VZN Obce Pohorelá č. 1/2013
Obec Pohorelá na základe § 4 ods. 3, písm. f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. Zákona
a ust. § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pohorelá toto

všeobecne záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Pohorelá

PRVÁ ČASŤ
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenia“/ je upraviť
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom
zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,
chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje
spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Separovanie komunálneho odpadu
1. Obec Pohorelá zavádza triedený zber komunálnych odpadov pre:
a) papier
b) plasty
c) kovy
d) sklo
e) textil
f) objemné odpady
g) drobné stavebné odpady
h) odpady s obsahom škodlivín
i) elektroodpad z domácností
j) lieky nespotrebované fyzickými osobami
k) kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení
l) biologicky rozložiteľný odpad
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2. Každý občan, každý majiteľ nehnuteľnosti a každý majiteľ prevádzkarne v obci Pohorelá
je povinný triediť komunálny odpad na jednotlivé druhy podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia.
3. Zber separovaných zložiek komunálnych odpadov uvedených v ods.1 písm. a) až i)
vykonáva Obec Pohorelá prostredníctvom osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi na
základe uzavretých zmlúv.
§3
Odpady z papiera
1. Odpady z papiera sa separujú a ukladajú do zviazaných balíkov v každej domácnosti
a každej prevádzkarni. Obec zabezpečí zber a prepravu tohto odpadu najmenej 2x ročne.
2. Do odpadov z papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a
pod.
3. Do odpadov z papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály,
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od
cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a
pod.
§ 4
Odpady z plastov
1.
Odpady z plastov sa separujú a ukladajú v žltých plastových vreciach v každej
domácnosti a každej prevádzkarni. Obec zabezpečí zber a prepravu tohto odpadu 1 x
mesačne.
2.
Do odpadov z plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; plastové fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov; plastové obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne
plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a
nábytok a pod.
3.
Do odpadov z plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové
krytiny, guma, molitan a pod.
4.
Pôvodca odpadu je povinný plastové fľaše a obaly pred uložení očistiť od zbytkov
potravín a zlisovať (zošliapnutím zmenšiť objem).
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§ 5
Odpady z kovov
1.
Odpady z kovov sa separujú a ukladajú v žltých plastových vreciach v každej
domácnosti a každej prevádzkarni. Obec zabezpečí zber a prepravu tohto odpadu 1 x
mesačne.
2.
Do odpadov z kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást,
kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka,
špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové
obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre
domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické
nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v
nich nezostali zvyšky jedál.
3.
Do odpadov z kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a
rôznymi chemickými látkami. Väčšie kusy kovového odpadu je vhodné odovzdať v zberni,
resp. počkať na zber objemného odpadu.
4.
Osoba oprávnená na nakladanie s odpadmi vykonávajúca pre obec odvoz a likvidáciu
plastov a kovov zabezpečí dotriedenie týchto odpadov.

§ 6
Odpady zo skla
1.
Sklo sa triedi do 1.100 l kontajnerov, ktoré rozmiestni obec celoročne pri každej
predajni potravín a každom stravovacom a pohostinskom zariadení.
2.
Do odpadov zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov a pod.
3.
Do odpadov zo skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

§ 7
Odpady z textilu
1.

Textil sa triedi do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené celoročne v obci.

2.
Zber sa môže vykonať aj kampaňou, vopred vyhlásenou akciou (napr. zbierka šatstva
pre neziskové a charitatívne organizácie).
3.
Do odpadov z textilu patria: suché šatstvo, doplnky k oblečeniu, lôžkoviny, posteľnú
bielizeň, uteráky, utierky, záclony, vankúše, deky, obuv (nezničená; musí byť zviazaná v
pároch, aby sa páry nestratili).
4.

Do odpadov z textilu nepatria: silno znečistené textílie.
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§ 8
Drobný stavebný odpad a objemný odpad
1.
Drobný stavebný odpad a objemný odpad sa ukladá celoročne v 1.100 litrových
odpadových nádob rozmiestnených v obci a do veľkokapacitných odpadových kontajnerov.
Obec zabezpečí 2x ročne rozmiestnenie veľkokapacitných odpadových kontajnerov do
všetkých častí obce.
2.
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere,
nádoby, plechové rúry a pod.
3.
K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Ide odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne
od jednej fyzickej osoby.
4.
Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť na jednotlivé
zložky podľa katalógu odpadov (kovy, drevo, sklo, plasty …). Zvyšný zmiešaný stavebný
odpad v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý neobmedzí systém zneškodňovania
KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby…) sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať
v nádobách na zmesový KO, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu alebo vo
veľkoobjemových kontajneroch rozmiestnených v obci.
5.
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem drobného stavebného odpadu (nad 1m3
ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad
1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner, a
odviezť tento odpad na zberný dvor za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho
poplatku.
6.
Ak bežné udržiavacie práce, či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva
právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný
odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

§ 9
Odpady s obsahom škodlivín
1.

Obec 2 x ročne zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín.

2.
Do odpadov s obsahom škodlivín patria: použité batéria a akumulátory, odpadové
motorové a mazacie oleje (ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, nie odpadové motorové
oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti), rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín
a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami
a pod.
3.
Prenosné batérie a akumulátory možno v obci odovzdať aj na predajných miestach
u distribútora batérii a akumulátorov a do špeciálnych zberných nádob. Iným subjektom, ako
napr. pouliční zberači a pod. sa použité batérie a akumulátory odovzdávať nesmú.
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§ 10
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
1.
Obec 2 x ročne zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek
a svietidiel.
2.
Elektroodpad sa zbiera v obci aj v rámci režimu spätný odber. T.z. distribútor (predajca)
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na
výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z
elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané
elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.
3.
Do elektroodpadov patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.

§11
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
1.

nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu

2.

je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať

§12
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
od prevádzkovateľa kuchyne
1.
Každý prevádzkovateľ kuchyne (právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ) je
povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, v súlade s platnou legislatívou.

§ 13
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
1.
Obec Pohorelá nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
biologicky rozložiteľné komunálne odpady, z dôvodu že viac ako 50% obyvateľov
kompostuje vlastný odpad.
2.
Domácnosti, ktorým obec bezodplatne zapožičala domáce kompostéry, sa dohodou
zaväzujú kompostovať biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
3.
Do biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov patrí: odpad zo záhrad a parkov
(tzv. zelený odpad), biologický rozložiteľný kuchynský odpad (okrem kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň), jedlé oleje a tuky.
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§ 14
Zmesový komunálny odpad
1.
Obec zabezpečí zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu uloženého v 110litrových plechových nádobách, 120-litrových plastových nádobách v 2-3 týždňových
intervaloch.
2.
Každá domácnosť, majiteľ nehnuteľnosti alebo prevádzkovateľ podnikateľskej činnosti
v obci Pohorelá je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady dostatočný počet 110- litrových,
120- litrových, prípadne 1.200 litrových typizovaných nádob na zmesový komunálny odpad.
3.
Do nádob určených na zmesový komunálny odpad je zakázané dávať separované zložky
podľa §2.

TRETIA ČASŤ
§15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a týmto nariadením.
2.
Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením a to ihneď od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 3/2010 o nakladaní s
komunálnym odpadom v znení zmien a doplnkov.
4.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Pohorelej dňa 25.9.2013 a nadobúda účinnosť dňom 15.10.2013.

Ing. Jozef Kalman, v.r.
starosta obce

