Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšný Kubín
č. 6/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Kubín
Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Kubín v zmysle §6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §39 ods. 4 a ods. 6 zákona NR SR č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva pre obec Vyšný Kubín toto všeobecne záväzné
nariadenie:
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom
a elektroodpadov z domácností.
2. VZN ustanovuje najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie
týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
Druhá časť
NAKLADANIE S ODPADOM
Článok 1
Zmesový komunálny odpad
1. Zber zmesového komunálneho odpadu na území obce sa zabezpečuje:
v zberných nádobách pre fyzické osoby 110 l, fyzické osoby - podnikateľ v zberných nádobách
110 l a podnikateľské firmy v zberných nádobách 1100 l.
2. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby
triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle zavedeného triedeného zberu.
3. Pôvodca je povinný zmesový komunálny odpad ukladať LEN do určených zberných nádob.
4. Vývoz zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob sa vykonáva: interval vývozu
komunálneho odpadu je jeden krát za dva týždne počas celého roka. Pre fyzické osoby je
zavedený žetónový zber , minimálny počet na jednu osobu je 7 kusov žetónov. Pre fyzické
osoby – podnikateľ a podnikateľské firmy je zavedený množstvový zber pri nahlásených
intervaloch.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

Článok 2
Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu
1.

2.
3.

4.

Objemný odpad z domácností a drobný stavebný odpad sa zbiera do veľkokapacitných
kontajnerov, ktoré sú umiestnené podľa potreby po obci. Občania sú vopred informovaný
prostredníctvom miestnych oznamovacích prostriedkov, kde sa kontajnery budú nachádzať.
Kontajnery sú na uvedených miestach uložené minimálne 2 - 4 krát ročne na dobu úplného
naplnenia.
Pri väčšom množstve objemného odpadu a drobného stavebného odpadu si pôvodca musí
požiadať o pristavenie kontajnera priamo na miesto vzniku odpadu na vlastné náklady resp.
si môže kontajner u zmluvného partnera obce objednať sám.
Zakazuje sa vyhadzovať objemný odpad a drobný stavebný odpad do nádob na zmesový
komunálny odpad a taktiež sa zakazuje vyhadzovať objemný odpad a drobný stavebný odpad
na iné miesta ako určí obec.
Článok 3
Triedený zber odpadu

1.

Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre: papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem
tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

2.

V obci je zavedené POVINNÉ triedenie odpadu, a to nasledovných zložiek:
a. Papier
b. Plasty
c. Kovy
d. Sklo
e. Tetrapaky
Papier sa zbiera: podľa potreby je zber v priestoroch školy a jeden krát za mesiac zber
vykonávajú priamo Technické služby Dolný Kubín na ohlásenom mieste.
Plasty sa zbierajú: do kontajnerov pristavených na určených miestach (1100 l) v počte 6 ks a
vrecový systém. Vývoz plastov sa vykonáva jeden krát za dva mesiace a to priamo od
rodinných domov.
Kovy sa zbierajú: do kontajnerov pristavených na určených miestach (1100 l) v počte 6 ks a
vrecový systém. Vývoz plastov sa vykonáva jeden krát za dva mesiace a to priamo od
rodinných domov.
Sklo sa zbiera: do kontajnerov pristavených na určených miestach (1100 l) v počte 7 ks .
Vývoz skla sa vykonáva okamžite po jeho naplnení.
Tetrapaky sa zbierajú: do kontajnerov pristavených na určených miestach (1100 l) v počte 6
ks a vrecový systém. Vývoz plastov sa vykonáva jeden krát za dva mesiace a to priamo od
rodinných domov.
Harmonogram vývozu obec zverejňuje v miestnych oznamovacích prostriedkoch.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Článok 4
Biologicky rozložiteľný odpad
1.

Povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) je realizovaná, v súlade s ustanovením § 39
ods. 18 zákona o odpadoch, domácim kompostovaním týchto odpadov priamo na
pozemkoch/záhradách obyvateľov obce. Viac ako 50% obyvateľov obce kompostuje. Obec
má uzatvorenú zmluvu o kompostovaní s obyvateľmi obce ktorí vlastnia rôzne
kompostoviská a tak zabezpečujú kompostovanie biologicky rozložiteľného tovaru.

Článok 5
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
1.
2.
3.

4.

5.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Prevádzkovateľ kuchyne musí triedený zber tohto odpadu zabezpečovať preukázateľne
a výlučne oprávnenou organizáciou o čom musí mať príslušné potvrdenia.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie FOP alebo PO, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania. Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú
stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné nádoby a iné obaly hradí pri kuchynskom a reštauračnom odpade prevádzkovateľ
kuchyne.
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom
sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel uzatvorenú zmluvu,
pričom musí ísť o subjekt, ktorý má oprávnenie na nakladanie s kuchynským a reštauračným
odpadom a musí spĺňať osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov t.j. mať povolenie od príslušnej Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy

Článok 6
Použité batérie a akumulátory a elektroodpad
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú komunálnym odpadom, musia ich majitelia odovzdať
LEN oprávnenej organizácii, alebo obci. Zakazujú sa umiestňovať do nádoby na zmesový
komunálny odpad.
Zber opotrebovaných batérií a akumulátorov sa vykonáva minimálne dvakrát ročne.
Obec oznamuje zber opotrebovaných batérií a akumulátorov prostredníctvom miestnych
oznamovacích prostriedkov.
Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach
u distribútora batérií a akumulátorov v zmysle par. 48c ods. 4 zákona o odpadoch.
Elektroodpad môže byť odovzdaný len oprávnenej organizácii, alebo obci. Zakazuje sa
umiestňovať do nádoby na zmesový komunálny odpad.
Medzi elektroodpad z domácností patrí: chladničky, práčky, TV, videá, variče, ohrievače,
kávovary, ručné elektrické náradie, mobily, fény a žiarivky.
Elektroodpad sa zbiera minimálne dvakrát ročne v termíne zverejnenom v miestnych
oznamovacích prostriedkoch.

Článok 7
Zber textilu
1. Textil sa zbiera do špeciálnych kontajnerov na textil, ktoré sú umiestnené v obci.
2. Textil nepatrí do nádoby na zmesový komunálny odpad.
3. Vývoz textilu sa vykonáva podľa potreby obce.

Článok 8
Zber ostatných komodít
Obec zbiera aj nasledovný odpad: nebezpečný odpad – napr. jedlé oleje, pneumatiky, nejaké
farby, obaly z farieb, bandasky z ropných produktov a rôzny iný nebezpečný odpad. Zber sa
uskutočňuje v jeseni podľa potreby a potom jeden krát ročne sa zabezpečí vývoz.
Tretia časť
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Článok 8
1.

2.
3.

Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce a ostatné prípady
nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie sú uvedené v tomto všeobecne záväznom
nariadení, rieši zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálny odpad.
Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 08.12.2014 uznesením 08/08/2014 zo
dňa 08.12.2014 a vstupuje do platnosti a účinnosti od 01.01.2015.
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšný
Kubín č. 1/2003 o zbere, preprave a zneškodňovanie komunálneho odpadu a miestnom
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, ktoré sa ruší.

- VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.11.2014
- VZN vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 09.12.2014
- VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2015.

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 08.12.2014

Viera Juráková
starostka obce

