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Všeobecné záväzné nariadenie
č. 3/2008
o zbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov
sa u z n i e s l o na tomto všeobecnom záväznom nariadení:

I.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravy,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo
fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, na ktoré sa nepožaduje stavebné povolenie, ale postačuje
iba ohlásenie obci, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie obci.
5. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre
ich veľký rozmer likvidovať prostredníctvom štandardných nádob, alebo ich množstvo
presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci harmonogramu
vývozu.
6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov
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II.
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je
a/ správne nakladať s odpadmi v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov,
b/- určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce s jeho zavedením
- zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodňovania
- zabezpečiť zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci
- zabezpečiť vrecový separovaný zber
- zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a drobných
stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
- zabezpečiť najmenej 1x do roka zber nebezpečných odpadov / akubatérie, výbojky, neónové
trubice ..../

III.
Spoločné ustanovenia

1. Obec zabezpečí vypracovanie Program odpadového hospodárstva pre komunálne odpady,
ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou /drobné
stavebné odpady/ .
2. Povinnosťou pôvodcu odpadu je dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.

IV.
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom
1. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný
a/ zapojiť sa do zavedeného systému zberu KO v obci
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c/ ukladať komunálny odpad alebo ich zložky a drobný stavebný odpad iba do smetných nádob
a na miesta určené obcou.
2. Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vzniká na
územi obce, zodpovedá obec.
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na území obce môže len firma, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu a má na to
oprávnenie.
4. Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods.1 písm. g/ a h/ Zákona o odpadoch je oprávnená
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požadovať od držiteľa KO a stavebného odpadu, alebo od toho, kto nakladá s KO a SO na
území obce potrebné informácie a držiteľ je povinný obci poskytnúť pravdivé informácie.
5. Zakazuje sa
a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom obcou/ divoké skládky
v extraviláne a intraviláne obce/
b/ zneškodňovať odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
c/ zneškodňovať odpad vhadzovaním a vypúšťaním do vodného recipienta
d/ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
e/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a do pôdy.
6. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať
len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia na nakladanie s týmito
odpadmi, udeleného MŽP SR.
7. Náklady na zber a zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu. Ak takýto držiteľ odpadu
nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu.
8. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to bezodkladne oznámiť obvodnému
úradu životného prostredia a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
9. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia požiada Policajný zbor o zistenie
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto
zistená osoba je povinná zabezpečiť zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

V.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

1. Zber KO v obci prevádza firma, ktorá má na zber oprávnenie, na základe uzatvorenej
zmluvy.
2. V obci pre zber KO z domácnosti sú určené
- kovové alebo plastové nádoby 110 l, do ktorých sa zbiera zmiešaný KO vytriedený od:
- PET fliaš a fólií, skla, čistého papiera, tetrapakov a plechoviek.
- plastové vrecia na separovaný zber, ktoré sú pre jednotlivé druhy odpadov farebne odlišné
3. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné s obcou uzatvoriť v zmysle
zákona zmluvu o vývoze odpadu.
4. Zber jednotlivých druhov odpadov:
a/ zmiešaný KO zo smetných nádob sa bude vyvážať 1x za dva týždne,
b/ separovaný zber: Každá domácnosť dostala farebne odlišné vrecia, do ktorých má triediť
papier, sklo, plasty, tetrapaky a kovové obaly. Vrecia sa budú odvážať priamo od domu podľa
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kalendára vývozu, ktorý dostane každá domácnosť. Presné dátumy vývozov budú vyhlasované
aj miestnym rozhlasom. Naplnené vrecia občania vyložia pred svoj dom a pracovníci firmy,
ktorá bude zber vykonávať ho vysypú. Do vriec je potrebné triediť odpady tak, ako je uvedené
na informačných letákoch, ktoré dostala každá domácnosť i na samotných vreciach. V prípade,
že sa vo vreciach nebude nachádzať len príslušná druhotná surovina, vrece nebude vysypané.
Pre tých, ktorým sa vrece poškodí, prípadne im bude odcudzené, obecný úrad poskytne nové
vrecia. Životnosť jedného vrecia je cca 1 rok.
c/ železný šrot budú občania sústreďovať na vopred určené miesto, v určený termín a tieto
budú na základe oznámenia vyvezené,
d/ odpadové olovené akumulátory budú zozbierané vozidlom so špeciálnym kontajnerom 1x
ročne v určený termín,
e/ odpadové ortuťové žiarivky budú zozbierané vozidlom so špeciálnym kontajnerom 1x
ročne v určený termín,
f/ zber stavebného odpadu - držitelia DSO sú povinní odpad vytriediť na zložky:
- kovy, drevo, sklo a plasty a tieto účelne zhodnotiť.
- zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách /v rozsahu, ktorý nepoškodí alebo
nepreťaží zberné nádoby/ sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný
KO.
Držitelia väčšieho množstva stavebného odpadu sú povinní zhromažďovať tento mimo
verejného priestranstva. Na verejnom priestranstve iba dočasne, a to výlučne so súhlasom obce.
Držitelia uvedeného stavebného odpadu sú povinní zabezpečiť jeho vývoz a likvidáciu na
vlastné náklady prostredníctvom organizácie na to oprávnenej.
g/ zber objemného odpadu - pre tento účel obecný úrad zabezpečí, najmenej 2x ročne u
organizácie poverenej zberom, umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných
miestach v obci a dohodne termín ich vývozu. Obecný úrad včas zabezpečí informovanosť
občanov o termíne umiestnenia kontajnerov, druh odpadu, pre ktorý budú určené a miesto
umiestnenia v obci.

VI.

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v obci platí podľa
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dúbravka.
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VII.

Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce.

VIII.
Priestupky a pokuty
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a/ zneškodní alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené týmto VZN
c/ neposkytne obci požadované údaje o odpadoch.
d/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV. odst. 8 tohto VZN
e/ nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s týmto zákonom
f/nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi
v rozpore s týmto VZN
2. Za priestupok podľa ods. 1 písm. a/ až d/ možno pokutu do 170,-€
3. Za priestupok podľa odst. 1 písm. e/ možno uložiť pokutu do 670,-€
4. Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až e/ prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. f/ a ostatné priestupky uvedené v zákone prejednáva
obvodný úrad životného prostredia.
6.Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy zákona č. 372/1990 Zb.

IX.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce Dúbravka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke a to dňa
15.12.2008
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Dúbravka č. 5/2004 o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Dúbravke.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2009
5. VZN je prístupné na Obecnom úrade Dúbravka.

V Dúbravke 15.12.2008

Andrej Bajužík
starosta obce
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