VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 2/2011
o odpadoch
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. f) a g) cit. zák. a v súlade
s ust. § 39 zák. č. 223 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.
I. Časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
(2) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce
Bartošova Lehôtka (v súlade s ust. § 39 ods. 3 zákona o odpadoch)
a jeho zavedením:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich
na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom
o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov (vrátane odpadov z obalov)
v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
A ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi (§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov (vrátane odpadov z obalov), o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
II. Časť
ZÁKLADNÉ POJMY
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Podľa zákona o odpadoch:
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade s osobitými predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na
území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru
vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov,
a)

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 (pozri prílohu č. 1 tohoto VZN). (§ 2 ods. (14) zákona
o odpadoch).
c) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie
stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie. (§ 6 ods.(1) zákona o odpadoch v náväznosti na § 55 ods. 2 písm. b)
a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel.
d) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. (1) zákona o odpadoch).
e) 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 (§ 2 ods.(2) zákona o odpadoch).
f) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza, (§ 2 ods. (3) zákona o odpadoch).
g) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie
odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
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.
h) Oprávnená organizácia poverená zberom odpadov je organizácia, ktorá má
technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti
a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(2) Podľa zákona o miestnych poplatkoch
a) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu
alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca,
určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa
obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca
(Čl. III zákona o odpadoch, bod 2. v náväznosti na novelu zákona o miestnych
poplatkoch § 10 písm. d ods. (3) a § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu...).
(3) Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
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 podkrovia (§ 43b ods. (3) stavebného zákona).
b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúce zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43b ods. (2)
stavebného zákona).

§3
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
(1) Obec Bartošova Lehôtka zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva
na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná
evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií
pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.
(2) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce.
(3) Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich
používanie na iný účel, poškodzovanie, preťažovanie alebo prepĺňanie, svojvoľné
vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob...)
sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) poriadané po
dohode s organizáciou poverenou zberom;
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami,
napríklad ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných
nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.
(4) Oprávnená organizácia poverená zberom odpadov je povinná priebežne pri svojej
činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na
celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci každú
podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených
v programe odpadového hospodárstva obce.
(5) Ak ide o odpady z obalov, obec Bartošova Lehôtka je oprávnená uzavrieť zmluvu
o spolupráci aj s osobou, ktorá si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie
povinností podľa osobitného zákona (povinné osoby a oprávnené organizácie podľa
zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových
množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách
komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.
III. Časť
§4
Domový odpad
(1) Domový odpad patrí do skupiny komunálneho odpadu, má charakter zvláštneho
a nebezpečného odpadu, pretože obsahuje látky, ktoré negatívne zaťažujú životné prostredie.
(2) Obec bude v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy pre životné prostredie
postupne vytvárať podmienky pre zber nebezpečných odpadov.
(3) Do domového odpadu v zmysle kategorizácie a katalógu odpadov nepatrí objemný
odpad a v zmysle tohto VZN odpad zo zelene (definovaný v §8 tohto VZN) a separované
zložky KO (definované v §9 tohto VZN).

§5
Odvoz domového odpadu
(1) Obyvatelia obce a ostatné subjekty (podnikatelia, chalupári) zhromažďujú domový
odpad definovaný v §4 do „KUKA“ nádob a kontajnerov.

(2) Domový odpad na území obce Bartošova Lehôtka z „KUKA“ nádob a kontajnerov
odvážajú podľa dohodnutého harmonogramu oprávnené osoby.
Harmonogram odvozu domového odpadu stanoví podľa vykonaného prieskumu
a štatistických sledovaní minulých rokov OcÚ a tento dohodne s oprávnenou osobou .
(3)Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti miestneho
informačného systému (obecný rozhlas, vývesná tabuľa) v dostatočnom časovom
predstihu
§6
Velkorozmerový odpad
Velkorozmerový odpad patrí do skupiny komunálneho odpadu a má charakter zvláštneho
odpadu. Velkorozmerový odpad zahŕňa objemné predmety akéhokoľvek druhu, ktoré nie je
možné umiestniť do „KUKA“ nádob.
§7
Odvoz velkorozmerového odpadu
(1) Velkorozmerový odpad zhromažďujú obyvatelia obce a ostatné subjekty (podnikatelia,
chalupári )v zbernom dvore pri Kováčskej dielni v súlade so Štatútom zberného dvora .
(2) Odvoz velkorozmerového odpadu zabezpečujú oprávnené osoby, na základe
požiadaviek obce.
(3) Starosta obce môže podľa potreby verejnou vyhláškou stanoviť zber tohto odpadu.
(4) Odvoz a zneškodnenie domových zariadení, ktoré sú vymieňané v rámci rekonštrukcie
a údržby, alebo inej stavebnej činnosti, je povinná zabezpečiť fyzická alebo právnická osoba
vykonávajúca danú rekonštrukciu alebo stavebnú činnosť na vlastné náklady.
§8
Odpad zo zelene
(1) Odpad zo zelene je odpadom z parkov, záhrad a zelene poľa prílohy č.1 tohto VZN,
ktorý vzniká na území obce.. Tento odpad zhromažďujú obyvatelia obce a ostatné subjekty
(podnikatelia, chalupári) do kompostovej jamy na Salaši Podielnického družstva Stará
Kremnička.
(2) Zneškodnenie odpadu zo zelene, ktorá sa nachádza v súkromnom vlastníctve, je
majiteľ povinný zabezpečiť sám vlastnými prostriedkami.

(3) Zneškodnenie odpadu zo zelene v správe obce, je povinná zabezpečiť obec prípadne
oprávnená právnická alebo fyzická osoba.
§9
Zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
(1) Každý pôvodca odpadu na území obce je povinný zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov na území obce a je povinný triediť komunálny odpad na
jednotlivé zložky nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)

papier (vrátane odpadov z obalov),
sklo (vrátane odpadov z obalov),
plasty (vrátane odpadov z obalov).
Kovy a kovové obaly ( plechovky z piva, kovové konzervy a pod.)
nápojové kartóny ( z mlieka, džúsu a pod).

Papier (vrátane odpadov z obalov), – zber papiera (vrátane odpadov z obalov) na území obce
sa realizuje na zbernom dvore, ktorý sa nachádza v starej časti obce pri Kováčskej dielni
v súlade so Štatútom zberného dvora.
Sklo (vrátane odpadov z obalov), – na území obce sa zabezpečuje zber do velkokapacitného
kontajnera, ktorý je umiestnený pri Kováčskej dielni v súlade so Štatútom zberného dvora.
Prepravu kontajnera po naplnení zabezpečuje oprávnená organizácia na základe dohody
s obcou.
Plasty (vrátane odpadov z obalov) a kovové obaly a nápojové kartóny – pre spoločný zber
uvedených komodít obec určuje polyetylénové vrecia, ktoré sa sústreďujú v zbernom dvore
pri Kováčskej dielni v súlade so Štatútom zberného dvora. Na území obce pre držiteľov
odpadu sa ich zber uplatňuje v stanovené dni 1x do mesiaca cestou oprávnenej organizácie.
Kovy – zber kovového šrotu na území obce sa realizuje na zbernom dvore, ktorý sa nachádza
v starej časti obce pri Kováčskej dielni v súlade so Štatútom zberného dvora.
§ 10
Odpad z rekreačných a chatových oblastí
(1)Pre majiteľov rekreačných chát a chalúp platia tie isté ustanovenia ako v § 13.
§ 11
Odpad zo Záhradkárskej osady Skalka
(1) Záhradkárska osada Skalka, ako samostatný právnický subjekt zhromažďuje komunálny
odpad do veľkoobjemových kontajnerov umiestených na území obce Bartošova Lehôtka pri
cintoríne a v zbernom dvore pri Kováčskej dielni a je povinná zabezpečiť triedenie
komunálneho odpadu zapojením sa do systému separovaného zberu odpadov zavedeného na
území obce.
§ 12
Uličné smeti
(1) Uličné smeti sú odpady, nachádzajúce sa na verejných priestranstvách, odpady
z čistenia komunikácií a verejných priestranstiev.
(2) Nakladanie s uličnými smeťami v obci zabezpečuje obecný úrad.

§ 13
Povinnosti majiteľa (správcu) nehnuteľností
(1) Majiteľ (správca) nehnuteľnosti je povinný najmä:
a) zakúpiť si potrebný počet „KUKA“ nádob,
b) zriadiť vyhradené miesto pre „KUKA“ nádoby tak aby k miestu nádoby nebolo viac
ako 10 m, ľahko prístupné, aby bolo možné bez časových strát a ťažkostí s nádobami
manipulovať,
c) musí spĺňať hygienické a estetické požiadavky,
d) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre zber domového odpadu,
e) počas celého roku sprístupniť miesto pre zbernú nádobu,
f) zabezpečiť si opravu prípadne výmenu poškodenej zbernej nádoby,
g) postarať sa o náhradné umiestnenie, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú, alebo
sťažujú prístup k zbernému miestu,
h) podľa potreby zabezpečiť dezinfekciu zberných nádob,
i) dbať aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob. Ak sú zberné nádoby z dôvodu
nedostatočnosti sústavne preplňované, je povinný prehodnotiť ich počet.
§ 14
Úhrady za odvoz a zneškodňovanie odpadu
(1) Fyzické a právnické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce,
majitelia (správcovia) nehnuteľností sú povinní uhradiť stanovený ročný poplatok na osobu
alebo nehnuteľnosť za nakladanie s odpadom, ktorý produkujú, bez rozdielu akým spôsobom
dochádza k likvidácii odpadu.
(2) Výšku poplatku stanovuje obecné zastupiteľstvo vo VZN o miestnych poplatkoch.
(3) Poplatky vyberá obecný úrad.
§ 15
Pokuty
(1) Starosta obce a poverení členovia obecného zastupiteľstva kontrolujú dodržiavanie
poriadku hygieny a čistoty na uliciach a iných verejne prístupných priestranstvách v zmysle
príslušných zákonov a VZN.
(2) Starosta obce alebo poverený člen obecného zastupiteľstva sú oprávnený vyberať
pokuty v blokovom konaní za priestupky. Za priestupok možno uložiť pokutu podľa
zákona 372/1990 Zb. zákonov v zmysle noviel.
(3) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a.) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b.) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
c.) nesplní si oznamovaciu povinnosť, ak zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol uložený
odpad v rozpore s týmto VZN
d.) neposkytne obcou požadované údaje pravdivé a úplné
súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

(4) Ak fyzická alebo právnická osoba na výzvu nezaplatí v stanovenom termíne stanovený
poplatok, obec môže vyrubiť pokutu až do výšky 50% z dlžnej sumy.
(5) Pokuty sú príjmom obce.
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia
zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti
tohto všeobecne záväzného nariadenia
(2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 1/2011 obce o likvidácii pevných
domových odpadov.
(3) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke dňa
28.10.2011
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01.11.2011

Bielik Ľubomír
starosta obce

Príloha č.1 VZN 2/2011 O odpadoch
Kód

Názov

Kategória

20

KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD A PODOBNÉ ODPADY Z
OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO
SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01
20 01 01

SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE (OKREM 15 01)
Papier a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 08

Biologicky rozložitelný kuchynský a reštauracný odpad

O

20 01 10

Šatstvo

O

20 01 11

Textílie

O

20 01 13

Rozpúštadlá

N

20 01 14

Kyseliny

N

20 01 15

Zásady

N

20 01 17

Fotochemické látky

N

20 01 19

Pesticídy

N

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut

N

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky

N

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

O

20 01 26

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

Farby, tlaciarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpecné
látky

N

20 01 28

Farby, tlaciarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27

O

20 01 29

Detergenty obsahujúce nebezpecné látky

N

20 01 30

Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01 31

Cytotoxické a cytostatické liecivá

N

20 01 32

Liecivá iné ako uvedené v 20 01 31

O

20 01 33

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20 01 34

Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

O

20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpecné casti

N

20 01 36

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 37

Drevo obsahujúce nebezpecné látky

N

20 01 38

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 01 41

Odpady z vymetania komínov

20 01 99

Odpady inak nešpecifikované

O

20 02 01

ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z
CINTORÍNOV)
Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 02

Zemina a kamenivo

O

20 02 03

Iné biologicky nerozložitelný odpady

O

20 03
20 03 01

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
Zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

Odpad z trhovísk

O

20 03 03

Odpad z cistenia ulíc

O

20 03 04

Kal zo septikov

O

20 03 06

Odpad z cistenia kanalizácie

O

20 03 07

Velkorozmerný odpad

O

20 03 99

Komunálne odpady inak nešpecifikované

20 02

Vysvetlivky: O – Ostatný odpad
N- Nebezpečný odpad

