklady na zabezpečenie novej zbernej nádoby, okrem prípadu uvedenom v odseku 5.
(4) Obec stanovuje náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na biologicky
rozložiteľný komunálny odpad ako 100% výšky nadobúdacích nákladov na obstaranie
nádoby, okrem prípadu uvedenom v odseku 5. Náklady na zbernú nádobu uhradí pôvodca
odpadu v hotovosti v pokladni obecného úradu pri prevzatí nádoby.
(5) Pre prípad, že zberné nádoby a kompostovacie zásobníky na biologicky rozložiteľný
komunálny odpad nadobudne Obec na základe získania dotácie, pridelí tieto zberné
nádoby a kompostovacie zásobníky na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
pôvodcovi odpadu bezodplatne na základe preberacieho protokolu.

§ 15
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN
(1) Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať
a)
b)
c)
d)

starosta obce,
poverení zamestnanci obce,
hlavný kontrolór,
komisia obecného zastupiteľstva.

§ 16
Priestupky a sankcie.
(1) Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré prejednáva obec sú upravené v § 115 ods. 1, písm. a) až r) zákona o
odpadoch.
(2) Obec podľa § 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch môže uložiť pokutu do 1 500 eur.
Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
(3) Na priestupok a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní
priestupkov. 1

§ 17
1

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Obec, spôsobom v obci obvyklým, zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný
popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci
Oščadnica zverejní obec Oščadnica na svojom webovom sídle www.oscadnica.sk.
(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Oščadnica stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady platnom v danom roku.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Oščadnica dňa
26.03.2021 a vyhlásené bolo dňa 01.04.2021. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.
dňom od vyvesenia.
V Oščadnici dňa 01.04.2021

Ing. Marián Plevko
starosta obce
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Príloha č. 1 VZN č. 2603/2021
KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
20
ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15
20 01 01
papier a lepenka
O
01
20 01
Sklo
O
02
20 01
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
03
20 01
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
O
08
20 01
šatstvo
O
10
20 01
textílie
O
11
20 01
rozpúšťadlá
N
13
20 01
kyseliny
N
14
20 01
zásady
N
15
20 01
fotochemické látky
N
17
20 01
pesticídy
N
19
20 01
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
21
20 01
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
N
23
20 01
jedlé oleje a tuky
O
25
20 01
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
26
20 01
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
N
27
20 01
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
O
28
20 01
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
N
29
20 01
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
O
30
20 01
cytotoxické a cytostatické liečivá
N
31
20 01
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
O
32
20 01 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené
N
33
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O
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34
20 01 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01
35
23, obsahujúce nebezpečné časti *)
20 01 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
36
a 20
20 01 drevo obsahujúce nebezpečné látky
37
20 01 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
38
20 01 plasty
39
20 01 kovy
40
20 01 meď, bronz, mosadz
40 01
20 01 hliník
40 02
20 01 olovo
40 03
20 01 zinok
40 04
20 01 železo a oceľ
40 05
20 01 cín
40 06
20 01 zmiešané kovy
40 07
20 01 odpady z vymetania komínov
41
20 01 odpady inak nešpecifikované
99
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV
20 02 biologicky rozložiteľný odpad
01
20 02 zemina a kamenivo
02
20 02 iné biologicky nerozložiteľné odpady
03
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 zmesový komunálny odpad
01
20 03 odpad z trhovísk
02
20 03 odpad z čistenia ulíc
03
20 03 kal zo septikov
04
20 03 odpad z čistenia kanalizácie
06
20 03 objemný odpad
07
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N
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

20 03 drobný stavebný odpad
08
20 03 komunálne odpady inak nešpecifikované
99
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