Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1
cit. Zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. a 343/2012 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Jelenec
toto

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 2/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Jelenec

Článok č. 1
Úvodné ustanovenia
§1
Účel úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,
chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. VZN v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 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 zneškodnenie odpadov.
3. Obec Jelenec nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Hierarchia odpadového hospodárstva:
- Predchádzanie vzniku: osveta u detí a občanov,
- Príprava na opätovné použitie: triedením odpadov,
- Recyklácia: obec dáva všetky druhotné suroviny z triedené zberu z obce na
recykláciu,
- Iné zhodnocovanie: obec uprednostňuje zhodnotenie odpadov pred
zneškodnením na skládke,
- Zneškodňovanie:
posledným
spôsobom
likvidácie
odpadov
je
zneškodňovanie odpadov na skládke. Teda posledná možnosť o akej obec
uvažuje ako naložiť s odpadom.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Jelenec t.j. katastrálne územie
Jelenec.
2. Podľa zákona č. 223/2001 a zákona č. 343/2012 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) 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

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

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 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.
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré
práce sú zabezpečované fyzickou osobou.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza.
Triedený zber je zber , pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie
odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
Objemný odpad je odpad, ktorý svojím objemom sa nezmestí do bežne používanej
zbernej nádoby na komunálny odpad.
Nebezpečným odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.
Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak
je druhotným výsledkom činnosti spätné= získanie látok alebo energie.

3. Podľa zákona o miestnych poplatkoch je platiteľom poplatku:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu , ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku , ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
v obci na účel podnikania.
4. Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.:
a) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty , dve nadzemné podlažia
a podkrovie(§43b ods. 3)

b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo 4 a viacerých bytov so
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§43b ods. 2).
5. Pojmy zavedené týmto VZN:
Užívateľmi zberných nádob sú:
- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatky platia), ktorí vlastnia
zberné nádoby, alebo im boli zberné nádoby zverené do užívania
- každý, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (sklo, objemný
odpad, atď.)
- pracovníci organizácie poverenej zberom, alebo pracovníci obce oprávnený so
zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.
Vyhradené miesto – je spevnená plocha, prístupná užívateľovi domovej nehnuteľnosti
a vozidlám zabezpečujúcim vývoz.
Článok č. 2
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
§3
Komunálny odpad a jeho zložky
1. Toto VZN sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhl.
MŽP SR, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov:
a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
- 20 01 01 papier a lepenka,
- 20 01 02 sklo
- 20 01 39 plasty
- 20 01 40 kovy
b) podskupina odpadov zo záhrad, z parkov a cintorínov 20 02 01 biologicky
rozložiteľný odpad
- 20 02 02 zemina a kamenivo
- 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady
c) podskupina iné komunálne odpady
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
- 20 03 07 objemný odpad
§4
Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek
2. Komunálny odpad a drobný odpad na území obce Jelenec nie je možné ukladať mimo
vyhradených miest a lokalít.
3. Za vyhradené miesta na území obce Jelenec sa považujú:
- zberné nádoby
- kontajnery
4. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie
zodpovedajú užívatelia.
5. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní
dohodnúť s obecným úradom.

6. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie
alebo ich inak premiestňovať.
7. Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť zberné nádoby ponechané len na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.
§5
Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob triedeného zberu
1. Zberné nádoby KO
- zberné nádoby sú vo vlastníctve platiteľa poplatku alebo právnických osôb,
alebo im boli zverené do užívania.
Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
- pri nehnuteľnostiach určených na bývanie zberné nádoby s objemom 110 l,
- pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor zberné nádoby
s objemom 110 l,
- pre podnikateľské subjekty zberné nádoby 1100 l,
- kontajnery s objemom 5 m3 a 7 m3 pre odpad na cintorínoch ,drobný stavebný
odpad,
- kontajnery na triedený zber označené symbolom (plasty- žltá, sklo – zelená,
bio odpad – hnedá, papier – modrá).
- plastové vrecia big beg na triedený zber – tetrapaky (obaly z mlieka, džúsov
a pod.) a kovové obaly (plechovky od nápojov, konzerv a pod.)
KO je riadne pripravený k odvozu, ak:
a) je riadnym spôsobom uložený v zbernej nádobe
b) prístup k nádobám je bez závad
c) obsah nádoby nie je zamrznutý
d) ak nie je riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner obce požiada vlastníka
o odstránenie závad. Ak sa tak nestane, občan odvezie odpad na svoje náklady.
e) Odpad musí byť vyvážaný jedenkrát za 7 dní
f) Vykonávať zber, prepravu a zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob
a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak,
aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto
VZN.
2. Triedený zber
Na území obce sa triedia nasledovné zložky komunálnych odpadov:
Druh
Názov
Kategória
200101
papier a lepenka
O
200102
sklo
O
200139
plasty
O
200140
kovy
O
Pod odpadom s názvom papier a lepenka sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy,
cenníky, knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité
lepenky

odpad nesmie obsahovať:
- pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový
papier, obaly z mlieka a džúsov.
Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera.
- nevratné fľaše zo skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla z okien a dverí,
fľaše od zaváranín a pod. očistené od zbytkov z pôvodného obsahu
odpad nesmie obsahovať:
- žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na fľaše.
Pod odpadom s názvom plasty sa zbiera:
- PET fľaše od malinoviek, stolových vôd s vrchnákmi a etiketami.
Odpad nesmie obsahovať:
- PET fľaše znečistené škodlivinami alebo časti PET fliaš.
Triedený zber sa vykonáva prostredníctvom vriec a nádob 120 l, v jednotlivých domoch
a v obci. Triedený zber je informovaný obvyklým spôsobom v obci. Cyklus zberu je
zverejnený na informačných tabuliach, internetom ( na stránkach obce), rozhlas podľa
rozpisu, ktorý stanovuje firma zabezpečujúca odvoz odpadu na celý rok.
3. Objemný odpad
- objemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer zneškodňovať
uložením do zberných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem domovej
nádoby
- zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje podľa potreby.
Pre tento účel obecný úrad zabezpečí veľkokapacitné kontajnery, ich vývoz
min. 2x ročne alebo podľa potreby zabezpečí obec u zmluvného partnera.
4. Drobný stavebný odpad
a) za drobný stavebný odpad na území obce Jelenec sa považuje:
- podskupina Zemina a výkopový materiál
17 05 01 zemina a kamene
- podskupina Zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií
17 07 01 zmiešaný odpad a odpad z demolácií
b) držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia,
nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí
c) držitelia tohto odpadu môžu zhromažďovať tento odpad na verejnom priestranstve len
so súhlasom obce
d) obec zabezpečí kontajner na základe žiadosti občana.

§6
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu
1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky
rozložiteľný odpad,
- kuchynský a reštauračný odpad,
- jedlé oleje a tuky.

2) Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z
pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
3) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou,
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka,
novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a
potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení
spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň
domácností a pod..
4) Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.

5) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s
biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
6) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
7) Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením
EP a Rady (ES) č. 1069/2009.
8) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
9) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
10) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
11) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.)
a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
12) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

13) Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne
povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
14) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď..
15) Ustanovenia ods. 5) až 14) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a
školskej jedálne, (výdajnej školskej jedálne).
16) Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym
odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym
odpadom.
17) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky
rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich
kompostoviskách.
18) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej
50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich
kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
§7
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov s obsahom škodlivín – nebezpeční
odpad
a) Každý pôvodca nebezpečného odpadu je povinný tento zhromažďovať
a zneškodňovať ho v zmysle zákona.
b) Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: použité batérie a akumulátory, odpadové
motorové a mazacie oleje, farbivá chemikálie a iné nebezpečné odpady.
c) Na území obce pre držiteľov odpadu s obsahom škodlivín sa zber odpadu s obsahom
škodlivín uplatňuje kalendárový zber odpadu s obsahom škodlivín.
d) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
e) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz odpadu s obsahom škodlivín najmenej
2x za rok v mesiaci apríl a október. V prípade potreby obec zabezpečí zber odpadu
s obsahom škodlivín aj častejšie.
f) O dni zberu odpadu s obsahom škodlivín a o mieste pristavenia zberných nádob bude
obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom
a úradnými informačnými tabuľami, internetom).
g) Zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivín zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje
v zariadeniach na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
h) Zakazuje sa:
- zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi odpadov.

-

Uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN.
Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto VZN.
Zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu
Riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečný h odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
Opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností.
Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie.
Uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
Článok č. 3
§8
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov

1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce Jelenec určuje všeobecne záväzné
nariadenie obce Jelenec o miestnych poplatkoch.
Článok č. 4
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2011 Z.z. a 343/2012 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týmto VZN.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto VZN musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto VZN do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
3. Porušenie tohto VZN je podľa okolnosti priestupkom podľa § 80 zákona č. 223/2001a
zákona č. 343/2012 o odpadoch a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné
predpisy podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Návrh VZN bol vyvesený: 15.5.2013
5. VZN bolo vyvesené: 31.5.2013, nadobúda účinnosť 15.6.2013
6. V Jelenci dňa 30.5.2013

Ladislav Púchovský
Starosta obce

