Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Biel
č. 6 /2017
o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným
odpadom

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Časť 1
PREDMET ÚPRAVY
Toto všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, objemným
odpadom a drobným stavebným odpadom (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti
o nakladaní, spôsobe zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu, jeho vytriedených
zloţiek, biologicky rozloţiteľného odpadu zo záhrad a kuchynského odpadu, drobného
stavebného odpadu a podrobnosti o miestach určených na nakladanie a odovzdávanie týchto
odpadov.
Časť 2
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Na účely nariadenia sa rozumie:
(1)

biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - všetky druhy biologicky
rozloţiteľných odpadov, ktoré je moţné zaradiť do skupiny komunálne odpady podľa
katalógu odpadov.

(2)

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom - biologicky rozloţiteľný
kuchynský odpad, ktorého pôvodcom nie je fyzická osoba podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

(3)

biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene - biologicky rozloţiteľný odpad zo
záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov.

(4)

bytovým domom - budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

(5)

distribútorom pneumatík - fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so
sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje
pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému pouţívateľovi
samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa povaţuje aj ten, kto
vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

(6)

drobným stavebným odpadom - odpad z beţných udrţiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok drobné
stavebné odpady.
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(7)

držiteľom odpadu - pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v drţbe.

(8)

držiteľom starého vozidla - osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(9)

elektroodpadom - elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v
čase, keď sa ho drţiteľ zbavuje.

(10)

elektroodpadom z domácností - elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a mnoţstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú pouţívať domácnosti a iní pouţívatelia
ako domácnosti, sa vţdy povaţuje za elektroodpad z domácností. Ţiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, ktorý je zloţkou komunálnych odpadov z triedeného zberu je
súčasťou elektroodpadu z domácností.

(11)

elektrozariadeniami - zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a
poľa, ktoré sú navrhnuté na pouţitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd
a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

(12)

historickým elektroodpadom - elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia
uvedeného na trh do 13. augusta 2005.

(13)

harmonogramom vývozu - podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, ktorého súčasťou
je určenie intervalov na zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zloţiek.

(14)

jedlými olejmi a tukmi - jedlé oleje a tuky z domácností.

(15)

kalendárovým zberom - zber oddelene zbieranej zloţky komunálneho odpadu v
určenom čase, ktorý určí obec v nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla
alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere
informuje obyvateľov vopred prostredníctvom [miestneho rozhlasu, vyvesením na
úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce].

(16)

komunálnymi odpadmi - odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloţenia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa
povaţujú aj odpady z nehnuteľností slúţiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla pouţívaného pre potreby domácnosti, najmä z garáţí, garáţových 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 taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

(17)

množstvovým zberom - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach vo
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výške, ktorá je priamo úmerná mnoţstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom
odpadu za daný čas.
(18)

nakladaním s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

(19)

nebezpečnou látkou - látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretoţe spĺňa
kritériá stanovené v časti 2 aţ 5 prílohy I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1272/2008 zo 16. Decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a
doplnení Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

(20)

nebezpečným odpadom - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
uvedenú v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade
a o zrušení určitých smerníc v platnom znení.

(21)

objemným odpadom - komunálne odpady, ktoré nie je moţné pre ich veľký rozmer
alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich mnoţstvo presahuje
objem, ktorý je moţné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného
harmonogramu vývozu.

(22)

odpadom - hnuteľná vec, ktorej sa jej drţiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi.

(23)

odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktorá je odpadom.

(24)

oprávnenou osobou - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou
uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/alebo drobným
stavebným odpadom a zároveň má ţivnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných
orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.

(25)

OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej
bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch.

(26)

odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok - odpad z oddelene zbieraných
zloţiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok
alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov:
rozpúšťadlá,
kyseliny,
zásady,
fotochemické látky,
pesticídy,
ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky,
oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,
farby, tlačiarenské farby lepidlá a ţivice obsahujúce
nebezpečné látky,
detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
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olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie
obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
obsahujúce nebezpečné časti,
drevo obsahujúce nebezpečné látky.
(27)

pôvodcom odpadu - kaţdý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloţenia týchto odpadov.

(28)

prevádzkovateľom kuchyne - fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

(29)

rodinným domom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve
nadzemné podlaţia a podkrovie.

(30)

spätným zberom elektroodpadu - odobratie elektroodpadu z domácností od jeho
drţiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia pri predaji nového elektrozariadenia
na výmennom základe kus za kus, bez poţadovania poplatku alebo inej sluţby, ak
odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je
rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prípade veľmi
malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez
povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej
bezprostrednej blízkosti.

(31)

spätným zberom odpadových pneumatík - bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej drţiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.

(32)

stanovišťom zbernej nádoby - miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo
kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipoţiarnym poţiadavkám.

(33)

starým vozidlom - vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

(34)

systémom zberu odpadov - určenie počtu a veľkosti zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a vytriedenú zloţku komunálneho odpadu, interval ich vývozu a ich
umiestnenie na území obce.

(35)

triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zloţiek odpadov, ktoré moţno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.

(36)

triedeným zberom - zber vytriedených odpadov.

(37)

triedeným zberom komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zloţky komunálnych odpadov.
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(38)

treťou osobou - podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na
zber alebo spracovanie a recykláciu pouţitých batérií a akumulátorov a ktorému bola
udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení
vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu
batérií a akumulátorov.

(39)

veľmi malým elektroodpadom - elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25
centimetrov.

(40)

vyhradeným prúdom odpadu - odpad z vyhradeného výrobku.

(41)

vytriedenou zložkou komunálneho odpadu - vytriedená zloţka, ktorá neobsahuje
iné zloţky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré moţno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.

(42)

zákonom o miestnych daniach - zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.

(43)

zberom odpadu - zhromaţďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbeţného
triedenia a dočasného uloţenia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

(44)

zbernou nádobou - typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece, kam
drţiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zloţku komunálneho
odpadu) ukladá.

(45)

zberným dvorom - zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo zdruţením obcí a prevádzkované obcou, zdruţením
obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo zdruţením obcí na túto
činnosť.

(46)

zberným miestom elektroodpadu - miesto určené na základe zmluvy s výrobcom
elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na
dostupnom mieste, v blízkosti konečného pouţívateľa, kde môţe konečný pouţívateľ
bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných
zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva
spätný zber elektroodpadu.

(47)

zmesovým komunálnym odpadom - nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zloţiek komunálneho odpadu.

(48)

zložkou komunálnych odpadov – časť komunálnych odpadov, ktorú moţno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
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Časť 3
SYSTÉMY ZBERU ODPADOV
Na území obce sa zavádzajú systémy zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov nasledovne:
a) celoplošný systém zberu odpadov pre zmesový komunálny odpad po vytriedení zloţiek
komunálneho odpadu,
b) celoplošný a donáškový triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty,
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), sklo, kovy, šatstvo, drobný stavebný
odpad,
c) odovzdávanie odpadov pre nespotrebované humánne a veterinárne lieky a zdravotnícke
pomôcky,
d) spätný odber elektroodpadu, batérii a akumulátorov,
e) kalendárový zber pre objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, elektroodpad
z domácností vrátane ţiariviek, svietidiel,
f) biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad a parkov, biologicky rozloţiteľný kuchynský
a reštauračný odpad a pouţité jedlé oleje a tuky
g) mnoţstevný zber zmesových komunálnych odpadov pre právnické osoby a fyzické osoby
§1
Podmienky a pravidlá zberu a zaobchádzania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
(1)

Obec nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a aktuálnym
programom odpadového hospodárstva kraja a obce.

(2)

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu vrátane
celoplošného - donáškového zberu komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená
osoba (vývozca) na nakladanie s odpadmi, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

(3)

Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov s obsahom
škodlivín z domácností za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia.

(4)

Pôvodca odpadu zabezpečuje, aby
odpady boli uloţené v zberných nádobách tak, aby pri vyprázdňovaní nádoby
zberovou spoločnosťou sa odpad samovoľne pôsobením gravitácie uvoľnil z nádoby
po jej vyklopení do zberového auta.
zberné nádoby neboli preplňované ani preťaţované a boli naplnené príslušným
druhom komunálneho odpadu a jeho triedených zloţiek
bezbariérový prístup k zberným nádobám a tie boli voľne prístupné bez prekáţok
vývozcovi v deň vývozu
nádoby boli umiestnené na vyhradenom mieste, krajnici alebo okraji komunikácie do
max. vzdialenosti 3 metrov od jej okraja.
nádoba na komunálny odpad bola označená nálepkou príslušnou kalendárnemu roku

a)

b)
c)
d)
a)

6

(5)

Do zberných nádob určených pre triedený zber sa ukladajú vytriedené zloţky
z komunálneho odpadu. Obec zabezpečuje triedený zber prostredníctvom 1100l
nádob,(kovy) a 1300l nádob (sklo),(šatstvo) a prostredníctvom vriec zber plastov
a papiera.

(6)

Nezákonne umiestnený odpad v katastrálnom území obce sa nahlasuje príslušnému
referentovi útvaru výstavby a ţivotného prostredia na Obecnom úrade alebo
Okresnom úrade ţivotného prostredia mesta Senec prostredníctvom kontaktov
zverejnených na webovom sídle obce(www.velkybiel.eu).

CELOPLOŠNÝ SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
§2
Zmesový komunálny odpad
(1) Do nádob na zmesový komunálny odpad, spravidla čiernej farby, sa ukladá odpad po
vytriedení jednotlivých zloţiek komunálneho odpadu.
(2) V komplexnej aj individuálnej bytovej výstavbe sa pouţívajú nádoby s objemom 120 l,
240 l,1100 l pričom frekvenciu vývozu si určí pôvodca podľa mnoţstva
vyprodukovaného odpadu.(1krát týţdenne alebo 2krát mesačne)
(3)Náklady na obstaranie zberovej nádoby znáša výlučne pôvodca odpadu. Obec môţe
odporučiť pôvodcovi zakúpenie nádoby priamo u vývozcu odpadu, aby bola v súlade so
systémom zberu a zberovej techniky, prostredníctvom ktorého vývozca realizuje zber
a prepravu odpadu z obce. Náklady na recykláciu, zhodnotenie a zneškodnenie
odpadu vyprodukovaného pôvodcom odpadu sú premietnuté vo vyrubenom poplatku za
komunálne odpady pre príslušný rok.

CELOPLOŠNÝ A DONÁŠKOVÝ TRIEDENÝ ZBER

§3
Triedený zber papiera
(1) Do triedeného zberu papiera patria noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, kartóny,
letáky, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdých obalov, škatuľky od čaju, zubnej pasty
a podobne.
(2) V komplexnej aj v individuálnej bytovej výstavbe sa vyuţíva vrecový zber s frekvenciu
vývozu 1x mesačne.
(3) Náklady na triedený zber zloţiek komunálnych odpadov- papiera, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku,
príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
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§4
Triedený zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky)
(1) Do triedeného zberu plastov (vrecia) patria nápojové plastové fľaše (stlačené),
vypláchnuté nádobky od jogurtu, smotany, čisté obalové fólie, igelitové tašky,
vypláchnuté fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a podobne.
(2) V komplexnej aj v individuálnej bytovej výstavbe sa vyuţíva vrecový zber s frekvenciou
vývozu 1x mesačne.
(3) Termín zvozu plastových vriec je oznámený obyvateľom formou harmonogramu
vývozu, oznamuje sa prostredníctvom obecného rozhlasu, novín a webovej stránky
obce(www.velkybiel.eu) a vykonáva jedenkrát mesačne.
(4)Náklady na triedený zber zloţiek komunálnych odpadov- plastov, pri ktorých sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
(5)Poplatník môţe mať umiestnené plastové vrece v nádobe, ktorú si zabezpečí na vlastné
náklady, avšak k samotnému zberu sprístupní iba plastové vrece bez nádoby.
(6) Zavádza sa donáškový zber formou 1100l nádoby umiestnenej pri budove obecného
úradu – tetrapaky.

§5
Triedený zber skla
(1) Do triedeného zberu skla patria sklenené fľaše, zaváraninové poháre, obaly, črepy,
okenné sklo, sklenené fľaštičky od kozmetických prípravkov bez uzáverov a podobne.
(2) V obci je zavedený separovaný zber skla prostredníctvom zeleno označených
kontajnerov, rozmiestnených na území obce Veľký Biel.
(3) Termín zvozu nádob je oznámený obyvateľom formou harmonogramu vývozu,
oznamuje sa prostredníctvom obecného rozhlasu, novín a webovej stránky
obce(www.velkybiel.eu) a vykonáva jedenkrát mesačne.
(4) Náklady na triedený zber zloţiek komunálnych odpadov- skla, pri ktorých sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
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§6
Triedený zber kovov
(1) V obci je zavedený separovaný zber kovov prostredníctvom červeno označených
kontajnerov (1100l), rozmiestnených na území obce Veľký Biel.
(2) Termín zvozu nádob je oznámený obyvateľom formou harmonogramu vývozu,
oznamuje
sa
prostredníctvom
obecného
rozhlasu,
novín
a webovej
stránky(www.velkybiel.eu) obce a vykonáva sa jedenkrát mesačne.

§7
Triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov
(1)Do triedeného zberu biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov zo záhrad
a parkov, vrátane odpadu z cintorínov.“ patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad
z orezávania krovín a stromov, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, drevný popol a podobne.
(2) Obec vykonáva celoplošný zber biologicky rozloţiteľných odpadov zo záhrad a parkov,
z 120l nádoby určenej pre zber BRKO vo vegetačnom období v mesiacoch marec aţ
november.
(3) Tento odpad je moţné taktieţ kompostovať pre vlastnú potrebu.
(4) Náklady na zber, prepravu a recykláciu/zhodnotenie sú zahrnuté vo vyrubenom poplatku
za komunálne sluţby.

§8
Triedený zber biologicky jedlých olejov a tukov z domácností
(1) Obec zabezpečuje zber biologicky jedlých olejov a tukov z domácnosti formou
donáškového zberu na miesto tomu určené, a to pri Školskej jedálne na Ţelezničnej 80,
Veľký Biel a to v stanovených dňoch a hodinách.(t.č.02/45916221)
(2) Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú do 35l litrovej zbernej nádoby na mieste určené obcou
do rúk pracovníka určeného obcou.
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§9
Triedený zber šatstva
(1) Do triedeného zberu šatstva patrí čisté a suché šatstvo, plyšové hračky, odevy, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň, kompletné páry obuvi, doplnky k oblečeniu, čiapky, šále,
rukavice a podobne.
(2) Pre zber tohto druhu odpadu sú v obci rozmiestnené na to určené zberné nádoby
s jednoznačným označením.
(3) Odpad sa vkladá do kontajnera v čistom plastovom vreci.
(4) Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je na objednávku podľa potreby.
§10
Triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností
(1) Obec nezavádza celoplošný zber biologicky rozloţiteľných kuchynských odpadov
z domácností, z dôvodu ekonomickej neúnosnosti, pretoţe náklady na nakladanie s
týmto biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom nemoţno pokryť ani pri určení
poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby poplatku.
§11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
(1) Medzi biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, potraviny po záručnej dobe, pouţité
vreckovky a servítky, papier alebo lepenka znečistené potravinami, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale aj ţivočíšneho pôvodu pochádzajúce zo
zariadení spoločného stravovania vrátane školských kuchýň a kuchýň z domácností
a podobne.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozloţiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností uvedených v nariadení VZN
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozloţiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(4) Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním
biologicky rozloţiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na
zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou
miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach.
(5) Nakladanie biologicky rozloţiteľným kuchynským a reštauračným odpadom môţe pre
prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba, ktorá má všetky potrebné súhlasy
orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.
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(6) Prevádzkovateľ kuchyne nesmie
a) uloţiť biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) zbaviť sa pouţitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
(7) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromaţďovanie biologicky
rozloţiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania
oprávnenej osobe tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné
ţivočíchy ani verejnosť.
(8) Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho
pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú uţívacie právo.
(9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozloţiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi.
§12
Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov
(1) Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami- nepodnikateľmi
a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.
§13
Triedený zber elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
(1) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre zber elektroodpadov z domácností
vrátane ţiariviek a svietidiel, ktorá prevádzkuje systém nakladania s elektroodpadmi
(2) Obec umoţňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zaviesť
a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností.
(3) Občania môţu nahlásiť elektroodpad na adrese, ktorá sa nachádza na web stránke obce
Veľký Biel(www.velkybiel.eu)
(4) Zakazuje sa odovzdávať elektroodpad iným subjektom (napr.pouličný zberači a pod.),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti.
(5) Občania môţu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo na predajni elektrospotrebičov.

§14
Triedený zber použitých batérií a akumulátorov
(6) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje
systém zdruţeného nakladania s batériami a akumulátormi.
(7) Občania sú povinní odovzdávať pouţité batérie a akumulátory do nádoby, na mieste
k tomu určenému a to pri budove Obecného úradu obce Veľký Biel v časoch určených
obcou.
(8) Pouţité batérie a akumulátory sa odovzdávajú bezplatne.
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§15
Triedený zber použitých odpadových pneumatík
(1)

Pouţitú pneumatiku a odpadovú pneumatiku konečný pouţívateľ môţe bezplatne
odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel,
alebo spracovateľovi starých vozidiel.

KALENDÁROVÝ ZBER
§16
Kalendárový zber pre objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín
(1) Obec vykonáva kalendárový zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok ako napr. farby, laky, technické a motorové oleje, pesticídy, absorbenty
a podobne, vopred obcou určenom termíne.
(2) Do objemného odpadu z domácností patrí vyradený nábytok, koberce, matrace, umývadlá
a podobný veľkorozmerný odpad, ktorý nie je moţné z dôvodu jeho rozmerov vkladať do
nádob určených na zmesový komunálny odpad.
(3) Do odpadov s obsahom škodlivín z domácností patria odpadové motorové a mazacie
oleje, pesticídy, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpadové farby, nátery, chemikálie,
obaly s obsahom nebezpečných látok, absorbenty z domácností, vyradené
elektrospotrebiče a pod.
(4) Odpad sa vykladá v určenom čase do pripravených veľkoobjemových kontajnerov,
prípadne na iné vhodné a prístupné miesto s ohľadom na ochranu ţivotného prostredia, na
čistotu verejných priestranstiev a na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(5) Podrobnosti zberu a termín zvozu sa oznamuje prostredníctvom obecných médií a
rozhlasu.
§17
Množstevný zber zmesového komunálneho odpadu u právnických osôb a fyzických osôb
– podnikateľov
(1) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sa prihlasujú a zapájajú do zavedeného
systému zberu a vývozu zmesových komunálnych odpadov, pričom pre nich platí
mnoţstevný zber zmesového komunálneho odpadu.
(2) Pre mnoţstevný zber zmesového komunálneho odpadu sú určené 3 veľkosti zberných
nádob, z ktorých si pôvodca môţe vybrať, a to 120 l, 240 l, 1100 l.
(3) Pri zbere je stanovený interval vývozu 1x týţdenne a 2 x mesačne.
(4) Náklady na zbernú nádobu znáša pôvodca odpadu a náklady na zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu sú zahrnuté v poplatku za zber.
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§18
Množstvový zber drobného stavebného odpadu
(1) Na území obce sa zavádza mnoţstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom
donášky na vopred určené miesto obcou za poplatok, ktorý obec určila podľa platného
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
(2) Pôvodca drobného stavebného odpadu si môţe objednať veľkoobjemový kontajner za
osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou poplatku.
Časť 3
PRIESTUPKY PREJEDNÁVANÉ OBCOU A SANKCIE
§19
Priestupky prejednávané obcou a sankcie
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch č.79/2015
Z. z alebo týmto všeobecno- záväzným nariadením obce.
b) uloţí odpad na iné miesto, neţ na miesto určené obcou týmto nariadením, a uloţí do
zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná
nádoba určená.
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1, z. z. o odpadoch č.79/2015
d) neposkytne obcou poţadované údaje podľa § 81 ods. 17, z. z. o odpadoch č.79/2015
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
z. z. o odpadoch č.79/2015
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 z. z. o odpadoch č.79/2015
g) koná v rozpore s § 33 písm. b) z. z. o odpadoch č.79/2015
h) ukladá oddelene vyzbierané zloţky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozloţiteľný komunálny
odpad na skládku odpadov a koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b), z. z. o odpadoch
č.79/2015
i) koná v rozpore s § 81 ods. 13, z. z. o odpadoch č.79/2015
j) koná v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením obce
2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) aţ j) ako aj za porušenie ustanovení tohto
nariadenia moţno fyzickej osobe uloţiť pokutu od 33 € do 1 500,00 €.
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon
neustanovuje inak.
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§20
Kontrola
1.
a)
b)
c)

Kontrolnú činnosť nad dodrţiavaním tohto VZN vykonávajú:
poslanci obecného zastupiteľstva
hlavný kontrolór obce
poverení zamestnanci obecného úradu.
Časť 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§21
Záverečné ustanovenia

(1) Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Veľký Biel dňa 3.11.2017
(2) Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní
s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva
je upravená v zákone NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva ţivotného prostredia č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláške č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

§22
(3) Zrušuje sa VZN č.3/2016 o nakladaní a zbere s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom zo dňa 25.11.2014
§23
(4) Toto VZN obce Veľký Biel bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Bieli
č. 161/2017 zo dňa: 21.11.2017
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1. 2018

Anton D a n t e r
Starosta obce
Veľký Biel
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