Všeobecne záväzné nariadenie obce
O nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
číslo: 2009/5
Obecné zastupiteľstvo v Jatove na základe ustanovenia § 6 zákona číslo 369/1990 Z. z. (v platnom znení ) sa
v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
§ 1 Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti,
povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce Jatov a povinnosti oprávnenej osoby
s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území našej obce.
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§ 2 Vymedzenie základných pojmov
Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady obdobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických alebo fyzických osôb podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§2 ods. 14 zákona o
odpadoch).
Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu v nadväznosti na §55 ods. 2písm. b) a c), §56 písm.
h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon v znení neskorších
predpisov).
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh
odpadu (§39 ods.1 zákona o odpadoch).
Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné
úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona
o odpadoch).
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza (§ 2
ods. 3 zákona o odpadoch).

§ 3 Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálneho odpadu má právo na:
a) poskytnutie kontajnerov a zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom zberu
b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu
c) zber a odvoz objemového odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby dvakrát do roka podľa harmonogramu triedeného
zberu,
d) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu,
e) informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného zberu, zberných miestach a
zozname
oprávnených osôb na vývoz a zneškodňovanie odpadu.
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný
a) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu,
b) zapojiť sa do systému zberu na území obce
c) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených
kontajnerov, zberných nádob
d) zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu vkladať do
kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich
nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov oprávnených osôb na vývoz a
zneškodňovanie odpadov,

e) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner
f) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci popol, uhynuté
zvieratá, horľavý, výbušný odpad a nebezpečný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie
zamestnancov firmy vykonávajúcej zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
g) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného vývozu odpadu
h) ohlásiť na obecnom úrade najneskôr do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik zapojenia sa do systému zberu.
3. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na miesta na to určenom
b) zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného zdroja
d) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
e) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd podzemných vôd a do kanalizácie
f) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje alebo ich zvyšky do pôdy
g) spaľovať a inak znehodnocovať komunálny odpad a DSO a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri a na
voľných plochách
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad
v rozpore s týmto VZN, je povinný bezodkladne to ohlásiť obvodnému úradu ŽP a obci, v územnom
obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
§ 4 Program odpadového hospodárstva
1. Obec je povinná vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
2. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje
ročne viac než
500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového
hospodárstva.
3. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa Zákona , sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu
s obcou na vypracovaní spoločného programu odpadového hospodárstva.
§ 5 Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má
s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
3.
Obec je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a držiteľa DSO alebo od toho kto
s týmito odpadmi nakladá na území obce potrebné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s DSO.
1.

§ 6 Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu
1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov
vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom.
2. V rámci tohto systému zberu sa zabezpečujú zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
3. Obec zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu.
4. Obec zabezpečuje podľa potreby najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemových odpadov za účelom
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a
drobných stavebných odpadov.
5. Obec zavádza nasledovný systém zberu:

Systém zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
a) Zmesový komunálny odpad
Interval zberu:

Každý druhý týždeň

Zberná nádoba:

120 l nádoba na smeti (kuka)

Opráv. osoba na zber: Brantner sro. Nové Zámky
b) Separovaný zber - sklo
Interval zberu:

podľa potreby

Zberná nádoba:

kontajner na sklo- 4 hniezda v miestnych častiach obce

Opráv. osoba na zber: obec Palárikovo
c) Opotrebované akumulátory
Interval zberu:

2 x do roka podľa dohody

Zberná nádoba:

kontajner na nebezpečný odpad- dvor pri obecnom úrade

Opráv. osoba na zber: Machtrade, Sereď
d) Zber kovového odpadu
Interval zberu:

1 x do roka veľkoobjemový kontajner

Zberné miesto:

pri Kultúrnom dome

Opráv. osoba na zber: Zberné suroviny Nové Zámky
e) Zber papiera a lepenky
Interval zberu:

Raz mesačne

Zberná nádoba:

vrece PVC

Opráv. osoba na zber: Brantner sro. Nové Zámky
f) Zber PET fliaš
Interval zberu:

Raz mesačne

Zberná nádoba:

vrece PVC

Opráv. osoba na zber: Brantner sro. Nové Zámky
g) Zber elektronického šrotu
Interval zberu:

4 x do roka podľa dohody

Zberné miesto:

obecný úrad - dvor

Opráv. osoba na zber: obec Palárikovo
h) Zber tetrapakových obalov a textilu
Interval zberu:

Raz mesačne

Zberná nádoba:

vrece PVC

Opráv. osoba na zber: Brantner sro. Nové Zámky
i) Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
1. Odpad zo zelene – najmä konáriky a odpad vhodný na drvenie sa odoberá:
Interval zberu: raz mesačne, v mesiacoch marec, apríl, september, október dva razy mesačne
Spôsob zberu: Odpad vhodne upravený na zber (zviazaný do snopov)si občania vyložia pred
Termíny zberu stanoví obec.

brány.

Opráv. osoba na zber: Obec Jatov
2. Na odvoz odpadu zo zelene si môže občan, fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie
individuálne objednať u zmluvného partnera obce za odplatu veľkokapacitný kontajner.
3. Odpad zo zelene nevhodný na drvenie najmä tráva, lístie a pod. sú povinní záhradkári kompostovať.
§ 7 Priestupky a sankcie
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
(§ 80 ods. 3 písmeno a/ Zákona o odpadoch).
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní alebo zhodnotí odpad inak ako je to určené obcou v tomto VZN .
b) uloží odpad na iné miesto ako je to určené obcou v tomto VZN .
c) si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 3 článku 4 tohto VZN.
d) neposkytne obci požadované informácie podľa § 4 článok 3 tohto VZN.
3. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 166 €.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
5. Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór
b) osoby poverené starostom obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií
§ 8 Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 24.11.2009
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010
Nadobudnutím účinnosti sa zrušuje VZN obce č. 3/2004.
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