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Všeobecne záväzné nariadenie obce Pitelová
c.
1/2018
v

o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci
Pitelová
Obecné zastupiteľstvo v Pitelovej
na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68
Ústavy SR a v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. (4) písm. g), v súlade s § 3 ods. (3) písm. b), c) v
nadväznosti na § 4 ods. (3) písm. c), f), g), h) a n) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisova § 39 ods. (6) 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 vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje práva a povinnosti Obce Pitelová
(ďalej len "Obce") a
povinnosti subjektov, ktoré sú poplatníkmi podľa § 77 ods. (2) zákona Č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
2. VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce
Pitelová, jeho prijatím a vydaním sa:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a preprava komunálnych odpadov
vznikajúcich na území obce, za účelom ich zhodnotenia
alebo
zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia
zberových nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v
obci a zabezpečenia systému oddeleného zberu zložiek komunálneho odpadu v
rámci separovaného zberu,
b) zabezpečuje sa podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (použité batérie a
akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné
nebezpečné odpady) a drobných stavebných odpadov,
c) upravujú sa podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi (§ 39 Zákona o odpadoch), najmä o spôsobe zberu a
prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, ako aj miesta určeného na ukladanie týchto odpadov ana
zneškodňovanie odpadov.
3. Pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zodpovedajú za
nakladanie s odpadmi a sú povinní nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať a vznik
odpadov čo najviac obmedzovať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
Sú tiež povinní:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
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b) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadovajeho zložiek v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberových nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadovajeho zložiek v obci.

§2
Základné pojmy

l. Základné pojmy a definície, ktoré sú použité v tomto VZN sú podrobné
uvedené v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a tiež v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov.
2. Pojmy zavedené týmto VZN:
2.1.

Užívateľmi zberných nádob sú:

osoby, ktorým boli zberové nádoby zverené do užívania,
osoby ktoré platia poplatok v súlade so zákonmi a VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
zamestnanci organizácie poverenej zberom alebo zamestnanci Obce Pitelová, ktorí sú
oprávnení so zberovými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.
2.2.

Pôvodcami odpadov na území obce sú :
občania - fyzické osoby,
občania - fyzické osoby - podnikatelia,
právnické osoby.

2.3.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

2.4.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky
komunálnych odpadov.
§3
Povinnosti pôvodcov odpadu

l. Každý pôvodca odpadu (fyzická a právnická osoba), žijúci alebo podnikajúci na území
obce, je povinný na vlastné náklady zakúpiť si nádoby na komunálny odpad (ďalej len
"KO"), udržiavať ich v dobrom technickom stave, zabezpečiť ich proti rozkrádaniu,
poškodzovaniu a držať nádoby v dobrom hygienickom stave. Pokiaľ žijú pôvodcovia
(fyzické osoby) v spoločnej domácnosti, táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak
spoločná domácnosť má aspoň jednu nádobu na KO.
2. Každý pôvodca odpadu (fyzická a právnická osoba), žijúci alebo podnikajúci na území
obce je povinný dbať, aby bol KO na odvoz riadne pripravený v nádobách na to určených
(nie vo vreciach a krabiciach vedľa nádoby) a aby boli umožnené všetky práce spojené s
odvozom. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, organizácia poverená zberom má
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právo takýto

odpad neodobrať

Obec požiada
3.

pôvodcu

a oznámiť

odpadu

túto skutočnosť

o odstránenie

spolu s odôvodnením

závad. Pokiaľ

pôvodca

neodstráni, Obec mu uloží sankciu podľa § 80 Zákona o odpadoch.
Vlastník
(prípadne správca)
nehnuteľnosti je povinný zriadiť
zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácii,
aby boli ľahko prístupné. Pri určovaní vyhradeného

odpadu

vyhradené

chodníku alebo

Obci.
závady

miesto pre

parkovisku

miesta je povinný dbať

a

hlavne na to,

aby nebol narušený estetický vzhľad okolia, nádoby boli uložené na spevnenom podklade
a aby boli dodržiavané
4.

hygienické predpisy.

Zberné nádoby môže pôvodca odpadu

ponechať na chodníkoch

dobu nevyhnutnú

Bezodkladne

na ich vyprázdnenie.

a komunikáciách

len na

po vyprázdnení je pôvodca odpadu

povinný tieto nádoby uložiť na pôvodné miesto.
5.

Vlastník

(prípadne

správca)

zberu

sprístupniť

triedeného
zamestnanec

organizácie

nehnuteľnosti
nádobu

je povinný v určených

(respektíve

dňoch zberu KO a

vrece pri triedenom

poverenej zberom vykonávajúci

vysypávanie

zbere) tak, aby

nádob, nevstupoval

na cudzie pozemky (vyložiť ich pred svoju nehnuteľnosť).
6.

Vlastník (prípadne správca) nehnuteľnosti

7. Nádoby

na zmesový

komunálny

dbá o to, aby tieto nádoby nepreplňoval.

odpad nie sú určené

stavebný odpad a biologicky rozložiteľný
8. Pôvodcovia
zberných

nádob

toto

znečistenie

odpad, drobný

odpad.

odpadu sú povinní zaobchádzať

odpad tak, aby nedošlo k znečisteniu

na nebezpečný

šetrne so zbernými nádobami a sypať do nich

okolia alebo nádoby, v prípade znečistenia
bezodkladne

odstrániť.

Zamestnanec

okolia

organizácie

poverenej zberom je povinný po vysypaní odpadu zberné nádoby uzatvárať.
9.

Je zakázané vyberať z kontajnerov

na KO a triedený zber akýkoľvek odpad.

10. Do nádob určených pre zhromažďovanie

zmesového komunálneho

odpadu nepatrí :

zemina, drobné stavebné odpady - zvyšky zo stavebných a remeselníckych

prác,

objemné predmety rôzneho druhu, škvára, horúci popol, tekuté látky,
ropné produkty, kyseliny a zápalné látky, odpad zo zdravotníckych
elektroodpad,

zariadení,

zdravotne závadné
reštaurácií),

a mäsa

odpadky

iný odpad živočíšneho
a pod.),

z výrobní

a predajní

potravín

pôvodu (perie, trus od domácich hospodárskych

(aj

zvierat

odpad zo zelene (z údržby verejnej zelene a záhrad, tráva, konáre, zvyšky
rastlín a pod.).
ll. Vlastníci

alebo

nájomcovia

vytváraniu nelegálnych
12. Likvidáciu

starého

pozemkov

sú

povinní

svoje

pozemky

chrániť

proti

skládok odpadov.

a nepojazdného

motorového

vozidla je povinný

zabezpečiť

starého vozidla na vlastné náklady. Ak si chce držiteľ starého motorového

držiteľ

vozidla vozidlo

ponechať je povinný postupovať v zmysle § 51, ods. (3) Zákona o odpadoch
13. Každý

pôvodca

odpadu

súvisiace s nakladaním

je

povinný

na požiadanie

KO a DSO.
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Obce

poskytnúť

informácie,

14. Na území obce Pitelová sa zakazuje:
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom,
zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak ako na mieste definovanom v tomto
VZN, zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného toku.

§4

Systém zberu a nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami
1. Systém zberu a nakladanie s komunálnym odpadom (ďalej iba KO) a jeho
zložkami ustanovený týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný na celom území obce
Pitelová.
2. Noví platitelia miestneho poplatku (okrem fyzických osôb prihlásených na trvalý
pobyt) sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo
dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO
a jeho zložiek v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.
3. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.
4. V obci je zavedený triedený zber KO pre papier, kovy, sklo, tetrapaky do 1100
litrových kontajnerov farebne označených a rozmiestnených v obci ako aj vrecový
systém, ktorý je zavedený pre zber plastov.
5. Na území obce sa používajú pre zmesový komunálny odpad 110 litrové
KUKA
nádoby.
6. Podrobné inštrukcie k jednotlivým druhom triedených KO:
a) Triedený zber KO
Na území obce Pit e lov á je zavedený systém triedeného zberu z komunálneho
odpadu, ktorý sa realizuje do 1100 litrových kontajnerov a plasty vrecovým systémom.
Triedený zber komunálnych odpadov je zavedený pre papier, plasty, kovy, sklo,
kompozitné materiály a BRKO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľov kuchyne).
O spôsobe triedenia ako aj frekvencii odvozu vytriedených zložiek
budú občania
informovaní prostredníctvom zberového kalendára ako aj informačného bulletinu.
V čase vývozu vytriedených zložiek z komunálneho odpadu občania včas vyložia
vrecia pred svoje rodinné domy.
Každý je povinný zapojiť sa do systému triedenia zložiek odpadov z komunálneho
odpadu.
b) Odpady z papiera
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej
časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
c) Odpady z plastu
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Patria sem:
PE (polyetylén)

- LDPE a HDPE:

fl'aštičky od kozmetických

číre a farebné

fólie, tašky, vrecká,

vedrá a

a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;

PET (polyetyléntereftalát):

fľaše od nápojov,

sirupov,

rastlinných

olejov;

PP (polypropylén):

obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky

a hračky;
PVC

(polyvinylchlorid):

kozmetických

vodo inštalačné

a

elektroinštalačné

rúrky,

obaly

výrobkov, plastové okná, nábytok a pod.

Nepatria sem: obaly znečistené
hrubo znečistené

chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály,
plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a

pod.
d)

Odpady z kovu

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a
káble (bez bužírky),

starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové

viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý
kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu,
hlavne konzervy
plechovky

z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov

z nápojov

odovzdaním

ako pivo, džúsy a energetické

do nádoby je potrebné vypláchnuť,

nápoje.

Konzervy

alebo

a plechovky

pred

aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Väčšie kusy
prevádzky.
e)

kovového

odpadu

je

vhodné

odovzdať

na

zbemom

dvore

v čase

jeho

Odpady zo skla

Patria sem: sklenené

fl'aše,

nádoby,

kozmetiky bez kovových a plastových

Nepatria sem: vrchnáky,

a predmety

fliaš, žiarovky,
a pod.

rozložiteľný

l. Pod biologicky rozložitel'né
a) biologicky rozložiteľný

skla,

poháre,

fl'aštičky

§5
komunálny

keramika,
žiarivky,

zrkadlá,
obrazovky,

drôtované

od

sklo, fl'aše z

silne znečistené

odpad (ďalej len "BRKO")

komunálne odpady patrí:
odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov - tzv.

zelený biologicky rozložiteľný
b) jedlé oleje a tuky (20 O l 25),
c) biologicky rozložitel'ný

zo

uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov apod.

korky, gumy, porcelán,

umelej hmoty, časti uzáverov
(zeminou, farbami, potravinami)

Biologicky

obaly

odpad (20 02 Ol), (ďalej len "zelený odpad"),

kuchynský a reštauračný odpad (20 Ol 08).

Medzi zelený odpad patrí:
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sklo

kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny,
drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice
s výnimkou
jednotky.

drevného

odpadu,

Medzi biologicky rozložiteľný

popolu

či lístia a nevyžaduje

sa použitie

hygienizačnej

kuchynský a reštauračný odpad patrí:

šupy z čistenia zeleniny

a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,

zvyšky jedla,

z orecha,

znečistené

škrupinka

zeleninou,

znehodnotené,

ovocím,

použitá papierová

triesky, hnedá lepenka,
zostatky

pokrmov

prevádzkovaní

zariadení

aj z kuchýň domácností
2. Biologicky
produkt

rozložiteľný

univerzálnym
Odumreté

zvierat,

papierové

po záručnej

a servítok a v malom množstve

rastlinného

zostatky

ale i živočíšneho

stravovania,

vrátane

služieb, stravovacích

surovín,
pôvodu,

školských

prevádzok

vrecko

dobe alebo inak
aj drevitá vlna,
neskonzumované
ktoré

vznikli

kuchýň,

zdravotníckych

pri

stravovacích
zariadení, ale

a pod.

procesu

vo svojich

trus malých
potraviny

papier, nespracované

spoločného

zariadení domovov sociálnych

chlpy,

džemom,

vreckovka

novinový

a potravín

vlasy,

maslom,

starý chlieb,

odpad

sa jednoducho

kompostovania

využitím.
záhradách

nadzemné

sa využíva

zhodnocuje
ako

kompostovaním

nezávadné

organické

Preto je žiaduce, aby občania bioodpad
a vyprodukovaný

humus

využívali

a ako

hnojivo

kompostovali

ako

organické

s

priamo
hnojivo.

časti rastlín by sa mali opätovne vo forme humusu dostávať do

pôdy, čo zvyšuje a udržuje jej kvalitatívne vlastnosti a následne aj úrodnosť.
3. Každý vlastník, prípadne užívateľ nehnuteľnosti
odpad zo zelene kompostovať.
4. Je zakázané biologický rozložiteľný odpad
zberných vriec na separované zložky KO.

je povinný

ukladať

biologický

do zberných

rozložiteľný

nádob

na KO a

A) - zelený odpad
5. Zber,

prepravu,

rozložiteľného

zabezpečenie
odpadu

zhodnotenia

vznikajúceho

a to na svojom kompostovisku,

alebo

zneškodnenia

pri údržbe verejnej

ktoré na tento

priestoroch na bývalom Poľnohospodárskeho
separovaným odpadom v obci.

účel

biologicky

zelene

zabezpečuje

zriadila a prevádzkuje

družstve silážnu jamu

Obec,

v

na nakladanie so

6. Ostatní producenti zeleného biologického odpadu na území obce ho majú možnosť
voziť denne v priebehu celého roka do tohto obecného kompostoviska.
B) - jedlé oleje a tuky
7. Jedlé tuky a oleje uložené v bandaskách alebo iných uzatvárateľných

obaloch môžu

občania odovzdať zamestnancovi OU pri Obecných garážach vo vyhradenom
piatok od 13.00 hod do 13.30 hod.

§6
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čase každý

Systém zberu a nakladania
1. Nebezpečný

Obec

odpadmi

odpad definuje § 2 ods. (13) Zákona o odpadoch a jeho nebezpečné

vlastnosti sú charakterizované
2.

s nebezpečnými

Pit e lov á

a uvedené v samostatnej prílohe č. 4 tohto zákona.

zabezpečuje

nebezpečných

odpadov

OU k dispozícii

občanom

zber

obecných garáží kde je zamestnanec

priamo

v priestoroch

vo vyhradenom

čase

a akumulátory

pod

každý piatok od 13.00 hod do 13.30 hod.
3. Použité batérie a akumulátory
a) Do priestorov
katalógovým

obecných

garáží

sa odovzdávajú

použité

batérie

číslom 20 Ol 34, aj použité batérie a akumulátory

pod katalógovým

číslom

20 Ol 33.
b) Použité

prenosné

miestach
4.

batérie

u distribútora

a akumulátory

možno

batérií a akumulátorov

odovzdať

aj na predajných

v zmysle § 48c ods. 4 zákona o odpadoch.

Odpadové motorové a mazacie oleje

a) Do priestorov

obecných

katalógovým

garáží sa

odovzdávajú

odpadové

oleje a mazacie

oleje

číslom 20 01 25, aj odpadové oleje a mazacie oleje pod katalógovým

pod
číslom

2001 26.
b) Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych
odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej

činnosti.

5. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
a) Primárne ide o nebezpečné
a chemikáliami.
katalógovým

odpady alebo odpady kontaminované

Výnimočne

nebezpečnými

látkami

môže ísť aj o odpad ostatný, 1. j. ak ide o odpad pod

číslom 20 Ol 28 a 20 01 30.

b) Do priestorov obecných garáží sa odovzdávajú
a 20 Ol 30 aj odpad pod katalógovým
19,20 Ol 19,20 Ol 27,20 Ol 29.

odpady pod katalógovým

číslom 20 Ol 28

číslom napr. 20 01 13, 20 Ol 14, 20 Ol 15, 20 Ol

c) Patria sem:
rozpúšťadlá,

staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické

a chemické

prípravky

na ošetrovanie

rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty

čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné
obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
6. Elektroodpad
a) Elektroodpad

z domácností

látky, handry znečistené

(pracie a

olejom, farbami,

vrátane žiariviek a svietidiel

z domácností je elektroodpad,

a z obchodných,

látky, pesticídy

priemyselných,

ktorý pochádza z domácností

inštitucionálnych

a iných zdrojov,

zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností

fyzických osôb
ktorý je svojím

fyzických osôb.

b) Uvedený zber sa bude vykonávať 2 x ročne. Deň zberu bude vyhlásený v Obecnom
rozhlase.
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c) Patria sem:
napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá,
diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.
d) Nepatria sem:
napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá,
vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne
zabudované, vírivky a pod.
e) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. l zákona o
odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.
j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad
pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.
f)

Iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod., sa nebezpečné odpady na území
obce Pitelová odovzdávať nesmú.
§7

Systém zberu objemného odpadu

1. Zhromažďovanie, zber a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej
dvakrát ročne zvyčajne na jar a jeseň.
2. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou
nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne
nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry (ak sú súčasťou KO) a podobne.
Nemôže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01
17,2001 19,2001 27,2001 28,2001 29.
3. Pre tento účel obec Pitelová zabezpečí u firmy, ktorá zabezpečuje zber, prepravu a
likvidáciu KO, umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov.
4. Firma, ktorá zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu KO bude tieto kontajnery
vyvážať po naplnení a po poslednom odvoze zabezpečí očistenie priestoru. Po
skončení jarného a jesenného zberu objemného odpadu (jarné a jesenné upratovanie)
sa zakazuje na stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov ukladať akýkoľvek
odpad.
5. Obec zabezpečí včasnú informovanosť občanov v obecnom rozhlase o
termínoch a miestach umiestňovania veľkoobjemových kontajnerov. Ukladanie
objemného odpadu na stanovištia veľkoobjemových kontajnerov po skončení
termínov jarného alebo jesenného upratovaniaje považované za tvorbu divokej
skládky.
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§8
Systém zberu drobného stavebného odpadu (DSO)

l. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m'
ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m'). Ak fyzická osoba
vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad lrn' ročne od jednej fyzickej osoby), napr.
v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad l m' za drobný stavebný odpad a
fyzická osoba je povinná zabezpečiť odvoz odpadu na riadenú skládku na vlastné náklady
alebo si objednať veľkokapacitný kontajner s následným odvozom na riadenú skládku. K
drobnému stavebnému odpadu patria zmesi betónu, tehál, obkladači ek, dlaždíc, keramiky
apod.
2. Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce je
zodpovedná obec.
3. Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP, nadmernému znečisťovaniu
okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
4. Pôvodcovia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky Idruhy
stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty ...! a tieto účelne
zhodnotiť.
5. DSO vzniknutý pri stavebnej fyzických a právnických osôb na území obce sa ukladá do
vhodných zberných nádob, ktoré budú odvezené a zneškodnené na povolenej skládke
odpadov na náklady stavebníka alebo investora.
6. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre
iných účastníkov na zber KO, alebo do nádob určených na oddelený zber zložiek
komunálneho odpadu.
7. Držiteľ DSO je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s týmto druhom odpadu.
§9

Zber pneumatík
l. Zber pneumatík sa bude vykonávať 1x ročne, deň zberu bude vyhlásený v Obecnom
rozhlase.

§ 10
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými
osobami
l. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich
odovzdávať vo verejných lekárňach, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
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§11
Poplatok
1.

16.60 € na osobu a rok pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt. V cene sú 4 žetóny na osobu a rok. Po prekročení

limitu cena 1 žetónu je 2,-

€.
2.

16.60 € na rok za nehnuteľnosť
záhradkárske

a rekreačné

určenú k rekreačným

chaty, záhradky

3. 2,- € za 1 žetón na nehnuteľnosť,

účelom.

Ide najmä o chalupy,

apod.

ktorá sa nachádza

na území obce a ktorú právnická

osoba užíva na účel podnikania.

§ 12
Sankcie
1. Obec

prejednáva

priestupky

v odpadovom

v zmysle § 80 ods. (3) písm.

hospodárstve

a) Zákona o odpadoch.
2. Na

priestupky

prejednávaní
neskorších
3.

a

na

ich

priestupkov
predpisov

prejednávanie

(Zákon

vzťahujú

372/1990

Č.

zb.

na podnikanie

všeobecné
o

ak Zákon o odpadoch neustanovuje

Starosta obce môže za porušenie
osobe oprávnenej

sa

predpisy

priestupkoch

o

v znení

inak).

tohto VZN uložiť právnickej

osobe alebo

fyzickej

pokutu v zmysle § 13 ods. (9) a ods. (10) zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4.

Pri ukladaní pokút Obec postupuje podľa všeobecných

predpisov o správnom konaní.

§13
Záverečné ustanovenia
1. Podrobnosti

určovania

DSO sú upravené
stavebné odpady.

2. Povinnosti

miestneho

vo VZN o miestnom

stanovené

ako pôvodcovia
tomto VZN)

poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
poplatku

právnickým

a

za komunálne

fyzickým

odpady

osobám,

KO a

a drobné

kvalifikovaným

alebo držitelia odpadu (pri inom nakladaní s odpadmi ako je uvedené v
sú

upravené

Zákonom

283/2001
Z.z.
o vykonaní
neskorších predpisov.

o odpadoch

niektorých

a

ustanovení

vyhláškou

zákona

MŽP

o odpadoch

SR

č.

v znení

3. Obec zabezpečuje:
a)

podrobnú informovanosť
vaných zložiek odpadov,

b) jedenkrát

o rozsahu

ročne vyhodnotenie

triedenia

efektívnosti

KO, vrátane informácie o príjmoch
zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
4. Týmto nariadením
nakladaní
Č.

odpadom

a úrovne triedenia

z vytriedených

sa zrušuje Všeobecne

s komunálnym

a harmonogramoch

záväzné nariadenie

v obci Pitelová

4/2016 zo dňa 02.12.2016.
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zložiek

Č.

vývozu

separo-

jednotlivých

zložiek

KO a spôsobe

ich

obce o zneškodňovaní

4/2016 schválené

uznesením

a

5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s
komunálnym odpadom v obci Pitelová bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Pitelová dňa 26.10.2018 uznesením číslo 5/2018.
6. VZN č.1I20 18 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci
Pitelová
nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019.

/
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