Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podbiel
č. 6 /2 0 1 5

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Obec Podbiel v súlade s ustanovením § 4 ods.3 pásm.g) a s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 81 ods.8 zákona zákona č. 79/2015 Z.z

0 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania
s komunálnym odpadom, vrátane triedenia zbieraných zložiek komunálneho odpadu a s drobnými
stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obce a práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na
celom území obce.
Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane objemových odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobnými
stavebnými odpadmi.
Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce.
Druhá časť
NAKLADANIE S ODPADOM
Článok 2
Zmesový komunálny odpad
1. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby
triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle zavedeného triedeného zberu.
2. Zmesový komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do na to určených zberných nádob.
Na tento účel je určená 110, 120 a 1100 litrová nádoba. Nádoba musí byť označená súpisným
číslom príslušného obytného domu a farebnou nálepkou, ktorú pridelí obecný úrad podľa
frekvencie odvozu komunálneho odpadu - modrá nálepka odvoz jedenkrát za štyri týždne, žltá
nálepka odvoz jedenkrát za dva týždne.
3. Vývoz zmesového odpadu zo zberných nádob sa vykonáva jedenkrát za štyri týždne - modrá
nálepka, jedenkrát za dva týždne - žltá nálepka.
Vlastník zbernej nádoby je zodpovedný za jej technický stav. V prípade poškodenia nádoby je
povinný zabezpečiť vykonanie opravy. V prípade straty, poškodenia zbernej 1101, 120 1, 1100
1 nádoby alebo po uplynutí jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu sám
na vlastné náklady
4. Zberné nádoby musia byť umiestnené na prístupných miestach pred obytnými domami. Nie je
dovolené umiestňovať zberné nádoby na komunikáciách a chodníkoch.
5. Znečistenie okolia zberných nádob spôsobené ich vyprázdňovaním odstránia pracovníci
zodpovednej organizácie okamžite po ich vyprázdnení.
6. Oprávnenou organizáciou na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sú Technické služby,
a.s., Ružomberok.

Článok 3
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1.

2.

3.
4.

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Obec
umožňuje pôvodcovi drobného stavebného odpadu odovzdať drobný stavebný odpad po
dohode so zodpovedným pracovníkom obecného úradu na uskladnenie.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti na obecnom úrade v
zmysle platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia obce Podbiel o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky.
Obec umožňuje pôvodcovi drobného stavebného odpadu v prípade potreby využiť
objednávkový systém zberu za úhradu.

Článok 4
Triedený zber komunálnych odpadov
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
1. Povinnosťou držiteľa odpadov je zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením a odcudzením.
2. Každý pôvodca odpadu je podľa článku 2 ods.l tohto nariadenia povinný zapojiť sa do
systému triedeného zberu zavedeného obcou realizovaného prostredníctvom
oprávneného
vývozcu.
1. Okrem oprávneného vývozcu je komukoľvek inému zakázané odvážať, premiestňovať alebo
vyprázdňovať zberné nádoby alebo s nimi inak manipulovať.
2. V obci je zavedené povinné triedenie odpadu, a to nasledovných zložiek:
a/ odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi - plasty,
papier, sklo, kov, kompozity;
b/ biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ
kuchyne; c/jedlé oleje a tuky z domácností;
d/ biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov;
e) elektroodpad z domácností;
f) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory;
g) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky.
3. Vytriedené zložky uvedené v článku 4 ods. 5 písm. a) pôvodca ukladá do farebných vriec, ktoré
dostanú obyvatelia obce na obecnom úrade alebo do farebných 1100 1 zberných nádob
umiestnených v obci.
4. Vývoz triedeného odpadu zo zberných nádob sa vykonáva jedenkrát za mesiac. Pôvodca
odpadu vyloží v deň vývozu odpadu vrecia k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad.
5. Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu bude priebežne oznamovaný obecným úradom
vyhlásením v miestnom rozhlase a oznámením termínov na intemetovej stránke obce.
6. Oprávnenou organizáciou na odvoz a likvidáciu vytriedených zložiek uvedených v článku 4
ods.5 písm. a) sú Technické služby, a.s., Ružomberok.
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Článok 5
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane náklady na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne / nie sú súčasťou miestneho poplatku/.
3. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať
požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009 o vedľajších
živočíšnych produktov a Nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
4. 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.
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
/leto - zima/, pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7. 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. Zmluvu a potrebné doklady, pravidelne
aktualizované, spolu so záznamom o odovzdaní vytriedeného odpadu musí mať prevádzkovateľ
kuchyne sústavne k dispozícii pre prípadnú kontrolu starostom, poslancom OZ, hlavným
kontrolórom alebo starostom poverenou osobou.

Článok 6
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať po dohode so zodpovedným pracovníkom obecného
úradu na uskladnenie do špeciálnej nádoby na tento účel určenej. Oleje a tuky sa môžu
odovzdávať aj v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečia
samostatne./ napr. PET fľaše/.

Článok 7
Biologicky rozložiteľný odpad
1. Povinnosťou všetkých pôvodcov biologicky rozložiteľného odpadu (odpady zo záhrad pri
rodinných domoch, v záhradkárskej osade, odpady pri údržbe verejnej zelene, parkov
a cintorína) je prednostne tento odpad kompostovať.
2. Obecný úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom najmenej dvakrát ročne v mesiacoch
apríl - máj a september - október zber a prepravu odpadov za účelom ich zhodnotenia, prípadne
uloženia na skládku. Pre tento účel obecný úrad dohodne spôsob zberu tohto odpadu, jeho
prepravy, zneškodnenia a intervaly vývozu.
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Článok 8
Elektroodpad z domácností
Elektroodpad sa zbiera minimálne dvakrát ročne v termíne zverejnenom v obci obvyklým
spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na intemetovej stránke obce).
Pôvodca elektroodpadu vyloží elektroodpad v deň zberu ku zbernej nádobe na zmesový
komunálny odpad, odkiaľ ho budú zbierať pracovníci tej organizácie, ktorá má na takúto činnosť
uzatvorenú zmluvu s obcou.
Článok 9
Použité batérie a akumulátory
1. Majiteľ opotrebovanej batérie alebo akumulátora je držiteľom nebezpečného odpadu, ktorý
musí odovzdať priamo oprávnenej organizácii, alebo obci.
2. Obec zabezpečuje zber batérií a akumulátorov do špeciálneho kontajnera v uzamknutých
priestoroch obce.
3. Obec oznamuje zber batérií a akumulátorov prostredníctvom miestnych oznamovacích
prostriedkov minimálne dvakrát ročne.
Použité prenosné batérie a akumulátory, ako aj automobilové batérie a akumulátory je možné
odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na iných
zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Článok 10
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
1. Nespotrebované lieky je možné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať.

Článok 11
Objemový odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín
1. Objemový odpad je komunálny odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do používaných
zberných nádob na zmesový komunálny odpad v obci. Je to hlavne nábytok, okná, dvere a pod..
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov a odpadu
z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi.
3. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz týchto odpadov 2 x za rok prostredníctvom
veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v zastavaných častiach obce.
4. O dni zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivín a o mieste
pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov odpadu v obci
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na intemetovej stránke obce).
Článok 12
Textil
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: - dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie,
posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce,
periny, hlavnice
2. Textil je možné odovzdať do špeciálneho zberného kontajnera umiestneného v centre obce
Podbiel.
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Tretia časť
NEZÁKONNE UMIESTNENÝ ODPAD
Článok 13
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Podbiel, ktorý je
umiestnený v rozpore so zákonom o odpadoch alebo s týmto VZN, môže podať fyzická alebo
právnická osoba na Obecnom úrade V Podbieli osobne počas stránkových dní v miestnosti č.5,
telefonicky na číslo 043/5381031, písomne poštovou prepravou alebo za použitia elektronických
prostriedkov na e-mailovú adresu íX)dbiel@ p o d b iel.sk . alebo príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.
2.
Vlastník/správca/nájomca/ nehnuteľnosti je povinný po zistení skutočnosti, že na
nehnuteľnosti sa nachádza nezákonne umiestnený odpad, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
obci alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Štvrtá časť
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Článok 14
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie sú uvedené v tomto všeobecne
záväznom nariadení, rieši zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podbieli dňa 11.12. 2015 uznesením číslo
115/2015 a vstupuje do platnosti a účinnosti 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Konania začaté pred účinnosťou tohto nariadenia budú dokončené podľa doteraz platného
nariadenia.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Podbiel č.4/2013 zo dňa 13.12.2013 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Slavomír Korčuška
starosta

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.12.2015
Zvesený z úradnej tabule obce dňa: 29.12.2015

