VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 3/2009

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

Obecné zastupiteľstvo v Brezove v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a so zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

pre územie obce Brezov toto všeobecné záväzné nariadenie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Brezove dňa 30.11.2009 uznesením č. 8/2009 ako
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3., zákona. č. 369/1990 Zb. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 12.11.2009 do 30.11.2009
Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 01.12.2009 a zvesené dňa 21.12.2009

Účinnosť nadobudlo dňa 01.01.2010

Článok 1
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi1) povinný sa jej zbaviť.
2. 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.
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 o odpadoch.
5. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
6. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
7. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení
zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
8. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností
uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
9. Komunálne odpady 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, 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.
10. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.
11. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
12. Náležitá pozornosť sa rozumie, že každý kto vie, alebo má odôvodnené podozrenie, že isté činnosti alebo nedbanlivosť môžu mať nepriaznivý dopad na životné prostredie, je povinný upustiť od týchto činností alebo nedbanlivosti,
pokiaľ to môže byť od neho odôvodnene požadované.
Článok 2
Spoločné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a s
týmto nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie
ľudí a životné prostredie.
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (§ 68 ods. 3 písm. e) zákona odpadoch).
Článok 3
Všeobecné povinnosti orgánov miestnej samosprávy
Všetky orgány miestnej samosprávy zúčastňujúce sa na uplatňovaní zákona sú v rámci vykonávania svojej
činnosti povinné rešpektovať zákon o odpadoch, toto nariadenie, ako aj zásady ochrany a tvorby životného prostredia,
najmä:
a) zásadu minimalizácie tvorby odpadu všade tam, kde je to možné,
b) zásadu opätovného použitia už vytvoreného odpadu do maximálnej možnej miery.
Článok 4
Zákaz ukladania odpadu bez povolenia
1. Uloženie odpadu (či už baleného alebo iného) a jeho umiestňovanie na alebo pod zem je zakázané.

Článok 5
Všeobecné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1. Majiteľovi objektu, v ktorom sa produkuje odpad, sa zakazuje pri vykonávaní práce alebo podnikaní vykonávanie
alebo zanedbávanie takých činností, o ktorých vie, alebo to o nich má predpokladať, že ovplyvňujú alebo môžu nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti povolených na základe zákona o odpadoch
alebo tohoto nariadenia.
2. Na držiteľa odpadu sa vzťahuje zákaz:
1

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 43 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

a) uložiť, ponechať alebo opustiť odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodných tokov.
3. Každý pôvodca odpadu je povinný nakladať s odpadom s náležitou pozornosťou. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené týmto nariadením a do zberných nádob zodpovedajúcich zberu komunálnych odpadov v obci.
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so
zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu a obci.
Článok 6
Program odpadového hospodárstva
Obec vypracuje program odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
Článok 7
Komunálny odpad a biologický odpad
1. Obecná samospráva zabezpečí, aby bol komunálny odpad zbieraný podľa potreby od všetkých pôvodcov odpadu
nachádzajúcich sa na území obce a vytvorí na to podmienky.
2. Obecná samospráva zabezpečí, aby bol zbieraný komunálny odpad prepravovaný zodpovedným spôsobom, v súlade
s environmentálnymi zákonmi, na skládky, ktoré majú povolenie na skladovanie komunálneho odpadu.
3. Obecná samospráva vytvorí podmienky na separovaný zber komunálneho odpadu u všetkých pôvodcov odpadu
nachádzajúcich sa v jej teritóriu.
4. Zhromažďovanie komunálneho odpadu zabezpečujú vlastníci, správcovia a užívatelia objektov a rodinných domov,
prevádzkovaním ktorých vzniká odpad.
5. Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu sú zabezpečované právnickými a fyzickými osobami, ktoré podnikajú v oblasti zneškodňovania odpadov, na základe zmluvných vzťahov so samosprávou.
6. Komunálny odpad môže byť zhromažďovaný len v na to určených zberných nádobách.
7. Obecná samospráva zabezpečí vývoz komunálneho odpadu podľa harmonogramu zberu komunálneho
a separovaného odpadu pre príslušný rok.
8. Ak zamestnanci organizácie, ktorá realizuje odvoz komunálneho odpadu zistia, že u právnických alebo fyzických
osôb produkujúcich odpady sa v zbernej nádobe nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, nebude
táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení je majiteľ (nájomca) zbernej nádoby povinný obsah odstrániť na svoj náklad.
9. Odvoz veľkorozmerných odpadov vykonávajú poverené právnické alebo fyzické osoby veľkoobjemovými kontajnermi na základe objednávky a na náklady objednávateľa.
10. Zakazuje sa
a) zhromažďovať a skladovať komunálny odpad na verejných miestach, obecných komunikáciách a na zeleni,
c) otvárať nelegálne skládky, t.j. skladovať odpad na iných miestach než je určené v tomto nariadení,
d) vyberať komunálny odpad z kontajnerov za účelom jeho ďalšieho používania.
11. Biologický odpad je občan, ktorý býva v rodinnom dome, povinný kompostovať na svojom pozemku.
Článok 8
Spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Stavebné odpady, ako aj drobné stavebné odpady (DSO) sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti a
demoláciách (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla, obk1adačky, kachličky, keramika, betónové zmesi, zemina
a iné) právnických osôb, fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
2. Stavebnými odpadmi, ako aj drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.
3. Pri stavebnom odpade vznikajúcom pri rekonštrukciách alebo pri výstavbe objektov je stavebník povinný na vlastné
náklady zabezpečiť u oprávnenej organizácie kontajner, odvoz odpadu a jeho zneškodnenie.
4. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky stavebného odpadu podľa katalógu odpadov, ako napr. betón, tehly, obkladačky, zemina, kovy, drevo, sklo, plasty a tieto účelne zhodnotiť v závislosti od druhu, množstva a kvality odpadu a v súlade s predmetnou legislatívou opätovným použitím pri výstavbe ako zásypový
materiál, pri terénnych úpravách, ako palivo, odovzdaním do výkupní a pod.
5. Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách sú oprávnení jeho pôvodcovia alebo držitelia zneškodňovať
v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre daného pôvodcu odpadu. Pod malým množstvom sa rozumie množstvo, ktoré nenaruší systém zneškodňovania KO, nepreťaží resp. nepoškodí zberné nádoby, čo predstavuje v prípade
zbernej nádoby s objemom 110 litrov najviac 20 kg DSO.
6. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom podľa bodov 4 až 5, sú povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými vše-

obecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o prípady, kedy je účelné odpad naložiť priamo na dopravný prostriedok alebo pristavený kontajner, pri väčšom množstve odpadu (nad 1 m3 na osobu na rok), alebo keď nie je možné z
časového hľadiska využiť zber podľa platného zberového harmonogramu.
7. Držitelia tohto odpadu môžu odpad dočasne zhromažďovať na dobu nevyhnutnú pre rozhodnutie o ďalšom nakladaní s ním mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu Obce Brezov.
Držiteľ zodpovedá za spôsob zhromažďovania DSO, pri ktorom nesmie dochádzať k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
8. Drobný stavebný odpad, ktorý vznikne pri činnosti právnických a fyzických osôb oprávnených podnikať, resp. stavebný odpad, ktorý vznikne pri prácach fyzických osôb, podliehajúcich vydaniu stavebného povolenia podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bude vytriedený, materiálovo
zhodnotený a zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch a rozhodnutia príslušného stavebného úradu na náklady pôvodcu odpadu.
9. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému
zberu komunálneho odpadu, ukladať na verejne dostupných miestach, ukladať na cudzie pozemky a pod.
Článok 9
Poplatky
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny
poplatok, ktorý sa zavedie samostatným všeobecne záväzným nariadením o poplatkoch.
2. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
3. Poplatky sa budú každoročne prehodnocovať.
Č1ánok 10
Záverečné ustanovenie
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) starosta obce,
b) kontrolór obce,
c) poslanci obecného zastupiteľstva,
d) členovia komisie pre ochranu verejného poriadku.
Článok 11
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezove dňa 30.11.2009 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010 .
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie č.1/2008 zo dňa 14.04.2008.

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

