Obec Opatovce
Všeobecné záväzné nariadenie
č. ..5..../2004
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Z.z. v
znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona 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 tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

Čl. I
Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov
Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými
Odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu
života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
1.
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje,chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov
alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
3.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa

odpad nachádza.
4.
Komunálne odpady sú odpady z domácností, 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 z domácnosti 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 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 a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam odpadov, ktoré
tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou
súčasťou.
5.
Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou - nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje
ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie ani stavebnému
úradu (obci).
6.
Objemný odpad sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri
nepravidelnej činnosti fyzických osôb – nepodnikateľov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo presahujúci objem zberať do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci ustanovených v tomto VZN.

7.
Zložka komunálnych odpadov ZKO je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako
samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci,
považujeme za zložky vyseparované zložky odpadu / papier, sklo a ďalšie /
8.
Nebezpečný odpad NO je odpad z domácnosti s obsahom škodlivín, ktorý svojimi
nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu,
prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie..

9.
Biologický odpad je odpad z domácností a organický odpad vznikajúci na území obce
pri činnosti
právnických alebo fyzických osôb, ako aj pri údržbe verejnej zelene,
vrátane parkov cintorínov. Biologický odpad nesmie obsahovať suroviny s nadlimitným
obsahom cudzorodých látok, nerozložiteľné prímesi, masnotu zbytky pesticídov, ropné
uhľovodíky, ťažké kovy, kovové predmety/ vrátane drôtov/ a kamene. Obvykle sem patria
zelený bioodpad / tráva, lístie, burina, viničné prútie, kukuričné kôrovie, odpad z dreva
/konáre, drevené triesky, hobliny a piliny/, odpad z potravín / škrupiny, zvyšky jedál, odpad
z kávy a čaju, odpad z ovocia/, slama, seno, extrementy zvierat / trus z hydiny, močovka,
extrementy hovädzieho dobytka/.
10. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si
vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa obec. Ak
je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec je platiteľom správca, resp. nájomca.
11. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
12. Separovaný zber je zber oddeliteľných zložiek komunálnych odpadov.
13. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nepoškodzuje životné
prostredie alebo ohrozuje zdravie ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č.1 zákona o odpadech
14. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastnosti odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
15. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek
komunálnych odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov
16. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na
účel ich prepravy.
17. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických
osôb, rodinné domy / § 43 b ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.,§ 43 ods. 2 stavebného
zákona č. 50/1976 Zb./, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu, chaty, chalupy,
záhrady/, pozemky, stanovištia zberových nádob.
18. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie
s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.
19. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek
a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu
20. Zberová nádoba je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej držiteľ odpadu na
dobu stanovenú / interval odvozu / odkladá odpad / zložku odpadu/. Počet nádob je
stanovený : do 6 osôb – 1 nádoba ,
6 a viac osôb – 2 nádoby
Čl. II
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, najmä rozvojom technológií šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky, čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa

písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a)
alebo b).
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a), b) alebo c)

e) separovať využiteľné zložky komunálneho odpadu, znižovať podiel odpadu určeného
na zneškodnenie
Čl. III
Spoločné ustanovenia
1. Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Opatovce.
2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o
odpadoch. Ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti,
je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a
životné prostredie.
3. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a sú uvedené v prílohe č. 1.
4. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto
VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zákona o odpadoch,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových
olejov do pôdy.
5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje
ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva.
6. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne
odpady ako aj pre drobné stavebné odpady, obec na území ktorej tieto odpady vznikajú.
Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch sa môžu dohodnúť
navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
7. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať
schválený program odpadového hospodárstva.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a nákladu na
zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane
zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný
známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP (ObÚŽP), na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady
držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásiť bezodkladne ObÚŽP a obci, v
územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. ObÚŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy
alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch (takto zistená osoba je povinná zabezpečiť
zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady
alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá ma na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou
podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
12. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom
o odpadoch zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný
okresný úrad; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v
rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto VZN.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia §
19 ods. 1 písm. b), f), k), a m) a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch.
14. Obec je povinná zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných
odpadov do 1. januára 2010.

Čl. IV
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí
obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9
zákona o odpadoch.
2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
5. Vykonávať zber, prepravu, 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, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. 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 s týmto VZN.
6. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od
toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
potrebné informácie.
7. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi.
8. Množstevný zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch / vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.

Čl. V
Systém zberu prepravy a zneškodňovanie komunálneho odpadu
1. Obec Opatovce zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu, zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber
a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Čl. VI
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich
schválenému systému v obci podľa prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov zložky podľa
prílohy č. 2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie zodpovedajú ich
užívatelia.
4. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní dohodnúť
s obecným úradom.
5. Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi
šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.
6. Užívatelia sú povinný udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie alebo ich inak
premiestnovať.
7. Miesta pre umiestnenie zberných nádob sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné donáškové a
odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k
dohode, určí miesto obecný úrad.

8. Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na obecný úrad.

Čl. VII
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 Opatovce určuje všeobecne záväzné nariadenie obce Opatovce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čl. VIII
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa §80 ods.3 písm. a) zákona o odpadoch,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi
na území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Čl. IX
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a § 18 ods.3 písm. b)
zákona o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN a v rozpore s §18 ods.3
písm. a) a §39 ods.5 písm. c) zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods.10 tohto VZN a §18 ods.6 zákona o
odpadoch
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa toho VZN a §39 ods. 9 zákona o odpadoch.
2. Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,97 EUR.
3. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky
sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy a prejednávaní priestupkov
(zákon č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov), ak tento zákon neustanovuje
inak.

Čl. X
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3319,39 EUR, ak právnická osoba
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania
podľa ods. 1 dopustil (najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo).
Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní
(zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní).

Čl. XI
Účinnosť
1. Na tomto VZN obce Opatovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Opatovciach dňa
29.11.2004
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Opatovce č. 2/2004 o odpadoch.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Opatovciach.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2005.
Dodatok č. 1 schválený Oc06.12.2005 uznesením č. 56/2005

Z dôvodu prechodu na euro od 1.1.2009 prerátané konverzným kurzom 30,1260 Sk/EUR

….................................
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce dňa 12.11.2004
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Opatovce dňa 01.12.2004
VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2005

Príloha č. 1
k VZN č. 5/2004
V zmysle vyhlášky Ministerstva prostredia Slovenskej republiky č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov je komunálny odpad zaradený do podskupín a na jednotlivé druhy odpadov v nasledujúcom zložení
20 Komunálne odpady /odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií/ vrátane
ich zložiek zo separovaného zberu
20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov /okrem 1501/
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo 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 uhľvodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky a 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 akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
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
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 41 odpady z vymetania komínov N
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 rozložiteľné 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
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované O

O - ostatný odpad
N - nebezpečný odpad

Príloha č.2/1 k VZN č. 5 / 2004

Systém zberu komunálnych odpadov a separovaný zber
1. Zberné nádoby
Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
-

pri nehnuteľnostiach určených na bývanie zberné nádoby s objemom 110 l, tieto zabezpečí
obec
1100 litrová nádoba so špeciálnou úpravou na zbar pepiera
veľkoobjemový zberný kontajner s dvojhákovým vyprázdňovacím systémom na triedený zber
skla
1100 litorvá nádoba so špeciálnou úpravou na zber plastov
Mobilný ekosklad na triedený zber akumulátorov a batérií
Mobilný ekosklad na triedený zber vyradených elektrických a elektornických zariadení

Separovaný zber
Na území obce sa separujú nasledovné zložky komunálnych odpadov:
druh
130208
150110
150202

názov
iné motorové, prevodové a mazacie oleje
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

kategória
N
N
N

160107
olejové filtre
N
160601
olovené batérie
N
200101
papier a lepenka
O
200102
sklo
O
200121
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
200133
batérie a akumulátory
N
200135
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti
N
200136
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
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...
Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera:
- nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla z okien a
dverí, fľaše od zaváranín a pod, očistné 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..
Nebezpečný odpad - batérie a akumulátory, neónové svietidlá, znečistený obalový materiál/ plechové obaly od
farieb, oleja a pod., monočlánky, staré chemikálie, olejové filtre bez oleja

Pod odpadom vyradené elektrické a elektronické zariadenia sa zbiera : chladničky, mrazničky, práčky a
sušičky, elektrické sporáky a mikrovlnné rúry, elektronické hračky, kalkulačky, telefóny
a faxy, videokamery, fritézy, mobilné telefóny, žehličky, mlynčeky a iné
Odpad musí obsahovať: všetky súčiastky a káble.
Dvakrát ročne priamo spred rodinných domov zber elektrozariadení a elektroodpadu, obsahujúceho všetky
súčiastky a káble vykonáva POS, a s. Trenčín.
Elektrozariadenia a elektroodpad
Podľa kategórií a druhov - / z domácností /
Kategória č. l
Veľké domáce spotrebiče
- veľké chladiarenské spotrebiče, chladničky, mrazničky, práčky,
sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické
sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlnné rúry, elektrické
spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, elektrické
ventilátory, klimatizačné zariadenia
Kategória č. 2
Malé domáce spotrebiče
- vysávače, čističe kobercov, šijacie stroje, žehličky, hriankovače,
fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie
vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, hodiny, váhy
Kategória č. 3
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia - servery, minipočítače, tlačiarne, notebooky,
elektronické diáre, kopírovacie zariadenia, elektronické a elektrické
zariadenia, vreckové a stolové kalkulačky, faxové prístroje, telefónne
prístroje, mobilné telefónne prístroje, záznamníky
Kategória č. 4
Spotrebná elektronika
- rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery,
videorekordéry, Hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné
nástroje
Kategória č. 5
Svetelné zdroje
- svietidlá pre žiarivky, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky,
vysokotlakové výbojky,
Kategória č. 6
Elektrické a elektronické nástroje/ okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov - vŕtačky,
pílky, zariadenia na frézovanie, brúsenie, drvenie, šijacie stroje,
brúsky, nástroje na nitovanie, nástroje na kosenie, nástroje na
zváranie
Kategória č. 7
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely – videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie
súpravy elektrických vrtáčikov alebo autodráh, športové zariadenia
Z podnikateľských zariadení
Kategória č. 8
Zdravotnícke zariadenia / okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov – termostaty, hlásič
mrazničky, dýchacie prístroje, prístroje na dialýzu
Kategória č. 9
Prístroje na monitorovanie a kontrolu – hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory,
termostaty
Kategória č. 10
Predajné automaty
- predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo
chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky,
automaty na výdaj peňazí.

Kovový šrot:

kovové obaly s nápojov a spreje, ručné kovové zariadenia, rôzne vyradené kovové
nástroje, hrnce, armatúry, kovové umývadlá, kovové časti vyradených strojov, kusy
plechov a profilov.

Poznámka:
Spôsob a miesto separovania určí obec.
3. Objemný odpad a drobné stavebné odpady
Zbierajú sa dvakrát ročne do veľkoobjemových kontajnerov s objemom 5m3 alebo 7m3.
Do kontajnerov nepatria stavebné odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických a právnických osôb
vykonávanej na základe stavebného alebo búracieho povolenia. Na zber a vývoz takto vzniknutých stavebných
odpadov je potrebné zabezpečiť si veľkoobjemový kontajner samostatne.
Poznámka: Spôsob a miesto pristavenia kontajnerov určí obec.

