VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOVICA
č. 5/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Brezovica
Obecné zastupiteľstvo obce Brezovica 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“)

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Brezovica

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.

NAKLADANIE S ODPADOM
Čl. I
Zmesový komunálny odpad
1. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby
triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle zavedeného triedeného zberu.
2. Zmesový komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob na to
určených. Na tento účel si podľa množstva produkovaného odpadu zakúpi od obce zbernú
nádobu.
3. Vývoz zmesového odpadu zo zberných nádob sa vykonáva každý druhý týždeň v letnom
období (máj-oktróber) a každý týždeň v zimnom období (november- apríl).
4. Pôvodca odpadu po naplnení zbernej nádoby potrebu vyprázdnenia označí zavesením
žetónu na nádobu.

5. Podrobnosti o počte žetónov, mieste a spôsobe úhrady zberu určuje všeobecne záväzné
nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom zmluvného partnera
oprávneného na vykonávanie tejto činnosti.
7. Zber a preprava musí byť vykonávaná tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu
komunikácií a verejných priestranstiev.
8. Zbernú nádobu si môže zabezpečiť pôvodca sám, alebo si ju môže zakúpiť na obecnom
úrade.
9. 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.
Čl. II
Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu
1.

Stavebník, alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný
uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, alebo
s prevádzkovateľom skládky odpadov.

2.

Pokiaľ si stavebné odpady na skládku privezie vlastným dopravným prostriedkom, alebo
iným spôsobom, obec má na likvidáciu stavebných odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadenú skládku odpadu.

3.

Je zakázané ukladať stavebné odpady a drobné stavebné odpady na iné miesto než na to
určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov.

4.

Držiteľ stavebného odpadu, ako i drobných stavebných odpadov je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so
stavebnými odpadmi, ako i drobnými stavebnými odpadmi.
Čl. III
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

3.

Vytriedené zložky uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) až f) pôvodca ukladá do farebných
vriec alebo farebných 1100 l zberných nádob umiestnených v obci.
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4.

Vývoz triedeného odpadu zo zberných nádob sa vykonáva jedenkrát za mesiac. Pôvodca
odpadu vyloží v deň vývozu odpadu k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad.

5.

Harmonogram vývozu obec zverejňuje na internetovej stránke obce Brezovica a na
úradných tabuliach obce.

6.

Papier sa zbiera prostredníctvom Základnej školy s materskou školou v Brezovici.
Čl. IV
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.
Čl. V
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

1.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

2.

Prevádzkovateľ kuchyne musí triedený zber tohto odpadu zabezpečovať preukázateľne
a výlučne oprávnenou organizáciou o čom musí mať príslušné potvrdenia.

3.

Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie FO 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.

4.

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné nádoby a iné obaly hradí pri kuchynskom a reštauračnom odpade prevádzkovateľ
kuchyne.

5.

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

Čl. VI
Použité batérie a akumulátory
1.

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.

2.

Zber opotrebovaných batérií a akumulátorov sa vykonáva minimálne dvakrát ročne.

3.

Obec oznamuje zber opotrebovaných batérií a akumulátorov prostredníctvom miestnych
oznamovacích prostriedkov.
3

4.

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.

Čl. VII
Elektroodpad
1.

Elektroodpad môže byť odovzdaný len oprávnenej organizácii, alebo obci. Zakazuje sa
umiestňovať do nádoby na zmesový komunálny odpad.

2.

Medzi elektroodpad z domácností patrí: chladničky, práčky, TV, videá, variče,
ohrievače, kávovary, ručné elektrické náradie, mobily, fény a žiarivky.

3.

Elektroodpad sa zbiera minimálne dvakrát ročne v termíne zverejnenom v miestnych
oznamovacích prostriedkoch.

4.

Elektroodpad sa zbiera dvakrát ročne ( jar- jeseň) prostredníctvom externej firmy, ktorú
zabezpečí obec. Pôvodca odpadu vyloží elektroodpad v deň vývozu ku zbernej nádobe
na zmesový komunálny odpad.

Čl. VIII
Opotrebované pneumatiky
1.

Pneumatiky, ktoré sú komunálnym odpadom, musia ich majitelia odovzdať LEN
oprávnenej organizácii, alebo obci. Zakazujú sa umiestňovať do nádoby na zmesový
komunálny odpad.

2.

Opotrebované pneumatiky sa skladujú na skládke - vo dvore bývalej MŠ, ktorý je vo
vlastníctve obce.

3.

Zber opotrebovaných pneumatík vykonáva podľa potreby, minimálne raz ročne.

4.

Obec oznamuje zber opotrebovaných
oznamovacích prostriedkov.

pneumatík

prostredníctvom

miestnych

Čl. IX
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.

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl. X
1.

Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce a ostatné prípady
nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie sú uvedené v tomto všeobecne záväznom
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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.
2.

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Brezovici č. 1, bod
B-10, zo dňa 13. 12. 2014

3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2015. Dňom účinnosti tohto nariadenia
stráca platnosť nariadenie č. 3/2013

Marián Ujmiak
starosta obce
VZN vyvesené dňa: 15. 12. 2014
VZN zvesené dňa:

5

