Obecné zastupiteľstvo v Hnojnom v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a g), § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. d) a
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § §81 ods.8 zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon o odpadoch sa uznieslo na
tomto

Všeobecne záväznom nariadenií obce HNOJNÉ
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce HNOJNÉ
č.6/2016

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
(1) Účelom nariadenia je zabezpečiť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva vyplývajúce z platnej právnej
úpravy, správne nakladanie s odpadmi, ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie v záujme zaistenia ochrany
životného prostredia, bezpečnosti a zdravia obyvateľov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce
Hnojné.
(2) Obec Hnojné ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (VZN) spôsob nakladania s komunálnymi
odpadmi (KO), drobnými stavebnými odpadmi (DSO), vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a
elektroodpadmi z domácností (EOD), ktoré vznikajú na území obce podľa § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, najmä
podmienky a spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov,
spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov.
(3) VZN upravuje práva a povinnosti držiteľov KO, DSO a EOD pri nakladaní s odpadmi na celom území obce Hnojné
a povinnosti oprávnenej osoby vo vzťahu k nakladaniu s KO, DSO a EOD.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom
alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo
iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
c) Drţiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
d) 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 domácnosti sa považujú aj 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 z garáží, garážových
stojísk a parkovacích stojísk. 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 a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
združení.
e) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu.
f) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z
domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych
závodov.
g) Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.

h) Prevádzkovatelia kuchyne - fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom.
i) Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh
odpadu.
j) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích prác, ak si ich
vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané na jednu fyzickú
osobu. Ak si obyvateľ na takéto práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade zodpovedá za stavebný odpad
táto firma.
k) Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných
vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
l) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad
týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii
obchodníka alebo sprostredkovateľa.
m) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia
odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
n) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.
o) Mnoţstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
p) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom
nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie
tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovanie odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
q) Zneškodňovanie odpadu 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.
r) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po
oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
s) Elektroodpad z domácností (EOD) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých komponentov,
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ
zbavuje a 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 (napr.
veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje, ktoré musia byť
kompletné).
t) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
u) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok
stanú odpadom a ktoré znižujú množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo
predĺženia životnosti výrobkov, znižujú nepriaznivé vplyvy vznikajúceho odpadu na životné prostredie a zdravie
ľudí alebo obsah škodlivých látok v materiáloch a vo vývozoch.
v) Opätovné pouţitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú
na ten istý účel, na ktorý boli určené. Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s
kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby
sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
w) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo
látky určené na pôvodný účel alebo iné účely.
(2) Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov:
a) Miestny poplatok za KO a DSO je poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (výluka len prevádzkovateľa kuchyne) a za
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Miestny poplatok za KO a DSO ukladá mesto a výnos z
tohto poplatku je príjmom rozpočtu obce, ktoré je správcom poplatku. Sadzbu miestneho poplatku za KO a DSO
rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
(3) Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:
a) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej
komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným
hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
c) Nehnuteľnosť sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným základom, najmä bytové
domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na
individuálnu rekreáciu (chaty, záhrady), pozemky.
(4) Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:
a) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je spoločenstvo, ktoré sa zriaďuje za účelom
správy domu, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou
osobou alebo fyzickou osobou.
(5) Ostatné pojmy zavedené týmto VZN:
a) Objemné odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer umiestniť
v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v
rámci stanoveného harmonogramu vývozu. Patria sem: napr. sanitárne predmety (umývadlo, vaňa), dvere,
nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra a pod.
b) Biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad (BRO) pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene vznikajúci pri
údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických
osôb a občianskych združení.
c) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín (odpad s nebezpečnými vlastnosťami) je
odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr. staré lieky, žiarivky s obsahom ortuti, odpadové oleje
vznikajúce z prevádzky domácnosti a ďalšie).
d) Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO, ktorá je umiestnená
na miestach na to určených - t.j. v stojisku zberných nádob, na stanovišti zberných nádob, na náhradnom
stanovišti zberných nádob alebo na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto
nariadením na dobu max. 24 hod v čase vývozu odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie s KO a DSO na
území mesta.
e) Stojisko zberných nádob je spevnená plocha s uzamykateľným prístreškom prístupná vlastníkovi, nájomcovi
alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO, ktorej okruh užívateľov,
umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené mestom.
f) Stanovište zberných nádob je spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi
nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov, ktorej umiestnenie na verejnom
priestranstve je odsúhlasené mestom.
g) Náhradné stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob, ktorej
dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené mestom.
h) Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia KO a DSO ukladať určené vytriedené zložky KO a DSO
spôsobom popísaným v prevádzkovom poriadku zberného dvora.
i) Kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len VKM) sú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru (napr. obaly z mlieka,
mliečnych výrobkov, ovocných a zeleninových štiav, zbavené kovových a plastových častí).

j) Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov a nápojov
(plechovky). Patria sem aj reťaze, kovové nádoby, kovové hračky, drobné kovové kuchynské predmety, kovové
fľaše, viečka, použité fólie od jogurtov a pod. Nesmú byť intenzívne znečistené napr. zvyškami farieb, olejom a
pod. Nepatria sem obaly z rôznych farieb, glejov, tlakové nádoby.
k) Organizácia oprávnená na nakladanie s KO a DSO na území obce
je organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu - Fúra,sr.o. ROZHANOVCE. ,
OZV na separovaný zber : Natur-Pack, Bratislava
l) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce v
oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele
odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
m) Kalendár zvozu triedených zloţiek je harmonogram, v ktorom sú presne určené termíny na zber a zvoz
určitých triedených zložiek komunálneho odpadu v určitých lokalitách pre obyvateľov obce.
II. ČASŤ
SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV, SPÔSOB TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH
ODPADOV JEDNOTLIVÝCH ZLOŢIEK KO, SPÔSOB NAKLADANIA S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADOMI
A INÉ
§3
Všeobecné ustanovenia
(1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém na celom
katastrálnom území obce.
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...) sa
prísne zakazuje.
Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
d) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd.
(2) Vykonávať zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych a drobných stavebných odpadov na území obce môže
len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou-tj. Fúra, s.r. o. Rozhanovce.
(3) Obec zavedením systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje prostredníctvom organizácie oprávnenej na nakladanie s KO a DSO na území obce na základe
zmluvy uzatvorenej s obcou na vykonávanie týchto činností zber a prepravu KO vznikajúcich na území mesta za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
(4) Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi musí byť v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva, ktorá je záväzná:
a) Predchádzanie vzniku odpadu
b) Príprava na opätovné použitie
c) Recyklácia
d) Iné zhodnocovanie (napr. energetické alebo materiálové)
e) Zneškodňovanie

§4
Práva a povinnosti pôvodcov a drţiteľov odpadov na území obce
(1) Pôvodcovia odpadu majú právo na:
a) pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia za poplatok uvedený vo
VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
b) pravidelný bezplatný odvoz triedených zložiek odpadu, ak tieto nie sú znehodnotené, pričom sa jedná o papier
a lepenku, viacvrstvové kombinované materiály, plasty, sklo, kovy a kovové obaly podľa podmienok uvedených v
tomto VZN a v zmluve s oprávnenou organizáciou,
(2) Pôvodcovia a drţitelia odpadu sú povinní:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) mať uzatvorenú zmluvu o nakladaní s KO a DSO s oprávnenou organizáciou,
c) do určených zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené v stojiskách, na stanovištiach zberných nádob, a miestach
určených na ukladanie odpadu v tomto VZN zbierať oddelene KO vytriedený na jednotlivé zložky a to :
plasty, kovy, kovové obaly, skloVvKM
sklo, papier a lepenka plasty,kovy
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
zmesový KO
použitý jedlý olej
d) zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom,
e) sprístupniť stanovište, resp. stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu odpadu,
f) obstarať si zberné nádoby do nájmu, resp. osobného vlastníctva na vlastné náklady,
g) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného odpadu a udržiavať ju v prevádzkyschopnom stave,
(3) Povinnosti oprávnenej osoby:
a) uzatvoriť s držiteľom odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN a všeobecne platných
právnych normách zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO,
b./zabezpečovať vývoz objemného odpadu z cintorína,
c) bezplatne uskutočňovať v súlade vývoz vriec na separované zložky, ktoré obsahujú určenú zložku. Ak vrece
na separovaný odpad bude obsahovať zmesový KO, resp. iné zložky, než na ktoré je určená, bude vyprázdnená
na náklady držiteľa odpadu, pričom sadzba je uvedená vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
(4) Umiestnenie zberných nádob:
veľkoplošný kontajner je umiestnený na cintoríne,
nádoby KUKA má zakúpené každá domácnosnosť a je vlastníctvom občana
(5) Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby,
b) odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, toxický odpad, rádioaktívny odpad,
horľavý odpad, infekčný odpad, stavebný odpad, kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu
hospodárskych zvierat, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpadmi
vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti,
c) využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov,
d) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,
e) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené,
f) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty,
g) ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené,
h) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu,
i) vylievať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami do kanalizačného

systému mesta, alebo ich zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom,
j) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená
Hasičským a záchranným zborom.
(6) Je zakázané uložiť, alebo ponechať KO a DSO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto
VZN a osobitným predpisom.
§5
Zloţky odpadov, ktoré sú predmetom triedenia
(1) VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými odpadmi:
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 39 plasty
- 20 01 11 textílie
- 20 01 40 kovy
- 15 01 04 kovové obaly
- 15 01 05 kompozitné obaly – VKM
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- 20 02 01 BRO zo záhrad a parkov
- 20 02 02 zemina a kamenivo
- 20 02 03 iné BRO zo záhrad a parkov
- 20 03 01 zmesový KO
- 20 03 02 odpad z trhovísk
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
- 20 03 04 kal zo septikov
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
- 20 03 07 objemný odpad
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
Zloţky odpadov, ktoré sú kategorizované ako nebezpečné odpady, ktoré sa zberajú 2 x ročne na stanovišti
pre Ocu :
- 08 01 11
- 15 01 10
- 15 01 11
- 15 02 02
- 17 02 04
- 17 04 09
- 17 09 04
- 16 01 07
- 16 06 06
- 20 01 14
- 20 01 21
- 20 01 33

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné látky
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest),
vrátane prázdnych tlakových nádob
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky, alebo kontaminované nebezpečnými látkami
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť,
polychlórované bifenyly (PCB) a iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky
olejové filtre
oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
kyseliny
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
batérie a akumulátory (olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, alebo batérie obsahujúce ortuť) a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

- 20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia (elektroodpad), iné ako žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

(2) Triedené druhy komunálneho odpadu sa odkladajú do farebne plastových vriec a to :
120 l modré
- papier a lepenka
120 l žlté
- plasty, tetrapaky
120 l zelené
- sklo
120 l oranžové - kovy
(3) Podnikateľské subjekty sú povinné zaobstarať si v prípade potreby zberné nádoby pre triedený zber z typov
uvedených v bode 2 a) alebo 120 l plastové vrecia.
(4) Vývozný cyklus triedených zložiek odpadov je stanovený harmonogram na rok vopred Kalendárom zvozu
triedených zložiek.
(5) Iné druhy triedených odpadov sa odovzdávajú na určené miesta:
a) Textílie – cestou Ocu na charitu,
b) Lieky a liečivá (nepoužité alebo po expirácii) – odovzdať v ktorejkoľvek lekárni na území mesta,
c) opotrebované pneumatiky –na stanovište pred Ocu v deň vývozu (iba osobné automobily FO),
d) batérie (monočlánky) – dtto ako v bode c/.
e./biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
Separovaný zber vyváža obec cez OZV, s ktorou má uzatvorenú zmluvu a to NATUR- PACK Bratislava
§6
Zber, preprava a zneškodňovanie KO
(1) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO na území obce môže len právnická alebo fyzická osoba, ktorá
má na vykonávanie tejto činnosti s obcou uzatvorenú zmluvu (ďalej len oprávnená osoba),
(2) Zber, preprava KO nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť chodcov.
(3) Povinnosti držiteľa KO prechádzajú na oprávnenú osobu, od prevzatia odpadu od držiteľa.
(5) Každý pôvodca KO je povinný rešpektovať typ zbernej nádoby
(6) Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú
účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade v Hnojnomi, najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.

(7) Cyklus vývozu KO na území obce HNOJNÉ sa stanovuje :
a) cyklus vývozu odpadu z rodinných domov sa stanovuje celoplošne 1 x za dva týždne,
.
§7
Zber, preprava a zneškodňovanie DSO

(1) Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta s využitím verejného
priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu
okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
(2) Držitelia DSO sú povinní vytriediť z neho jednotlivé zložky podľa tohto VZN.
(3) DSO taktiež môžu jeho pôvodcovia - fyzické osoby , uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, zabezpečovaných
obcou 2-krát do roka v zmysle zákona o odpadoch.
(4) Zneškodňovanie DSO môže na území mesta vykonávať len oprávnená osoba.
(5) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky
KO, do zberných nádob určených pre iných užívateľov (zberné nádoby na verejne dostupných miestach) a pod.
(6) Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu
a zneškodňovanie DSO vo vlastnej réžii alebo si objednať túto službu prepravy a zneškodňovania DSO u poverenej
organizácie za zber KO.
§8
Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu
(1) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne pre obyvateľov-fyzické osoby . Pre
tento účel obec zabezpečí u oprávnenej organizácie veľkoobjemové kontajnery, dohodne spôsob prepravy,
zneškodnenie a intervaly vývozu.
§9
Zber a preprava biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov zo záhrad
(1) Odpadom zo záhrad sa rozumie burina, neupotrebené zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov, lístie, tráva
a pod. Každý pôvodca je povinný triediť BRO oddelene od iných zložiek KO a to tak, že bude ukladať na vyhradené
miesto v svojej záhrade.
§ 10
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
(1) Ide o vytriedené zložky KO, zakategorizované ako nebezpečné odpady v rámci KO z domácností. Takýto odpad je
zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich ako aj na iné miesta ako na miesta na to určené.

§ 11
Kal zo septikov a ţúmp
(1) Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie, ktoré majú na túto
činnosť oprávnenie.
(2) Majitelia septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú povinní zabezpečiť na vlastné
náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie.

(3) Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika alebo
žumpy oprávnenou organizáciou a o jeho bezpečnej likvidácii po dobu 3 rokov.
§ 12
Zber pouţitého jedlého oleja z domácností
(1) Obyvatelia vychladený použitý jedlý olej zbierajú do čistých PET fliaš. Použitý jedlý olej v PET fľaši je možné
odovzdať priamo vývozcovi v deň vývozu na stanovišti pred Ocu.
(2) Obec Hnojné nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pre domácnosti s výnimkou použitého jedlého oleja, a to z dôvodu, že je
to pre obec Hnojné ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť
ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku
( § 39 ods.18 písm.b) 3 zákona č.223/2001 o odpadoch ).
§ 13
Elektroodpad z domácností
(1) Obyvatelia obce môžu odovzdávať elektroodpad z domácností v deň vývozu na stanovišti pred Ocu, kde
vývozca odoberie odpad. Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.

III. ČASŤ
PORUŠENIE ZÁKONA a VZN
§ 15
Priestupky a pokuty
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN ( § 18, ods.4, pís. b / zákona o odpadoch )
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom týmto VZN ( § 18, ods.4, pís. a / zákona o odpadoch )
c) nesplní oznamovaciu podľa ( § 18, ods. 7 / zákona o odpadoch )
d) neposkytne obci požadované údaje podľa ( § 39, ods.11 / zákona o odpadoch )
(2) Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky uvedené v § 80 ods. 1 písm. a)
až c), f) a s) zákona o odpadoch.
(3) Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do 165,96€.
(4) Priestupky podľa ods. 1 prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
(5) Obec môže podľa osobitného predpisu1 v blokovom konaní prejednávať priestupky porušenia tohto všeobecne
záväzného nariadenia, za ktoré môže v zmysle osobitného predpisu2 uložiť pokutu do výšky 33€.
(6) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však
do troch rokov od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.
(7) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore

so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne príslušnému obvodnému úradu a mestu v ktorom
územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
(8) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec prostredníctvom
starostky obce a kontrolora obce.
1§
2§

86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
13 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

IV. ČASŤ
USTANOVENIA
§ 16
Prechodné ustanovenia
(1) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.

§ 17
Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Hnojnom sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce č.6/2016 uznieslo dňa 29 04
2016 uznesením č 7/2016, a to počtom hlasov 4 poslancov.
(2) Zrušuje sa VZN č.3/2013
(3)Toto všeobecne záväzné nariadenie platí od 1.7.2016

V Hnojnom, dňa 10 04 2016

Návrh VZN
Vyvesený :
Zvesený :

12 04 2016
27 04 2016

Schválené :

29.4.2016

Schválené VZN
Vyvesené :
30 04 2016
Zvesené :
14 05 2016

Platí od

1.7.2016

Helena Kráľová
starostka obce

Príloha č. 1
Zoznam odpadov, ktoré sa zberajú ako separovaný odpad dľa harmonogramu od vývozcu a NO sa v deň
zberu sa dovezie na vopred vybrané stanovište a to priestor pred OcÚ.
Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu

080 317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
130 110 nechlórované minerálne hydraulické oleje
130 111 syntetické hydraulické oleje
130 113 iné hydraulické oleje
130 204 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
130 205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
130 206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
130 208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
130 503 kaly z lapačov nečistôt
130 507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
130 701 vykurovací olej a motorová nafta
130 702 benzín
130 703 iné palivá
150 101 obaly z papiera a lepenky
150 102 obaly z plastov
150 104 obaly z kovu
150 105 kompozitné obaly
150 106 zmiešané obaly
150 107 obaly zo skla
150 110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
150 203 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150 202
160 103 opotrebované pneumatiky
160 112 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 160 111
160 113 brzdové kvapaliny
160 114 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
160 214 vyradené zariadenie iné ako uvedené v 160 209 až 160 213
160 215 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
160 506 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí lab. chemikálií
160 601 olovené batérie
160 602 niklovo-kadmiové batérie
160 603 batérie obsahujúce ortuť 160 604 alkalické batérie iné ako uvedené v 160 603
nebezpečné látky
170 202 sklo
170 203 plasty
170 302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170 301
170 402 hliník
170 407 zmiešané kovy
170 411 káble iné ako uvedené v 170 410
170 604 izolačné materiály iné ako uvedené v 170 601 a 170 603
200 108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
200 113 rozpúšťadlá
200 115 zásady
200 117 fotochemické látky
200 119 pesticídy
200 123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
200 215 jedlé oleje a tuky
200 127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
200 219 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
200 137 drevo obsahujúce nebezpečné látky
200 201 biologicky rozložiteľný odpad

