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dňa: .25.5.2016
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Obecné zastupiteľstvo obce . Vlčkovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

v znení

Doplnku č. 1
schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Vlčkovce č. 56/2018 zo dňa 10.12.2018
s účinnosťou od 01.01.2019

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj
miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.
Článok II.
Základné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje pôsobnosť obce Vlčkovce, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva. Správne
nakladanie s odpadmi je v záujme ochrany životného prostredia, ochrany verejného
poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný spôsob zberu odpadov na území obce a
zároveň s cieľom jeho zavedením:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území
obce za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich spôsobu zberu komunálnych
odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde a ako môžu občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.
.
b) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na
zneškodňovanie odpadov.
Článok III.
Vymedzenie základných pojmov
1.Odpadom je hnuteľná vec ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej
zbaviť.
2.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 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa, za odpady z domácností sa považujú odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a verejných 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 a fyzických osôb .
3.. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
4. 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.
5. 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.
6. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov;
sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad
z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.
7. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu
z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od
fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci
z prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení,
za ktorý zodpovedá právnická
osoba, napr. prevádzkovateľ kuchyne, reštauračného zariadenia a pod.
8. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním,
dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo
spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal; za obaly sa považujú aj
nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
9. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý
je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvových
kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.
10. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb;
odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
11. Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná, automobilová batéria alebo akumulátor,
ktoré sú odpadom.
12. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom
nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti,
sanita, koberce, tabuľové sklo, okná, dvere a pod.).
13. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má
aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob na
zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.

14. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
15. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na
jeden deň, pričom obec o tomto zbere vopred informuje obyvateľov min. prostredníctvom
webovej stránky.
17. 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.
18. Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho
predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov.
19. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu
odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie
a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovy a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu.
20. Zberné miesto elektroodpadu a použitých prenosných batérií a akumulátorov je
miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, výrobcom batérií a
akumulátorov alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení, batérií a akumulátorov, prípadne treťou osobou (len pre batérie
a akumulátory) zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže
konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer je menší
ako 25 cm), elektroodpad zo svetelných zdrojov alebo použité prenosné batérie a
akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva
spätný zber elektroodpadu a batérií a akumulátorov.
21. Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa
priamo distribútorom elektrozariadenia
a)pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b)v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne
a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej
blízkosti.
22. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných
batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových
vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva
distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo
akumulátora alebo iného tovaru.

23. 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.
24. Držiteľ odpadu - je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
25. Organizácia zodpovednosti výrobcov vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava
funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vr. zabezpečenie
zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu, prípravy na opätovné použitie, recykláciu
a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore.
26. Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území obce zber, mobilný zber a
prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých
olejov a tukov, elektroodpadov z domácností, použitých batérií a akumulátorov.
27. Povinnosť pôvodcu odpadu, vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre KO
ako aj DSO obec, na ktorej tieto odpady vznikajú. Obec môže vypracovať program
v spolupráci s inými obcami na základe uzatvorenej spolupráce. Každý pôvodca odpadu je
povinný dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
28. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou.
Článok IV.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu objemného odpadu, odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
BRO odpadu
1. Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktoré vznikli na území obce a s
drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
a) Na mieste vzniku pôvodcovia odpadu zhromažďujú zmesový KO v zberných
nádobách a kontajneroch ustanovených obcou, pre rodinné domy nádoby v objeme
120l, pre bytové domy a podnikateľské subjekty v objeme 1100 l.
b) Každý pôvodca KO a DSO je povinný používať zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu v obci, s príslušným označením zberovej spoločnosti
c) Z hľadiska dodržania hygienických zásad na území obce stanovuje sa harmonogram
zvozu odpadu s minimálnou frekvenciou 1x za 2 týždne. Uvedené bude stanovené v
dohode medzi zberovou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje pre obec zber, prepravu a
zneškodňovanie KO O termíne zberu budú občania vopred informovaní obvyklým
spôsobom.

d) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Pôvodca odpadu je povinný ju kúpiť na obci za nákupnú cenu v zmysle
zodpovedajúcemu systému zberu.
e) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané
ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene),
zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.
2. Zber DSO sa uskutočňuje na ZD Vlčkovce. Za odovzdanie DSO sa platí miestny
poplatok v vo výške 0,05€/kg v zmysle VZN č. 2/2012 na základe orientačnej
prepočtovej tabuľky DSO vydanej MŽP SR, ktorá je prílohou tohto VZN.
3. Zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností je zabezpečený, občania môžu
tento odovzdať na Zbernom dvore, resp. kompostovať.. Zakazuje sa ukladať bioodpad
zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, alebo ho spaľovať.

Článok V.
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1. Zber papiera a lepenky: je zabezpečený celoročne prostredníctvom označených
zberných nádob umiestnených na ZD, resp. je možné papier odovzdať v ZŠ s MŠ
Vlčkovce
2. Zber skla:
- je zabezpečený celoročne prostredníctvom označených zberných nádob
rozmiestnených v obci,
3.Zber PET fliaš:
- je zabezpečený vrecovým spôsobom - celoročný mobilný zber zberovou
spoločnosťou v určených intervaloch –
Pre bytové domy na sídlisku „ Majír“
- je zabezpečený celoročne prostredníctvom označených zberných nádob
rozmiestnených na sídlisku „Majír“
4. Zber kompozitných obalov(odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi) :
je zabezpečený vrecovým spôsobom - celoročný mobilný zber zberovou
spoločnosťou v určených intervaloch,
5. Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu z domácností:
- obyvateľom sa odporúča odpad skompostovať, :
- BRO je možné odovzdať v ZD Vlčkovce,
- orez drevnej hmoty je možné odovzdať na Farme Majcichov- stredisko Vlčkovce

6. Prevádzkovateľ kuchyne a reštauračného zariadenia zodpovedá za nakladanie s BRO,
ktorý vzniká v jeho prevádzke a je povinný zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu
pre tento odpad.
7. Zber jedlých olejov a tukov z domácností – celoročný zber do označenej zberovej
nádoby umiestnenej vo dvore obecného úradu a na ZD Vlčkovce v uzatvorených
plastových PET fľašiach.
8. Zber nebezpečných odpadov z domácností:
- Odovzdať na ZD Vlčkovce
9. Zber elektroodpadov z domácností
- Odovzdať na ZD Vlčkovce. Držiteľ elektroodpadu z domácností môže odovzdať
odpad distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu. Elektroodpad zo svetelných
zdrojov je možné uložiť na zberné miesto - kontajner vo vestibule obecného úradu.

Článok VI.
Povinnosti pôvodcov odpadov
1.

Pôvodca odpadu je povinný:
a) nakladať alebo inak zaobchádzať s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obce,
b) zapojiť sa do systému triedeného a zmesového komunálneho odpadu v obci,
c) kúpiť alebo užívať od obce alebo organizácie poverenej zberom potrebný počet
zberných nádob, vr. kontajnerov a vriec zodpovedajúcich systému zberu triedeného
a zmesového komunálneho odpadu v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov
na účely ich zberu na miesta určené obcou alebo organizáciou poverenou zberom a
do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu,
e) odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v zmysle tohto VZN,
f) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na
stanovisku, chrániť ich pred poškodením a odcudzením,
g) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
h) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností s obsahom škodlivín
a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,
i) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol,
j) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,

k) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne ukladať na vlastné
kompostovisko,
l) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v
domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach,
m) odovzdať komunálne odpady iba organizácii poverenej zberom,
n) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie,
o) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to určených a
aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom.

Článok VII
Náklady na zbernú nádobu na triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje pre triedený zber nasledujúcich
zložiek komunálneho odpadu :
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
b) elektroodpady z domácností,
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory.
2. Náklady na zberné nádoby, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné
odpady podľa osobitného predpisu a znáša ich výrobca vyhradeného prúdu,
organizácia zodpovednosti výrobcu alebo tretia osoba.
3. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému
združeného nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu
patriacej do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti
výrobcov.
4. V prípade riadneho triedenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu občanmi, právnickými osobami a zabezpečenia dostatočnej
čistoty triedenia môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia nákladov
obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a na
úpravu výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok VIII.
Prevádzkovanie zberného dvora
1. V obci je zriadený Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych
odpadov - Zberný dvor Vlčkovce.

Článok IX.
Kal zo septikov a žúmp
1. Majitelia septikov, žúmp (FO, PO ,FO podnikatelia) a iní ich užívatelia, ako
nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady
zneškodňovanie kalov, prostredníctvom osoby oprávnenej k tejto činnosti. Každý
majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o
zabezpečení vývozu kalu.
Článok X.
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Nezákonne umiestnený odpad v obci možno nahlásiť písomne na adresu – Obecný
úrad Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce 15, resp. mailom na adresu
obec.vlckovce@stonline.sk
Článok XI.
Priestupky
Kontrola a sankcie
1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú:
a) starosta obce,
b) poslanci OZ,
c) iné osoby poverené starostom obce.
2.Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN,
c) neposkytne obcou požadované údaje v zmysle zákona o odpadoch.
3.Za priestupky možno uložiť pokutu podľa osobitných predpisov-všeobecný predpis
o prejednaní priestupkov.
4. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu podľa osobitných predpisov, ak
právnická osoba a FO podnikateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN.
5. Výnosy z pokút uložených obcou za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
Článok XII.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Vlčkovce na
svojom zasadnutí dňa 24.5.2016, uznesením OZ č. 18/2016.

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Vlčkovce č.5/2011 – o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi Vlčkovce v znení všetkých jeho doplnkov.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

