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-2Obecné zastupiteľstvo v Horných Zeleniciach na základe § 4 ods.3 písm.f), g) a m) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a na základe § 39 ods.4
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Horné Zelenice

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Zelenice
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanoviť podrobnosti o spôsobe
zberu a preprave komunálnych odpadov ,o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností a zároveň určiť miesta na nakladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.
2. Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území obce Horné Zelenice
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Horné Zelenice.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v zákone č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov,
ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade so zákonom je povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie
týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade
so zákonom.
5. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava a zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane
starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6. .Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
7. .Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
8. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
9. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.

-3§3
Komunálny odpad a jeho druhy
1. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických 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.
2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci považujeme za
vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov ,sklo a pod).
3. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý sa nedá likvidovať štandardnými nádobami napr.
pre ich veľký rozmer, hmotnosť a pod.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou, nepodnikateľom, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie,
postačuje ohlásenie stavebnému úradu.
5. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a z maloobchodných zariadení.
6. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností.
7. Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.

DRUHÁ ČASŤ
Práva a povinnosti
§4
Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce a sú vyprodukované od občanov zodpovedá obec Horné Zelenice,
2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území
za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v
rámci separovaného zberu,
3. obec je povinná zabezpečovať zber kuchynského odpadu len od občanov, napr. jedlé oleje
a pod.

-44. obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka zber a prepravu
objemných odpadov, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín
a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
§5
Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri nakladaní s komunálnym a drobným
stavebným odpadom
1. Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a elektroodpadov je povinný:
a) ukladať komunálny odpad iba do určených zberných nádob
b) zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území
obce realizovaný, vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných nádob
a zberných vriec
c) sprístupniť nádobu v určených dňoch zberu komunálneho odpadu, vrecia vyložiť výlučne
v deň zvozu daného odpadu pred svoje domy.
d) udržiavať čistotu okolo zberných nádob. Znečistenie spôsobené vlastnou nedbanlivosťou
okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia
e) platiť poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN obce Horné Zelenice o miestnych
daniach a poplatkoch.
2 . Zakazuje sa:
a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodniť odpad
ukladaním do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo tuhých odpadov do jám),
c) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a podzemných vôd,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov
do pôdy.
TRETIA ČASŤ
§6
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

Obec Horné Zelenice má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých zložiek
odpadov prostredníctvom firmy A.S.A s.r.o. Trnava, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.
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1. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu: 200301 je vykonávaný v intervaloch 1x za
dva týždne. Druh nádoby:110 l zberné nádoby umiestnené pred nehnuteľnosťami určenými na
bývanie a pred nehnuteľnosťami slúžiacimi ako nebytové priestory. Odpad je následne
zneškodnený na skládke odpadov A.S.A s.r.o.Trnava.
2. Spôsob triedeného zberu komunálnych odpadov:
Obec má zabezpečený triedený zber komunálnych odpadov a to týchto zložiek:
a) Papier:200101 – zber do plastových vriec.
b) Sklo:200102-realizovaný v kontajneroch na sklo umiestnených na verejných priestranstvách
v obci.
c) Plasty:200139 –zber jedenkrát za mesiac v plastových vreciach od domu k domu.
d) Kovy:200140 - realizovaný v kontajneroch na kovy umiestnených na verejných priestranstvách
v obci
e) Textílie: 200111 –zber je realizovaný priebežne podľa potreby prostredníctvom A.S.A
s.r.o.Trnava
f) BRO/biologicky rozložiteľné odpady/ a BRKO /biologicky rozložiteľné komunálne odpady/.
BRO je realizovaný podľa potreby –vaničkové kontajnery sú umiestnené pri cintorínoch, domáci
bioodpad je spracúvaný v domácich kompostárňach, zber jedlých olejov je zabezpečený
sústreďovaním na dvore bývalého obecného úradu.
g) nebezpečné odpady a elektroodpad – elektroodpad sa sústreďuje na dvore bývalého
obecného úradu, nebezpečný odpad, napr. farby , motorové oleje, žiarivky a pod. je zberaný 1x
ročne mobilným zberom po obci. Menšie batérie /tužkové a pod./ je možné odovzdať do
zberných nádob, ktoré sú umiestnené na obecnom úrade, v materskej škole a v Potravinách Ján
Beránek.
h) objemný odpad:200307 – zber 2x ročne a to po vyhlásení v obecnom rozhlase do vopred
pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Odpad je následne zneškodnený na skládke
odpadov A.S.A s.r.o.Trnava.
i) Drobné stavebné odpady: 200202 napr. zemina a kamenivo –zber 2x ročne formou
vaničkových kontajnerov pristavených v obci alebo priebežne do kontajnera umiestneného
v záhrade za budovou bývalého obecného úradu. Odpad je následne zneškodnený na skládke
odpadov A.S.A s.r.o. Trnava.
Manipulačný poplatok za odpadovú nádobu na vývoz komunálneho odpadu:
a) fyzická osoba 10 €
b) právnická osoba podľa nákupnej ceny v plnej výške
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Pridelenie počtu odpadových nádob podľa počtu obyvateľov v domácnosti:
1 až 4 občania

1 ks nádob

5 až 8 občanov

2 ks nádob

9 a viac občanov

3 ks nádob

Životnosť nádoby na vývoz KO je 8 rokov, počas tejto doby ak bude nádoba poškodená, odcudzená, si
občan hradí ďalšiu nádobu v plnej výške podľa nákupnej ceny.

§7
Nakladanie odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
Politika odpadového hospodárstva by sa mala zameriavať aj na obmedzovanie využívania prírodných
zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so
zásadou „znečisťovateľ platí“. Predchádzanie vzniku odpadu by malo byť prvoradou prioritou
odpadového hospodárstva a opätovné využitie a recyklácia materiálov by sa mali uprednostňovať pred
energetickým zhodnocovaním odpadu ,ak je to z enviromentálneho, technického a ekonomického
hľadiska možné a vhodné. Zneškodňovanie odpadu by malo byť až poslednou možnosťou.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na
zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu
a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ
odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby pochádza.
2.Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie
odpadu obvodný úrad ŽP, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
3.Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad
v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásiť bezodkladne Obvodnému úradu ŽP a obci,
v územnom obvode, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.
4.Obvodný úrad ŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej
správy alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch (takto zistená osoba je povinná zabezpečiť
zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou.
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5.Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti rozpore so zákonom
o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obec, na ktorej
území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN.
Toto VZN bolo schválené uznesení obecného zastupiteľstva dňa 9. apríla 2013.
Uznesením č.: A/2/2013 bod a)
Týmto sa zrušuje VZN č. 3/2004.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013

Mgr. Viera Darivčaková
starostka obce

