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NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo obce 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) 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. .../2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Oščadnica

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, resp. dôvody nezavedenia
triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zák. č. 79/2015 Z. z.. pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

NÁVRH

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia

(1) Komunálne odpady 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 činností 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 domácnosti, najmä z
garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 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, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

(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 komunálny 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 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.
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§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.

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad , t.j. komunálny odpad
po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a
umiestňovať nasledovne:
-

do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce o veľkosti 110 l,120 l
alebo 240 l,
v častiach obce, kde je sťažený prístup iba počas zimných mesiacov je zber zvoz
komunálnych odpadov zabezpečený prostredníctvom veľkoobjemových zberných
nádob
1100 l.

Ide o nasledovné lokality:
Oščadnica – Rovne, Švancárovia, Košariská, Peňáci, Vreščovka
Oščadnica – Lalíkovci, Závozy, Zagrapa
-

odľahlých častiach obce, kde je sťažený prístup počas celého roka je zber a zvoz
tuhého komunálneho odpadu zabezpečený prostredníctvom veľkoobjemových
zberných nádob – 7,5 t celoročne.

Ide o nasledovné lokality:
Oščadnica – Moskali, Komanovky, Kubuši

Obec Oščadnica stanovuje frekvenciu vývozov nasledovne:
Časti obce s neobmedzeným prístupom 110 l,120 l alebo 240 l nádoby 1-krát za 2 týždne .
Časti obce so sťaženým prístupom počas zimných mesiacov 1100 l nádoby s frekvenciou
vývozu 1-krát za 2 týždne.
Časti obce s celoročne sťaženým prístupom zberné nádoby 7,5 t -vývoz podľa potreby.

2,Množstvový zber komunálnych odpadov na území obce Oščadnica sa zavádza
pre 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 na 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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Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných
nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:
1,120 l nádoba
2, 240 l nádoba
3,1100 l nádoba
§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 v pracovných dňoch v čase 7.30 -15.30 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
(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 č. 1612/2015. Poplatok sa platí za každý
kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti priamo pracovníkovi
v zbernom dvore obce Oščadnica.

TRETIA ČASŤ
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§5
(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
-

sklo,
papier,
plast,
tetra-pak obaly
kov,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - dôvody nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81
odsek 21 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
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-

-

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 akumulátorov,
automobilové batérie a akumulátory
veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky, - odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
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 skla, papiera, plastov a skla
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a
oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- farebné sklo: do zeleného vreca
- bezfarebné sklo: do bezfarebného vreca
- papier: do modrého vreca
- plast : do žltého vreca
- tetra-pak obaly: do bezfarebného vreca
- kov: do červeného vreca
Zvoz vytriedených zložiek zo zmesového komunálneho odpadu sa realizuje 1-krát za mesiac.
Držiteľ komunálneho odpadu vrece s vytriedenými zložkami, označené súpisným číslom
nehnuteľnosti, umiestni ku komunikácii pri svojej nehnuteľnosti, alebo v nedostupných
lokalitách k štátnej ceste III. triedy (hlavná cesta) v termíne zvozu, t.j. prvý týždeň mesiaca.

§7
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože
viac ako 50 % obyvateľov vykonáva domáce kompostovanie alebo zhodnocovanie
týchto odpadov.
2. Biologicky rozložiteľné odpady je prísne zakázané ukladať do zberných nádob na
komunálny odpad.
3. Obec odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu z cintorínov odovzdáva
na základe súhlasu orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve na využitie
v domácností.
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§8
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
a prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, pretože 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 zohľadňujúc teploty
prostredia.
§9

V zmysle § 81 zákona o ods. 8 písm. e v obci Oščadnica môžu fyzické osoby :

1. Elektroodpady 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

2. Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi –
takých vytriedený odpad je možné odovzdať vo vreciach v rámci separovaného zberu
v našej obci alebo do zberného dvor v čase prevádzkových hodín.
3. Použité prenosné batérie a akumulátory ako i automobilové batérie a akumulátory je
možné odovzdať do zberného dvora v čase prevádzkových hodín

4. Zber 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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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.
6. Zber 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.
§ 10
Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácností s obsahom
škodlivých látok
Obec Oščadnica zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber objemných odpadov a
oddelene vytriedených odpadov z domácnosti 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 domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené pri zberných
nádobách v deň zberu podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je zakázané
objemný odpad a odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej nádobe
na komunálny odpad alebo na iné verejné priestranstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 11
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, oznámi túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, t.j.
Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie Čadca na č. t.
041/4308754, 041/4308753 alebo Obci Oščadnica – odd. životného prostredia 041/7079462
alebo na sekretariát starostu obce č.t. 041/7079460, 041/4382121.

PIATA ČASŤ
Prevádzkovanie zberného dvora
§ 12

Obec Oščadnica má v zmysle § 80 ods. 6 zákona o odpadoch zriadený zberný dvor –
v centre obce v centre obce -vedľa ihriska pri „KOZOVOM MOSTE“ na parcele
KN č. 3651 .
Prevádzková doba zberného dvora: v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.00 h.
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ŠIESTA ČASŤ
Výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
§ 13

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Fyzická osoba - občan v prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po
uplynutí jej životnosti, alebo fyzická osoba – občan – nový pôvodca odpadu je povinný
uhradiť náklady na zabezpečenie novej zbernej nádoby.
(2) Obec stanoví 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.

§ 14
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 č.1612/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce ... dňa ... ... .... .
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ... ... .... .

V .......................... dňa ..................................

Ing. Marián Plevko
starosta obce
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Príloha č. 1 VZN č. .............

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z
OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO
ZBERU

20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

20 01
01

papier a lepenka

O

20 01
02

sklo

O

20 01
03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01
08

biologicky rozložiteľný kuchynský 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 uhľovodíky

N

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 obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01
28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

20 01
29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01
30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01
31

cytotoxické a cytostatické liečivá

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 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
N
akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

O

NÁVRH
34
20 01
35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
*
obsahujúce nebezpečné časti )

N

20 01
36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20
01 35

O

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
40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01
40 02

hliník

O

20 01
40 03

olovo

20 01
40 04

zinok

20 01
40 05

železo a oceľ

O

20 01
40 06

cín

O

20 01
40 07

zmiešané kovy

O

20 01
41

odpady z vymetania komínov

O

20 01
99

odpady inak nešpecifikované

20 02

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

20 02
01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02
02

zemina a kamenivo

O

20 02
03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

O

20 03

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03
01

zmesový komunálny odpad

O

20 03
02

odpad z trhovísk

O

20 03
03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03
04

kal zo septikov

O

20 03
06

odpad z čistenia kanalizácie

O

20 03
07

objemný odpad

O

O
O

NÁVRH
20 03
08

drobný stavebný odpad

20 03
99

komunálne odpady inak nešpecifikované

O

