Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Tekov č. 41 /2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území obce Nový Tekov
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuly v obci Nový Tekov dňa 04.04.2016
VZN prerokované schválené na OZ v Novom Tekove dňa: 25.04.2016
VZN zverejnené dňa: 02.05.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Novom Tekove podľa §4 ods.1 a ods.3 písm. g) a podľa § 6. odst. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon
o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Nový Tekov.
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
objemovým odpadom, elektroodpadom z domácnosti, triedenom zbere jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu, spôsob ich zberu, prepravy, ukladania a zneškodňovania.
Čl. 2
Účel odpadového hospodárstva
1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné
zdroje, výrobou výrobkov, ktoré rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšujú množstvo
odpadov a čo možno najviac znižujú znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie.
2. Zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods.1.
3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa ods.1 alebo 2.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad
mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo určený postup podľa ods.1,2, 3.
Čl. 3
Účel úpravy
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného
poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením:
a/ zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania
odovzdať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu,
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b/ zabezpečiť 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.
Čl. 4
Základné pojmy
Vymedzenie základných pojmov sa riadi §2 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 5
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1. Obec je povinná vypracovať Program odpadového hospodárstva /ďalej len POH/ v súlade s platnou
národnou legislatívou /§ 10 zákona o odpadoch/.
2. Systém zberu odpadov v rozsahu stanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém na
celom katastrálnom území obce Nový Tekov.
3. Iné nakladanie s KO a DSO /najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný
účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných
nádob a podobne/sa prísne zakazuje.
4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
5. Obec pre plnenie povinností z ustanovení zákona o odpadoch je oprávnená požadovať od držiteľa KO a
od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce potrebné informácie.
6. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO a DSO na území obce, je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním KO a DSO.
7. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom. Ten, komu
vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s
odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.
8. Pri nakladaní s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
Čl. 6
Komunálny odpad a jeho zložky
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálnych odpadov:
-200301 zmesový komunálny odpad
-200399 komunálne odpady inak nešpecifikované
-200101 papier a lepenka
-200102 sklo
-200139 plasty
-200140 kovy
-200201 biologicky rozložiteľný odpad
-200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
-200125 jedlé oleje a tuky
-200202 zemina a kamenivo
-150105 kompozitné obaly
-200307 objemový odpad
-160103 pneumatiky
-170904 drobný stavebný odpad
- nebezpečné zložky odpadu, na ktoré sú vytvorené podmienky pre ich zber a ďalšie nakladanie u zmluvného
partnera obce.
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Čl. 7
Práva pôvodcu odpadu
1. Pôvodca odpadu má právo na poskytnutie zbernej nádoby, resp. jej pomernej časti v množstve a druhu
zodpovedajúcom zvolenému systému zberu.
2. Pôvodca odpadu má právo na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov, využiteľných zložiek
odpadov, podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov.
3. Pôvodca odpadu má právo ukladať objemový odpad celoročne na zberový dvor, resp. 2x ročne do
veľkoobjemových kontajnerov, v súlade so spracovaným harmonogramom.
4. Pôvodca odpadu má právo ukladať na zberový dvor nebezpečné odpady uvedené v § 6 tohto VZN v
množstve primeranom jeho spotrebe.
5. Pôvodca odpadu má právo na náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností.
6. Pôvodca odpadu má právo na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek
odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.
Čl. 8
Povinnosti pôvodcu, držiteľa odpadu a držiteľa drobného stavebného odpadu
1. Pôvodca resp. držiteľ odpadu je povinný:
a/ Zapojiť sa do systému zberu KO a DSO na území obce podľa tohto VZN.
b/ Triediť a zhromažďovať KO na jednotlivé zložky odpadu ukladaním do predpísaných zberných nádob,
vriec.
c/ Ukladať zmesový KO do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť
kontajnerov.
d/ Ukladať KO do zberných nádob tak, aby bol obsah vysypateľný do zvozového vozidla bez potreby
manuálneho vyprázdňovania.
e/ Nenapĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť vývoz
zberovým vozidlom.
f/ Vypracovať Program odpadového hospodárstva, ak produkuje viac ako 500 kg nebezpečných odpadov
alebo 10 t ostatných odpadov a dodržiavať ho.
g/ Neprekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz, chrániť ich pred stratou, poškodzovaním. Stratu
a poškodenie zabraňujúce ďalšej prevádzke je nutné nahlásiť oprávnenej osobe, alebo obci.
h/ Zberové nádoby v individuálnej bytovej zástavbe uložiť tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike,
nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ poplatku za odpad.
ch/ Podľa spracovaného harmonogramu ukladať biologicky rozložiteľný odpad ( zelený odpad ) na prah
svojej nehnuteľnosti tak, aby nebránil pešej a cestnej doprave, bol ľahko dostupný zberovej technike. Takýto
odpad je možné vyložiť v termínoch určených v harmonograme najneskôr do 8.00 hod. a najskôr 48 hod.
pred uvedeným termínom.
V ostatné dni je takýto odpad vykladať Z A K Á Z A N É (výnimku tvorí odpad z vianočných stromčekov,
najviac však do konca januára príslušného roka ). Konáre je potrebné popíliť na dĺžku maximálne 1,5m a
maximálnu hrúbku 0,2 m. Viničné prútie je odporučené zviazať, trávu a lístie uložiť do vriec.
i/ Umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob, bezplatne poskytnúť obci
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi.
j/ Platiť obci miestny poplatok za KO a DSO.
k/ Zneškodnenie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými
právnymi predpismi a taktiež sú povinní po dobu troch rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o
zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou.
l/ Pôvodcovi sa zakazuje zhromažďovať a skladovať KO na verejných priestranstvách, chodníkoch,
parkoviskách a zeleni, vhadzovať, resp. ich vylievať do vodných tokov, vytvárať tzv. divoké skládky.
Čl. 9
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
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2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky
ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom
tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je
oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné
požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby
mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám
alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na
nakladanie s týmto odpadom.
10. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v
útulkoch, na chovných staniciach atď.
Čl. 10
Jedlé oleje a tuky
1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať na zbernom dvore do špeciálneho kontajnera.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov môže len organizácia
zodpovedná za zber KO, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.
Čl. 11
Práva obce
1. Obec má právo určovať systém a spôsob zberu, prepravy, zhromažďovania, zhodnocovania,
zneškodňovania a triedenia KO a DSO.
2. Vyberať miestny poplatok za KO a DSO v súlade s platným VZN určujúcim tento poplatok na príslušný
kalendárny rok.
3. Určovať rozmiestnenie a počet zberných nádob na zber KO a ich spôsob rozdeľovania.
4. Požiadať Recyklačný fond o príspevok, dotáciu na činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom podľa
platných predpisov.
5. Obec má právo vyjadrovať sa k návrhom POH pôvodcov odpadu na území obce, prejednávať niektoré
priestupky v odpadovom hospodárstve v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Obec má právo rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob v prípadoch, ak pôvodca
neprispôsobí počet a objem zberných nádob množstvu ním produkovaného odpadu.
7. Obec má právo uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom.
Čl. 12
Povinnosti obce
1. Informovať občanov o spôsobe zberu odpadov, zapojenia sa do separovaného zberu odpadov, zberových
miestach a harmonogramoch zberu odpadov.
2. Zabezpečiť potrebný počet zberných nádob, resp. vriec na zber KO a DSO, a to nasledovne:
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a/ 120 l plastové nádoby pre fyzické osoby v individuálnej bytovej zástavbe v počte 1ks pre každých aj
začatých 5 plne platiacich osôb žijúcich v spoločnej nehnuteľnosti a majúcich v nej trvalý alebo prechodný
pobyt. Právo na bezplatnú obnovu nádoby má platca miestneho poplatku, ktorý má uhradenú splatnú čiastku
poplatku, má trvalý alebo prechodný pobyt na mieste dodania nádoby a od poslednej výmeny nádoby
neuplynula doba kratšia ako 5 rokov v prípade kovovej nádoby a 6 rokov v prípade plastovej nádoby. V
ostatných prípadoch (poškodenie, strata, odcudzenie nádoby, pozdĺžnosti voči obci na príslušnom miestnom
poplatku, vlastníci alebo užívatelia rodinných domov, v ktorých nemajú trvalý alebo prechodný pobyt) je
platiteľ miestneho poplatku povinný zabezpečiť si nádobu na vlastné náklady.
b/ 1100 l nádoby pre fyzické osoby v komplexnej bytovej zástavbe v počte približne 1ks na 10 obytných
jednotiek. O výmene, doplnení a oprave nádoby rozhoduje obec.
c/ 110 l, 120 l, 1100 l, pre právnické osoby oprávnené užívať, alebo užívajúce nehnuteľnosti na území obce
na iný účel ako na podnikanie, ako aj podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
území obce na účel podnikania. Množstvo nádob a početnosť vývozov vyplýva z potrieb jednotlivých
subjektov, pričom ukladať odpad do iných nádob nie je dovolené. Početnosť vývozov bude označená na
jednotlivých druhoch kontajnerov farebnou nálepkou s popisom početnosti vývozu.
d/ Vytvoriť v obci stredisko na zber vytriedených zložiek odpadu uvedených v § 6 tohto VZN a zabezpečiť
jeho prevádzkovanie( ďalej zberový dvor ).
e/ Minimálne 2x ročne zabezpečiť zber objemných odpadov a vytriedených zložiek odpadov.
f/ Zabezpečiť potrebný počet nádob a vriec na separovaný zber odpadov, a to:
- 1100 l nádoby s modrým vrchom a nápisom PAPIER na zber papiera
- 1100 l nádoby s žltým vrchom a nápisom PLASTY na zber plastov
- 1100 l plastové zelené nádoby s nápisom SKLO na zber skla
- 1100 l plastové červené nádoby s nápisom KOV na zber kovového odpadu
- vrecia o objeme približne 100 l, spravidla biele na zber skla, modré na zber papiera, žlté na zber plastov a
červené na zber kovov.
Rozmiestnenie nádob a vriec, ako aj ich vyprázdňovanie zrealizuje obec podľa spracovaného
harmonogramu.
g/ Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu ( zelený odpad ) zabezpečuje obec v súlade so
spracovaným harmonogramom, pričom odpad vhodný na kompostovanie umožní uložiť fyzickým osobám
bezplatne v areáli obecného kompostoviska.
Čl. 13
Drobný stavebný odpad a jeho zložky, ich zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a
zneškodňovanie
1.Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky/druhy stavebného odpadu podľa
katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty.../ a tieto účelne zhodnotiť.
2. Držitelia DSO sú povinní po vytriedení na jednotlivé zložky zabezpečiť jeho prepravu do zberového dvora
na vlastné náklady v množstve maximálne 1m³/osobu a rok.
3.DSO v množstve uvedenom v bode 2 na jednu bytovú jednotku zneškodní organizácia poverená zberom v
súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch, t.j. zneškodnenie je zahrnuté do miestneho poplatku.
4.Prepravu a zneškodnenie DSO presahujúceho stanovený limit v bode 2 si zabezpečuje stavebník na vlastné
náklady.
5.Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovanie do zberných nádob určených pre inýc h účastníkov
systému zberu KO /nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach a pod./
Čl. 14
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodnenie objemového odpadu
1.Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel
obecný úrad zabezpečí umiestnenie veľkokapacitných kontejnerov na vhodných miestach v meste, dohodne
spôsob prepravy a zneškodnenie, ako aj intervaly vývozu.
2.Obecný úrad zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť občanov o zbere objemového
odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce / na úradnej
tabuli, obecnom rozhlase, / V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery
rozmiestnené, druhy odpadov, pre ktoré sú určené, miesta rozmiestnenia po obci a pod.
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Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 15
Pôsobnosť obce
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a/prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§ 115 ods. 1 písm. a) až k) /zákona o odpadoch/,
b/postupuje 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 zo stavebnej činnosti s
výnimkou drobného stavebného odpadu.
2.Kontrolu dodržiavania tohto VZN obec vykoná
a/ poverenými zamestnancami Obecného úradu v Novom Tekove
b/ poverenými občanmi (spravidla poslancami obecného zastupiteľstva)
čl. 16
Priestupky
1.Priestupky a prejednávanie priestupkov sa riadia § 115 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2.Priestupky podľa odseku 1 písm.a /až k/ prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú
príjmom rozpočtu obce.
3.Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
/zák.č.372/199O Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien/, ak tento zákon neustanovuje inak.
Čl. 17
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 1 500.- Eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta
je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania podľa
odseku 1 dopustil, najneskôr však do 3 rokov od porušenia nariadenia.
Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Čl. 18
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Novom Tekove dňa 25.04.2016
uznesením č. 71/9/2016 a nadobúda účinnosť dňom 01.06.2016.

Ladislav N a g y, starosta obce
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