O B E C NEDEDZA
______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce NEDEDZA
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.5.2016, zvesený: 3.6.2016
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.5.2016
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nededzi dňa 13.6.2016 pod č. : 36
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Nededza dňa : 14.6.2016
VZN zvesené z úradnej tabule obce Nededza dňa : 29.6.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom 30.6.2016

PhDr. Peter Vajda
starosta obce Nededza

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
v nadväznosti v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 4/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce NEDEDZA

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§1
1.)

Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a)
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b)
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c)
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne,
d)
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
- elektroodpadov z domácností,
- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok,
jedlých olejov a tukov,

e)
f)
g)

spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

2. Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
1. Komunálne odpady 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 činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností 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 domácnosti, 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, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
3. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
5. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

6. Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne
odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto
podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.

TRETIA ČASŤ
§3
Systém zberu odpadov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
kontajnerový
kalendárový zber,
intervalový zber,
oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:
elektroodpad z domácností,
batérie a akumulátory,
obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,
drobný stavebný odpad,
objemný odpad,
odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
triedený zber komunálnych odpadov pre:
jedlé oleje a tuky z domácností,
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína,
papier, plasty, kovy, sklo, textil a obuv,
zmesový zber komunálnych odpadov,
v obci nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu,
v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
§4
Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu

1) Podľa § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, (ďalej len „zákon o odpadoch“) pôvodca komunálnych odpadov je
povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením
obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
2)
–
–

Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:
kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,
plastový kontajner 120 l, 240 l, 1100 l pre zmesový komunálny odpad,

–

–
–
–
–
-

zberné nádoby
- kontajnery označené farebným štítkom pre triedený zber
komunálneho odpadu:
1.
modré pre zložku papier,
2.
zelené pre zložku sklo,
3.
žlté pre zložku plast,
4.
červené pre zložku kovy,
5.
oranžové pre viacvrstvové materiály,
veľkoobjemový kontajner pre drobné stavebné odpady,
veľkoobjemový kontajner na sklo,
plastový kontajner 1100 l pre obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad
z nich,
veľkoobjemové kontajnery pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad - odpad
z cintorína vrátane odpadu zo záhrad,
špeciálny kontajner smotanovej farby pre textil a obuv

3) Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch zakazuje sa ukladať do zberných nádob
určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový
komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu
zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
§5
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.
2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu – viď príloha č.
1.
3) Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, pôvodca komunálneho
odpadu je povinný zaplatiť obci pri prevzatí zbernej nádoby.
§6
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
1) V prípade, že právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ požiada obec
v zmysle § 81 ods. 19 zákona o odpadoch o zavedenie množstvového zberu, obec ho zavedie
v prípade splnenia podmienok stanovených v § 81 ods. 19 písm. a), b) zákona o odpadoch. Pri
zavedení množstvového zberu, obec stanovuje v ods. 2 možnosti určenia intervalu odvozu
komunálneho odpadu a v ods. 3 možnosti výberu veľkosti zbernej nádoby.
2) Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval
odvozu komunálneho odpadu:
a) jedenkrát za týždeň,
b) jedenkrát za dva týždne,
c) jedenkrát za štyri týždne.

3) Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu obec ustanovuje veľkosti
zberných nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:
a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu,
b) plastový kontajner 110 l,
c) plastový kontajner 240 l,
d) plastový kontajner 1100 l,
e) veľkoobjemový kontajner.
4) Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu je
pôvodca komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní
odo dňa podania žiadosti o zavedenie množstvového zberu.
5) Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§7
Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom
1) Podľa § 80 ods. 4 zákona o odpadoch zmesový komunálny odpad je nevytriedený
komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2) Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do
zberných nádob určených týmto nariadení sa uplatňuje intervalový systém zberu.
3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
4) Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za dva
týždne. O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym
rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).
5) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu zmesového
komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad na verejne
prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie tak, aby zberná nádoba
bola prístupná pre zberné vozidlo.
§8
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom
1) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich
domácich kompostoviskách.
2) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože je to pre
obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným

kuchynským odpadom a odpadom zo záhrad nemožno pokryť ani pri určení miestneho
poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
§9
Podrobnosti o nakladaní z biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1) Podľa § 83 ods. 1 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, ktorého je pôvodcom.
2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
3) Zber kuchynských odpadov a kontajnery na kuchynský odpad musia spĺňať
hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.
4) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského odpadu
do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce,
živočíchy a iné zvieratá.
5)

Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

6) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14
dní.
7) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom
predpise.
8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a
ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
9) Pri nakladaní s kuchynským odpadom
je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
10) Ustanovenia ods. 1) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a
školskej jedálne (výdajnej školskej jedálne).

§ 10
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

1) Na území obce je zavedený a vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov pre
papier, plasty, kovy, sklo, textil a obuv, viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky.

2) Komunálny odpad:
a) papier sa triedi a ukladá do modrého kontajnera (zbernej nádoby označenej modrým
štítkom),
b) plasty sa triedia a ukladajú do žltého kontajnera (zbernej nádoby označenej žltým
štítkom) na plasty, a zelenej nádoby 110 l označenej štítkom PLASTY
c) kovy sa triedia a ukladajú do červeného kontajnera (zbernej nádoby označenej červeným
štítkom). Väčší kovový odpad sa odovzdáva do zberu objemného odpadu,
d) sklo sa triedi a ukladá do zeleného kontajnera (zbernej nádoby označenej zeleným
štítkom) na sklo,
e) textil a obuv sa triedi a ukladá do špeciálneho kontajnera smotanovej farby,
f) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa triedia a ukladajú do oranžového
kontajnera (zbernej nádoby označenej oranžovým štítkom) na viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky.
3) Obec zabezpečí pôvodcom komunálneho odpadu zberné nádoby na ukladanie
triedených zložiek komunálneho odpadu.
4) Na území obce pre držiteľov triedeného zberu komunálneho odpadu uvedeného
v ods. 2 písm. a) až f) tohto paragrafu sa uplatňuje kalendárový zber triedených zložiek
komunálneho odpadu.
5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.

6) Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za mesiac.
7) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov
odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných
tabulách a na internetovej stránke obce).

§ 11
Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností
1) Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elektroodpad z domácností je elektroodpad,
ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných
zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z
domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní
používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
3) Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu
elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október. Zber sa
uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu
z domácností v častejšom intervale.
4) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste obec vopred
informuje držiteľa elektroodpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym
rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).
5) Držiteľ elektroodpadu z domácnosti môže využiť aj spätný zber elektroodpadu z
domácnosti priamo distribútorom podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch.

§ 12
Spôsob a podmienky zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
1) Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie
tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od
výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritéria uvedené v prílohe č. 7 zákona
o odpadoch:, za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
2) Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch neobalový výrobok na účely tohto zákona je
výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do
niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť
komunálneho odpadu,
a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín,
predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z
materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem
surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov
okrem
1. hygienického a sanitárneho papiera,
2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3. cigaretového papiera,

4. karbónového kopírovacieho papiera,
5. filtračného papiera,
6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7. cenín,
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
3) Na území obce pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa
na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje kalendárový zber.
4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
5) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej jedenkrát za
tri mesiace, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby obec zabezpečí
zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v častejšom intervale.
6) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o
zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných
tabulách a na internetovej stránke obce).
§ 13
Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov
1) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a
akumulátorov uplatňuje kalendárový zber.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií
a akumulátorov automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3) Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov
automobilových batérií a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií
a akumulátorov automobilových batérií a akumulátorov najmenej dvakrát do roka,
v mesiacoch apríl a október. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec
zabezpečí zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov automobilových
batérií a akumulátorov v častejšom intervale.
4) O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov automobilových
batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých
prenosných batérií a akumulátorov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na
úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

§ 14
Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná
odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými
osobami a zdravotnícke pomôcky.
§ 15
Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov
1) Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov
uplatňuje kalendárový zber.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3) Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov
a tukov najmenej jedenkrát za mesiac, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby.
V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu jedlých olejov a tukov v častejšom
intervale.
4) O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred
informuje držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom,
na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).
§ 16
Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu
1) Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu
uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3) Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu
najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október. Zber sa uskutočňuje jeden deň.
V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu objemného odpadu v častejšom intervale.
4) O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových
kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu v obci obvyklým
spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej
stránke obce).

§ 17
Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1) Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok.
2) Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na
zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber.
3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu.
4) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok najmenej dvakrát do roka, v mesiaci apríl a október. Zber sa uskutočňuje
jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale.
5) O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia
zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách
a na internetovej stránke obce).
§ 18
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v
ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza
- ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín,
- písomne na adresu Obecný úrad obce Nededza, ulica Hlavná č. 1/1,
- telefonicky na číslo telefónu 041/5980021,
- elektronicky na emailovú adresu anna.gasiakova@nededza.eu

§ 19
Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu
1) Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch drobný stavebný odpad je odpad z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec zaviedla
množstvový zber drobného komunálneho odpadu.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do
veľkoobjemového kontajneru, ktorý sa nachádza za Obecným úradom na ul. Za Kaštieľom
Nededza.
4) Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného
odpadu počas celého kalendárneho roka a pôvodca je povinný sa nahlásiť na Obecnom
úrade , že ide takýto odpad uložiť do kontajnera a za tento potom podľa jeho množstva
zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do pokladne
Obecného úradu v Nededzi.
§ 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom,
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená
v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza
o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

č. 2/2013 z 21.10.2013

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Nededza, na svojom zasadnutí dňa 13.6.2016 uznesením č. 36/2016.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 30.6.2016

V Nededzi, 14.6.2016

….............................
PhDr. Peter Vajda
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce NEDEDZA
Úhrada za zbernú nádobu je vo výške:
a) plastový kontajner 120 l : 20,22 €
b) plastový kontajner 240 l : 30,60 €

