Obecné z astupiteľs tvo v Ďapalovciach na základe ustanovení § 81 ods. 3 a 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zmien (ďalej len „zákon“) v nadväznosti na
ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
vydáva
pre územie obce Ďapal ovce toto
Vš eobecné záväzné nariadenie o nakladaní s kom unálnym i odpadmi a drobným i stavebným i odpadm i na územ í obce Ďapalovce (ďalej len „VZ N“.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto VZN upravuje podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe zberu objemného odpadu,
f) 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,
- jedlých olejov a tukov,
g) nakladaní s nebezpečným odpadom
h) spôsobe nakladania s odpadovými pneumatikami,
i) prevádzkovaní zberného dvora,
j) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.

2. Toto VZN upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.
DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s
týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva
úpravu zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov.
3. Komunálny odpad je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a
nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
4. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov , kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
5. 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.

6. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych
odpadov.
7. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške,
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
8. Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
9. 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.
10. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob podľa tohto VZN bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento odpad vyčnieval (nepotrebný nábytok, okná, dvere a pod.).
11. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo
aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad zo záhrad a parkov.
12. Nebezpečný odpad (ďalej len „NO“) je odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností definovaných v zákone. Sú to najmä výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita, rakovinotvornosť, mutagénnosť a ekotoxicita
13. Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a
rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá,
stavebný odpad ani odpad z demolácií.
14. Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. 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. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.
15. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené a
prevádzkované obcou; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného
zberu ustanovenom týmto VZN, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon.
§3
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zber
1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zmesový odpad, t.j. komunálny odpad po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, ukladať do svojej zbernej nádoby.
2. Na celom území obce sa zavádza množstvový zber zmesového odpadu pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu.
3. Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovuje plastová zberná nádoba s objemom
120 litrov zelenej, prípadne čiernej farby.
4. Pôvodca odpadu si v deň zberu vyloží svoju nádobu pred bránu svojej domácnosti a umiestni na ňu
žetón. V prípade, že je odpadu viac, než sa vojde do jednej 120 litrovej nádoby, priloží k nádobe vrece
s odpadom, ktoré je na to určené a patrične označené a priloží tiež druhý žetón.
5. Zberné nádoby nesmú tvoriť prekážku cestnej premávky v zmysle Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Zber a preprava komunálneho odpadu nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť chodcov.
6. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie zberných nádob, je majiteľ alebo správca, resp. nájomca nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po
ich vyprázdnení uloženie nádob na vyhradené miesto (stojisko).

7. Pôvodcovia komunálneho odpadu sú aj po zavedení množstvového zberu povinní ho triediť na zložky
uvedené v § 5 tohto VZN.
8. Pôvodca odpadu je oprávnený si zvoliť interval odvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek.
9. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, interval vývozu zbernej nádoby
si určia samotní spoluvlastníci. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec.

§4
Spôsob zberu a nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť;
zvyšnú časť je pôvodca povinný odovzdať na zbernom dvore obce.
2. Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.

TRETIA ČASŤ
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§5
Zložky triedených odpadov
1. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
- sklo
- papier
- kompozitné obaly - VKM
- plasty - PET fľaše a zmiešané plasty
- kovové obaly
- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
- jedlé oleje a tuky z domácností
- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a
akumulátory
- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
2. Triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad obec nezavádza
pre fyzické osoby - občanov, lebo podľa § 81 odsek 21 písm. b) zákona 100 % domácnosti kompostuje
vlastný odpad.
3. Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného zberu odpadov v obci a
zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene odovzdávať určené vytriedené zložky komunálneho odpadu.
§6
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov,
financované organizáciou zodpovednosti výrobcov
1. OZV financuje triedený zber týchto zložiek komunálnych odpadov:
- sklo
- papier
- kompozitné obaly - VKM
- plasty - PET fľaše a zmiešané plasty
- kovové obaly
2. Obec pre nakladanie s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov, odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava.
3. Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa uskutočňuje vo vreciach, ktoré si v deň zberu vyložia držitelia odpadov pred bránu svojej domácnosti, odkiaľ ho zoberie spoločnosť, s ktorou má obec zmluvný vzťah.

§7
Objemný odpad
Objemný odpad sú pôvodcovia komunálneho odpadu povinní odovzdať na zberný dvor obce, odkiaľ jeho
odvoz zabezpečí obec na základe zmluvného vzťahu.

§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov
Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov tak, že vytriedený odpad pôvodca odpadu odovzdá na zbernom dvore obce.

§9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Obec na svojom území zavádza zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu reštauračného
odpadu pre prevádzkovateľov kuchyne, reštaurácii a im podobných prevádzok.
2. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je
pôvodcom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

§ 10
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
1. Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné tak, že ho držiteľ vyloží pred bránu svojej domácnosti v deň zberu, odkiaľ ho spoločnosť zabezpečujúca v obci tento zber, zoberie.
2. Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi, ktoré sú
komunálnym odpadom z domácností, je možné tak že ho držiteľ odpadu odovzdá na zbernom mieste
použitých batérií a akumulátorov v deň zberu týchto odpadov spoločnosti, ktorá v obci zabezpečuje
tento zber.
§11
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

1. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti prostredníctvom spoločnosti, ktorá v obci zabezpečuje tento zber.
2. Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje v plastových fľašiach rôzneho objemu,
ktoré sa v deň zberu týchto odpadov odovzdajú na určenom zbernom mieste spoločnosti, ktorá
zabezpečuje tento zber v obci.
§ 12
Spôsob a podmienky zberu nebezpečného odpadu
1. Obec v spolupráci a organizáciu pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce zabezpečuje
pre obyvateľov obce – fyzické osoby odvoz, zhodnotenie, príp. zneškodňovanie nebezpečného odpadu
minimálne dvakrát za rok.
2. NO musí byť oddelene vytriedený. Obyvatelia obce ho môžu bezplatne odovzdať do pristavenej mobilnej zberne, ktorá bude NO od občanov zbierať.
3. Dátum zberu je vyznačený v kalendári zberu odpadov, zároveň obec zabezpečí informovanie o zbere
NO v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom.
4. Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a organizácie si odber NO zabezpečujú celoročne na
vlastné náklady.

5. Platiteľ poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad má náklady na zber, zhodnocovanie,
resp. zneškodňovanie NO v zmysle ods. 1 zahrnuté v poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný.
§ 13
Spôsob a podmienky zberu odpadových pneumatík
1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
2. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu,
b) do vriec na vytriedené zložky komunálneho odpadu,
c) do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
d) ku stojiskám zberných nádob.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Zberný dvor
§ 14
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Za účelom zvýšenia úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, hospodárneho a efektívneho napĺňania
cieľov odpadového hospodárstva je v obci zriadený Zberný dvor pre dočasné uskladnenie určitých
druhov odpadu pre potrebu ich následného zhodnotenia, resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou.
2. Prevádzkovateľom Zberného dvora je Obec Ďapalovce.
3. Zberný dvor pozostáva zo:
a) veľkoobjemových kontajnerov určených na zhromažďovanie oddelene vyzbieraných zložiek odpadu,
b) osobitne vyčleneného priestoru pre biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov
c) manipulačnej plochy,
d) skladu záhradnej techniky,
e) unimobunky.
4. Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.
5. Na zbernom dvore môžu obyvatelia obce v prevádzkovom čase odovzdať nasledovné druhy odpadov:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (tráva, lístie, konáre),
b) objemný odpad,
c) drobný stavebný odpad – maximálne 1 m3 na domácnosť.
6. Náklady na zber a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov uvedených v bode 5 písm. a) a b) znáša
pôvodca odpadu, v prípade nezákonne umiestneného odpadu náklady znáša obec a sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
7. Náklady na zber a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov uvedených v bode 5 písm. c) znáša pôvodca odpadu, v prípade nezákonne umiestneného odpadu náklady znáša obec.
8. Obec Ďapalovce, prevádzkujúca Zberný dvor, je oprávnená odobrať odpad aj od iných fyzických a
právnických osôb ako sú obyvatelia obce Ďapalovce, ale za úhradu, ktorá bude stanovená podľa reálnych nákladov na činnosť zberného dvora.

PIATA ČASŤ
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 15
1. Umiestnenie odpadu, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z., sa hlási obci a to na Obecnom úrade v Ďapalovciach v pracovných dňoch a úradných hodinách.

