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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe
ustanovení zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzného nariadenia
č. 7/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne
a elektroodpadov z domácností na území obce Veľký Ďur
§1
Všeobecné ustanovenia
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je upraviť podrobnosti o
nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi
(ďalej len DSO) vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,
chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

2.

VZN upravuje v nadväznosti na platné všeobecné záväzné právne predpisy spôsob zberu
a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

3.

Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Veľký Ďur. Každý pôvodca a držiteľ odpadu
v obci je povinný zapojiť sa do tohto spôsobu zberu.
§2
Vymedzenie základných pojmov

1.

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia odpadov.

3.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom.

4.

5.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej
starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka či
sprostredkovateľa.

6.

Zhodnocovanie odpadov je činnosti, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadov za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie, zoznam činností
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.

7.

Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie., zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.

8.

Zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu.

9.

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním
s nimi.

10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11. Skladovanie odpadov je zhromaždenie odpadov pred niektorou činnosťou
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov, za skladovanie odpadu sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
12. Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý má jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
13. 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. 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.
14. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
15. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie.
16. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
17. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
18. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.

19. Veľkoobjemové odpady sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať do
štandardných zberných nádob, alebo ktorých hmotnosť presahuje objem a nosnosť bežne
používaných štandardných zberných nádob v rámci pravidelného harmonogramu zberu
odpadov.
20. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
§3
Kategorizácia komunálnych odpadov
Obec Veľký Ďur zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre nasledovné zložky:
a) podskupina separované zbierané zložky KO:
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- 20 01 10 šatstvo
- 20 01 11 textílie
- 20 01 39 plasty
- 20 01 40 kovy
b) podskupina odpadov zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
- 20 02 02 zemina a kamenivo (nie výkopová zemina)
c) iné komunálne odpady
- 20 03 07 objemný odpad
§4
Systém zberu a prepravy komunálnych odpadov
1.

Všetci občania obce, právnické osoby, podnikatelia so sídlom na území obce Veľký Ďur
sú pôvodcami odpadu podľa zákona o odpadoch a podľa tohto VZN sú povinní určený
a vyhlásený systém zberu odpadov dodržiavať a riadiť sa ním.

2.

Pôvodca komunálnych odpadov je užívateľ zberných nádob a je povinný pre svoju
domácnosť, rekreačné zariadenie, chalupu, sídlo firmy, kanceláriu, prevádzku a pod.
zabezpečiť primeraný počet zberných nádob na odpad s objemom 110 l alebo 240 l za
obstarávacie náklady na Obecnom úrade Veľký Ďur.

3.

Zber, prepravu a zneškodňovanie vyseparovaných komunálnych odpadov, drobných
stavebných odpadov a elektroodpadov v obci vykonávajú poverené organizácie, ktoré
majú na vykonávanie tejto činnosti s obcou uzatvorenú platnú zmluvu.
Organizácia poverená zberom komunálneho odpadu je organizácia, ktorá má technické,
materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.

5.

Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre
zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby:

a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo
parkovisku,
b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným
nádobám pre účely prepravy,
c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
d) sa nenachádzali v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest,
e) zberné nádoby boli na spevnenom podklade.
6.

Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas
zberu.

7.

Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého
druhu, priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z
predajní mäsa, zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky,
opotrebované batérie, akumulátory a pod.

8.

Zakazuje sa zmiešavať s komunálnym odpadom nebezpečný odpad, opotrebované batérie
a akumulátory, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky a biologicky rozložiteľný
odpad.

9.

Ak sa nachádza v zberných nádobách odpad, ktorý tam nesmie byť uložený, zberné
nádoby nebudú organizáciou poverenou zberom vyprázdnené a vlastník je povinný ich
vyprázdniť na vlastné náklady na určenú skládku.

10. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po
vložení odpadov uzavrieť.
11. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané.
12. Pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom
a produkuje ročne viac ako desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných
odpadov, vypracuje vlastný program pôvodcu odpadu podľa § 6 zákona o odpadoch.
13. Odvoz KO v obci Veľký Ďur bude vykonávaný v dvojtýždňových intervaloch.
14. Ak odvoz KO nebude možný z dôvodu prekážky (napr. nesprávne zaparkované motorové
vozidlo a pod.), komunálny odpad nebude vyvezený.
15. Zamestnanci organizácie poverenej zberom KO sú pri odvoze KO povinní vyprázdňovať
každú zbernú nádobu, aj keď je len sčasti naplnená a vrátiť ju na pôvodné miesto.
16. Pri prevoze KO zodpovedajú zamestnanci organizácie poverenej zberom KO za
znečistenie verejného priestranstva priamo pri vyprázdňovaní zberných nádob.
§5
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1.

Za DSO na území obce Veľký Ďur sa považuje odpad, ktorý vznikne pri bežných
udržiavacích prácach zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktorého
množstvo nepresiahne viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby žijúcej v domácnosti.

2.

Náklady na jeho zneškodňovanie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady.

3.

Držiteľ DSO je povinný ho najprv vytriediť v súlade s katalógovým členením a použiteľnú
časť zhodnotiť. Na zneškodnenie do objednaných veľkoobjemových kontajnerov sa
odovzdávajú tie časti odpadu, ktoré sa nedajú ďalej účelne využiť.

4.

Rozvoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov zabezpečí obec dvakrát do roka a miesto
a termín realizácie oznámi prostredníctvom obecného rozhlasu a na úradnej tabuli obce.

5.

Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej
fyzickej osoby žijúcej v domácnosti), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa
množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba je povinná objednať si
veľkokapacitný kontajner a zabezpečiť odvoz DSO na určenú skládku za osobitnú
odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.
§6
Spôsob zberu objemného odpadu

1.

Objemný odpad sú jeho vlastníci povinní odovzdať do zberu pri organizovanom zbere
obcou, ktorá takýto zber zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka alebo
individuálne ho odovzdať na skládku triedeného odpadu.

2.

Termíny odvozu objemného odpadu sú zverejňované prostredníctvom obecného rozhlasu
a na úradnej tabuli obce.
§7
Spôsob zberu separovaného odpadu

1.

Obec Veľký Ďur zabezpečuje odvoz separovaných zložiek KO (plasty, sklo, papier,
kovové obaly a kovy, textílie).

2.

Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do
PVC vriec alebo zberných nádob (textílie), aby mohli byť prevzaté na zneškodnenie.

3.

Separované odpady sklo, plasty, papier a kovy sa odovzdávajú v plastových vreciach
podľa vopred určeného kalendára zberu triedeného odpadu.

4.

V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera šatstvo a topánky. Vhodné na zber sú:
a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.).

5.

Na triedený zber textílií a šatstva slúžia okrové zberné kontajnery umiestnené v každej
časti obce.

6.

Termíny odvozu separovaných zložiek KO sú zverejňované na úradnej tabuli obce a
prostredníctvom obecného rozhlasu.

§8
Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu z cintorínov
1.

Zber a zhromažďovanie komunálneho odpadu z cintorínov sa vykonáva do 1 100
litrových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v blízkosti cintorínov v každej časti obce po
celý rok.

2.

Do rozmiestnených kontajnerov je zakázané odkladať iný odpad, ako odpad vznikajúci v
cintorínoch.

3.

Odvoz KO z cintorínov v obci Veľký Ďur bude vykonávaný v dvojtýždňových
intervaloch.
§9
Zber, zhromažďovanie a odvoz komunálnych odpadov zo záhrad
a s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

1.

Biologický odpad, ktorý vzniká z odpadu domácností (zostatok ovocia, zeleniny, čaj,
kávový výluh) alebo zo záhradníckej a sadovej činnosti (lístie, tráva, kvety, vypletá
burina, vetvy, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj a trus) sú občania povinní kompostovať
vo vlastnej domácnosti.

2.

Právnické osoby sú povinné zhodnocovať biologický odpad vo svojich priestoroch.

3.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa nesmie zmiešavať s iným komunálnym
odpadom.

4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a ďalšej zelene sa zakazuje
zneškodňovať spaľovaním.
5.

Biologicky rozložiteľný odpad z parkov a cintorína je zhodnocovaný na obecnom
kompostovisku, ktoré sa nachádza v Hornom Ďure pred areálom PD (parc. č. 1 573/1). V
kompostovisku sa zhodnocuje ročne menej ako 10 t biologicky rozložiteľného odpadu.
Občania po dohode s obcou na toto miesto môžu uložiť bioodpad.

6.

Odpad z vypílených konárov stromov je pôvodca povinný zlikvidovať na vlastné náklady
formou použitia ako palivo pre vlastnú potrebu, alebo drvenia a kompostovania vo
vlastnom kompostovisku.
§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi
od prevádzkovateľov kuchyne

1.

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

2.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať:
a) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
ktorého je pôvodcom, sám v zariadeniach na to určených,

b) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
prostredníctvom zmluvnej organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou,
pričom je povinný prispôsobiť sa podmienkam systému zberu v obci.
3.

Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s týmito odpadmi.

4.

Odoberanie jednotlivých druhov odpadov (biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, látky nevhodné na spotrebu a spracovanie)
vznikajúcich v školskej jedálni pri ZŠ a MŠ vo Veľkom Ďure má obec Veľký Ďur
zmluvne zabezpečené organizáciou podnikajúcou v oblasti odpadového hospodárstva.
§ 11
Zber elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov

1.

Zber elektronického odpadu, svetelných zdrojov, veľkých a malých domácich spotrebičov,
informačnej a telekomunikačnej techniky, spotrebnej elektroniky, elektrických nástrojov,
hračiek, zdravotníckeho zariadenia, prístrojov na monitorovanie a predajných automatov a
použitých batérií a akumulátorov z domácnosti vykonáva obcou poverená organizácia.

2.

Odvoz elektroodpadu sa obyvateľom obce zabezpečuje bezodplatne, vývoz sa
uskutočňuje dvakrát ročne.

3.

Občania sú povinní elektorodpad odovzdať na určené miesto v termíne zberu, ktorý
oznámi obec obecným rozhlasom a oznamom na úradnej tabuli obce.

4.

Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, k odpadovým nádobám na
komunálny odpad a odovzdávať iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.

5.

Elektroodpad musí byť kompletný a neodstrojený, vrátane cievok, vinutí, kovových častí,
elektromotorov, monitory a obrazovky nepoškodené.
§ 12
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej len „poplatok“,
platí obci Veľký Ďur pôvodca odpadu.

2.

Sadzby poplatku a spôsob úhrady sú stanovené na rok príslušným VZN obce.

3.

Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
§ 13
Priestupky a sankcie

1.

Kontrolu ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií,
b) poverení pracovníci obecného úradu,

c) poslanci OZ vo Veľkom Ďure,
d) starosta obce Veľký Ďur.
2.

Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo
týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Veľký Ďur týmto VZN,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch,
d) zmiešava nebezpečný odpad s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi,
e) vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd a podzemných vôd.

3.

Porušenie povinností, uložených zákonom č. 223/2001 § 80 ods. 1 písm. a), b), c), f) a s)
je priestupkom, ktorý prejednáva obec.

4.

Za priestupok spočívajúci v porušovaní iných povinností uložených týmto VZN je možné
uložiť pokutu podľa zákona o obecnom zriadení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v sumách uvedených § 45, 46, 47, 48 citovaného zákona.

5.

Obec prejednáva priestupky podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch § 80 ods. 1
písm. a), b), c), f) a s). Za takýto priestupok môže byť uložená pokuta do výšky
165,96 €. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
§ 14
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s týmto VZN.

2.

Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto VZN, musia zosúladiť svoju
činnosť s týmto VZN, a to ihneď od nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

3.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure sa uznieslo na vydaní VZN obce Veľký Ďur
č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácností na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 uznesením
č. 192/18/2013.

4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ing. Peter Benko
starosta obce

