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1. Obecné zastupiteľstvo v Brestovci na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §
81 ods. 8) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o odpadoch")
sa uznieslo na tomto záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec č. 1/2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Brestovec

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy
•

•

•

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a s
drobnými stavebnými odpadmi (DSO), vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne, ktoré vznikajú na území obce
Brestovec s cieľom zabezpečenia ochrany životného prostredia, čistoty obce s
prihliadnutím na bezpečnosť a zdravie občanov.
VZN upravuje najmä spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na
zneškodnenie odpadov.
Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Brestovec.

II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§2
Základné pojmy
•
•
•

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú
ich ďalšie spoločné nakladanie.
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z
maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe osobitného predpisu
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
Triedený zber je zber vytriedených odpadov
Pôvodca odpadu je
• každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
• ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Komunálne odpady (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 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.
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.
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Drobný stavebný odpad (DSO ) 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.
Nebezpečný odpad (NO) je odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností
definovaných v prílohe 4 zákona o odpadoch. Sú to najmä výbušnosť, oxidovateľnosť,
horľavosť, dráždivosť, toxicita, rakovinotvornosť, mutagénnosť a ekotoxicita.
Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas
Organizácia zodpovednosti výrobcu (OZV) – je organizácia /právnická osoba/
zabezpečujúca zber, prepravu, zhodnotenie , recykláciu prípadne zneškodnenie
vytriedených vyhradených výrobkov z komunálneho odpadu.
Zmluvný partner obce na triedený odpad– je OZV s ktorou má obec uzavretú zmluvu
o zbere a ďalšom nakladaní s odpadom vybraného prúdu .
Kompostovanie je prirodzený riadený aeróbny biochemický proces, pri ktorom z
pôvodných organických látok vplyvom živých organizmov vzniká organické hnojivo –
kompost.

•

Domáce kompostovanie je kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov (BRKO) v domácom kompostovisku (u pôvodcu) a súčasné používanie
kompostu samotným pôvodcom. Domáce kompostovanie je predchádzanie vzniku
odpadu.
§3
•

•
•
•
•

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
Pôvodca odpadu je povinný:
• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
• ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a
do zberných nádob a vriec zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
• užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,
• zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad zabezpečiť proti odcudzeniu;
• dbať na to, aby zmesový komunálny odpad a triedený odpad bol na odvoz riadne
pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom
odpadu;
• uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce v zmysle podmienok určených vo VZN obce
Brestovec č. 10/2013 schváleného dňa 26.11.2013, uznesením č. 126 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ;
• jednotlivé zložky škodlivého odpadu nemiešať do KO a zabezpečiť ich vhodné
zhromažďovanie, uloženie a odovzdanie na miesto určené obcou;
• biologicky rozložiteľný komunálny odpad kompostovať vo vlastných
kompostéroch.
§4
Zber komunálneho odpadu a jeho zložiek

•

•
•

Systém zberu komunálneho odpadu do zberových nádob zodpovedajúci príslušným
technickým normám v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce (ide o nádoby o objeme 240 l, 1100
l).
Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiesťovanie nádob z určených stojísk, ich
využívanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje.
Zákaz podľa ods. 2 sa nevzťahuje na:

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.)
realizované po dohode s organizáciou poverenou zberom;
• zberom vytriedených zložiek zmluvnými partnermi OZV.
Pôvodcovia KO sú povinní do určených zberných nádob umiestňovať oddelene odpad
vytriedený na jednotlivé zložky.
Zberné nádoby sú vo vlastníctve zmluvného subjektu, obce alebo občanov.
Počet zberných nádob je určený pôvodcom podľa miestnych podmienok, prepočtu
potreby a podľa členenia zástavby nasledovne:
• pre rodinný dom jedna 240 litrová nádoba (do 5 členov rodiny) s intervalom
vývozu jedenkrát za 14 dní;
• pre rodinný dom s viac ako 5 členmi pripadá ďalšia 240 litrová nádoba.
Do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu sa nemôžu
ukladať látky inak využiteľné, s ktorými sa nakladá oddelene.
Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, DSO,
objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny,
zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových
výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia
zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými
prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na
miesto zneškodnenia odpadu.
Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov odpad v nich
uložený na iný účel ako jeho zneškodnenie.
Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať.
Ukladať alebo sypať odpad mimo nádob je zakázané.
Objemný odpad bude najmenej dvakrát do roka zbieraný na miestach a v čase určenom
obcou.
Objemový odpad z domácností, staré farby, nádoby z farieb, riedidlá, autobatérie, iné
batérie, neporušené žiarivky, veterinárne a humánne lieky a odpad zo zelene sa
odoberajú na miestach určených obcou.
Triedený odpad pôvodca ukladá do plastových vriec poskytnutých zmluvným
partnerom obce a odoberajú sa v termínoch určených obcou.
§5
Odvoz komunálneho odpadu



Komunálny odpad sa zaraďuje do skupiny 20 v zmysle Katalógu odpadov.

•

Komunálny odpad (KO) je riadne pripravený k odvozu, ak:
• je riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách alebo vreciach na to
určených;
• je umožnený prístup k zberným nádobám;
• sú zberné nádoby umiestnené v súlade s §5 tohto VZN;
• nie je obsah nádoby zamrznutý;
• zberná nádoba nie je preťažená,
• na zbernú nádobu zmiešaného komunálneho odpadu je umiestnená nálepka
označená s erbom obce a aktuálnym rokom.
Pôvodca odpadu je povinný dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený, aby
boli umožnené všetky práce spojené s odvozom a bolo zabezpečené riadne uskladnenie
odpadu.

•

•
•

•
•

Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner obce požiada vlastníka,
užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti o odstránenie nedostatkov.
Ak sa pri vývoze KO zistí, že v zbernej nádobe (vo vreci) sú odpady, ktoré do nej
nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená, prípadne vrece odobraté. Po upozornení
zmluvným partnerom obce je vlastník, užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah
zbernej nádoby odstrániť na svoj náklad.
Obec zabezpečí vývoz odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní.
Zmluvný partner je povinný:
• po vyprázdnení zberných nádob zanechať čisté stojisko;
• dodržiavať cyklus vývozu, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob.
§6
Umiestnenie zberných nádob

•
•

•
•

Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto (ďalej
len stojisko) pre zberné nádoby pri bytových domoch, pokiaľ nie je obcou určené v
súlade s ods. 3.
Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný dodržiavať hygienické a estetické
podmienky a dbať hlavne na to, aby:
• bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne
široký prístup výlučne po komunikácii, nie po chodníku;
• nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami
nespôsobovala prekročenie prípustnej hranice hlučnosti;
• zberné nádoby neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien, bytov,
detských ihrísk, frekventovaných miest;
• boli uložené na spevnenom podklade;
• bolo s nádobami nakladané šetrne.
Stojiská zberných nádob pri bytových domoch sú umiestnené podľa rozhodnutia obce
tak, aby boli dodržané vhodné donáškové aj odvozové vzdialenosti. Je zakázané meniť
zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať.
Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

III. ČASŤ
SPÔSOB TRIEDENÉHO ZBERU JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK KO
§7
Odpady z papiera
•
•
•
•

V obci sú na zber papiera rozmiestnené zberné nádoby.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy ( bez textilných obalov), listy, kancelársky
papier, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, baliaci a krepový papier, papierové obaly.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, silne
znečistený či mastný papier, kopírovací papier, kartóny.
Interval odvozu papiera podľa potreby.

•

Zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek KO zabezpečuje zmluvná
organizácia.
§8
Odpady z plastu

•
•

V obci sú na zber plastov rozmiestnené zberné nádoby.
Patria sem:.
•
plastové fľaše od nápojov - PET fľaše;
•
plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu;
•
plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb;
•
plastové fľaše od prípravkov na ošetrenie a ochranu rastlín;
•
plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok, kečupu;
•
polyetylénové obalové fólie;
•
plastové hračky a plastové kuchynské predmety;
•
boby, sane;
•
plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá;
•
polyetylénová fólia čistá bez blata, tašky -"igelitky";
•
plastové tácky;
3.
Nepatria sem:
•
plasty silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou;
•
polystyrénové tácky, obaly, výrobky;
•
plastové obaly od motorového oleja a ropných produktov;
•
kovové uzávery z fliaš;
•
obaly kombinované so sklom, kovom;
•
polyetylénovú fóliu s textilom (tašky a obrusy s tkanou textíliou);
•
obaly z jedov a výbušnín;
•
gumolit, linoleum obuv a ošatenie, obaly z liekov.
•
PET fľaše je potrebné stláčať na minimum, plasty nesmú obsahovať iné materiály,
obaly musia byť bez obsahu. Plasty nevkladať do ďalších obalov, tašiek a neviazať.
•
Interval odvozu plastov je raz za mesiac.
•
Zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek KO zabezpečuje zmluvná
organizácia.
§9
Odpady z kovu vrátane kovových odpadov
•
•

•

Odpady z kovu vrátane kovových obalov je možné odovzdávať v PVC vreciach počas
zberu triedeného zberu, počas kalendárového zvozu (obec vyhlási čas a miesto zberu)
alebo na vyhradenom mieste na dvore Obecného úradu Brestovec.
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky,
kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové obaly
z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre
domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické
nápoje.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.

•
•
•

•
•
•
•

Konzervy a plechovky je pred odovzdaním do nádoby potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
Interval odvozu kovového odpadu je podľa potreby.
Zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek KO zabezpečuje zmluvná
organizácia.
§ 10
Odpady zo skla
Odpady zo skla je možné odovzdávať počas celého roka do zberných kontajnerov
rozmiestnených po obci.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne
znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).
Odvoz skla zabezpečujú zmluvný partneri podľa potreby.
§ 11
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

•

•

•
•
•
•

•

•
•

K biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom patrí biologicky odpad z
domácností, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (zelený odpad),
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností
patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potravinami po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj
drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, nespracované zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (okrem kuchynského a reštauračného
odpadu od prevádzkovateľov kuchýň) predstavujú zložku komunálnych odpadov, ktorú
pôvodca odpad spracuje kompostovaním pomocou kompostérov.
Oleje a tuky nesmie pôvodca odpadu vylievať do kanalizácie.
Medzi zelený 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.
Zelený odpad je možné kompostovať. Obec organizuje kalendárový zber biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Obec informuje
o podmienkach a intervaloch odvozu prostredníctvom rozhlasu, úradných tabúľ a
internetovej stránky.
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených
na zber komunálnych odpadov v obci.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).
Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a
nariadeniami EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a
iné živočíchy a ani verejnosť.
Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel 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 mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva.
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, v chovných staniciach atď..
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa
potreby dezinfikované.
Vychádzajúc z charakteru odpadu frekvencia zberu by mala byť minimálne jedenkrát
týždenne (závisí od teploty prostredia).
Zakazuje sa zbavovať použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
Zakazuje sa používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu napojeného na verejnú kanalizáciu.
§ 12
Drobný stavebný odpad

•
•
•

•

K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc keramiky, ktoré vznikajú z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom.
Stavebný odpad, ktorý nie je DSO (napr. strešná krytina), je povinný jeho pôvodca alebo
držiteľ zneškodniť uložením na skládke dokladovateľným spôsobom.
DSO môže fyzická osoba uložiť za úplatu v hotovosti priamo na skládke KO
Komunálnej spoločnosti s.r.o. Veľké Kosihy. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné
práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba, alebo fyzická osoba –podnikateľ,
tak nejde o DSO ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú
osobu vykonáva.
Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je bezpečný a
neznečisťuje zložky životného prostredia (voda, pôda, zeleň, ovzdušie), mimo
verejných priestranstiev alebo na verejnom priestranstve so súhlasom obce.
§ 13
Objemný odpad

•
•

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná,
dvere, nádoby.
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne. Pre tento
účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
na miestach a v čase určených obcou. Občanov obec o tom informuje v dostatočnom
časovom predstihu obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, úradná tabuľa,
internetová stránka obce). V informácii uvedie najmä termíny, druhy odpadu, pre ktorý
sú určené a miesta uloženia.
§ 14
Odpady s obsahom škodlivín

•

•
•

Patria sem :
• použité batérie a akumulátory
• odpadové motorové a mazacie oleje;
• farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrenie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace
prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom,
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami).
Odpady s obsahom škodlivín je možné odovzdávať na vyhradenom mieste na dvore
Obecného úradu v Brestovci.
Iným subjektom, ako napr. pouličným výkupcom a pod. sa odpad s obsahom škodlivín
odovzdávať nesmie.
§ 15
Textil

•
•
•

Textil sa ukladá do zberných nádob, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby. Obec
zabezpečuje zber, prepravu a zhodnotenie prostredníctvom zmluvného partnera.
Zberné nádoby sú umiestnené v jednotlivých častiach obce, ku ktorým je prístup
zabezpečený počas celého roka.
Vhodné na zber sú:
• čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň);
• doplnky k oblečeniu (čiapky, šále);
• prípadne iné druhy textilu.
§ 16
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

•
•

Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatické zariadenia.
Nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové
variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované,
klimatizačné zariadenie fixne zabudované, vírivky.

•
•
•
•

•

•
•

Elektroodpad z domácností nepatrí do zmesového odpadu, je možné ho odovzdať na
vyhradenom mieste na dvore Obecného úradu v Brestovci.
Elektroodpad je zakázané odovzdať iným subjektom, ako ustanovuje toto VZN, napr.
pouličným výkupcom.
Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria
do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie
uvedeného elektroodpadu z domácností.
Patria sem:
• Lineárna žiarivka – klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónová trubica);
• Kompaktná žiarivka – žiarivka s menšími (kompaktnejšími) rozmermi ako
klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené
pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek, preto sa nazývajú
úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické
žiarovky;
• Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien,
dlážok alebo stropov budov za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho a
bezpečnostného osvetlenia a tiež svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch
vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové
svietidlá, LED svetelné zdroje.
Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho
prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo
priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a
zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou
osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre
dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
Obec zabezpečí zber elektroodpadu zmluvným partnerom OZV kalendárnym zberom
2krát ročne.
Elektroodpad je možné bezodplatne odovzdať na vyhradenom mieste na dvore
Obecného úradu v Brestovci.
§ 17
•

•
•

•
•

Nakladanie s odpadom zo žúmp a septikov

Na území Obce Brestovec pre držiteľov odpadu sa zber odpadov zo žúmp a septikov (OŽS)
uplatňuje objednávkovým systémom zberu.
Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečuje na území obce zmluvný partner – Ing. Jozef
Bogár – BOGAR TRANS, Okoč, Hlavná 507. Zneškodňovanie prebieha formou zmluvného
partnera výhradne v zariadeniach spĺňajúcich legislatívne požiadavky.
Náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ OŽS v zmysle zmluvných
vzťahov.
Držiteľ OŽS, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom žumpy alebo septiku je povinný
po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania OŽS.
§ 18
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

•

Distribútor pneumatík je povinný:

• zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez
ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú
dobu,
• informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť
prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
• Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
• Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
• do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu,
• do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu,
• do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného odpadu v zmysle Časti
2, článku 4. ods. 2,
• do stojísk a ku stojiskám zberných nádob.
§ 19
Vyhradené miesto
•
•

•

Na vyhradenom mieste na dvore Obecného úradu v Brestovci môžu obyvatelia obce
odovzdať tie druhy odpadov, ktorých zvoz nezabezpečuje obec na svojom území
prostredníctvom zmluvných partnerov.
Z vyhradeného miesta na dvore Obecného úradu sú jednotlivé komodity odpadov
odvážané špecializovanými firmami oprávnenými na nakladanie s jednotlivými druhmi
odpadov s ktorými na tento účel uzatvorili zmluvy Organizácie zodpovednosti
výrobcov.
Odvážať a ukladať odpad na iné miesta, než sú určené na tieto účely, je zakázané.
IV. ČASŤ
KOMPETENCIE OBCE

§ 20
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
• prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle § 109 zákona o odpadoch,
• poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce,
• dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo
stavebnej činnosti s výnimkou DSO,
• najmenej jeden krát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti triedeného zberu vrátane
príjmu z predaja vytriedených zložiek KO a o spôsobe ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia.

V. ČASŤ
SANKCIE
§ 21
Priestupky
•
•
•

Priestupky prejednávané obcou na úseku nakladania odpadov vymedzuje § 115 ods. 1 písm.
a)-r) zákona o odpadoch.
Za priestupok možno uložiť pokutu do 1.500 Eur.
§ 22
Pokuty právnickým osobám

1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
uloží obec v súlade s § 27b ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,00 Eur. Výnosy z pokút sú príjmom
rozpočtu obce.
Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
VI.
ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 23
•
•
•
•
•
•
•
•

Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve SR.
Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako
aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.
Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Brestovec
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Toto VZN č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
........................................
Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2015 zo dňa
16.12.2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady budú upravené v iných nariadeniach.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ........

V Brestovci dňa 01.03.2018
Peter Tóth
starosta obce

