Obecné zastupiteľstvo obce Nitrica 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 tento

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nitrica
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne,
použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov
z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok
obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
(2) Nariadenie upravuje:
 spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
 nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
 spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov, a to:
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
 spôsob nakladania a zberu drobných stavebných odpadov,
 nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,



nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
 spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok,
 spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
 prevádzkovanie zberného dvora,
(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Nitrica.
(4) Základné definície pojmov, ako odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, nebezpečný
odpad, komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad,
nakladanie s odpadom, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadu, zber
odpadu, zložka komunálnych odpadov, skládka odpadov, elektroodpad z domácností,
biologicky rozložiteľné komunálne odpady, osoba zodpovedná za zber komunálnych
odpadov, zberný dvor, prevádzkovateľ kuchyne a pod. upravuje osobitný právny
predpis (§2 až §5 zákona č. 79/2015 Z. z.).
DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§2
Komunálny odpad a jeho druhy

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s
ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
20 01 01
papier a lepenka
20 01 02
sklo
20 01 03
viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 08
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10
šatstvo
20 01 11
textílie
20 01 13
rozpúšťadlá
20 01 14
kyseliny
20 01 15
zásady
20 01 17
fotochemické látky
20 01 19
pesticídy
20 01 21
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
20 01 25
jedlé oleje a tuky
20 01 26
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
20 01 28
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27
20 01 29
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 30
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
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O
O
N
N
N
N
N
N
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-

20 01 31
20 01 32
20 01 33

-

20 01 34
20 01 35

-

20 01 36

-

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 01 41
20 01 99

cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

N
O

drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

N
O

N
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b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
-

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
O
O

c) Iné komunálne odpady:
-

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O

(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Nitrica ukladať
výlučne len na tento účel vyhradených miestach a lokalitách.
(3) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Nitrica považujú:
Vyhradené miesta:
- zberné nádoby,

-

kontajnery,

Vyhradené lokality:
- Stredisko separovaného zberu (ďalej len SSZ) v budove bývalej starej školy k.ú.
Dvorníky,
- Objemný odpad – veľkoobjemové kontajnery sa nachádzajú tiež v SSZ
- Drobný stavebný odpad - veľkoobjemové kontajnery sa nachádzajú tiež v SSZ
- Biologicky rozložiteľný odpad – Kompostové hospodárstvo Nitrica, k.ú. Račice
§3
Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob triedeného zberu
(1) Na území obce Nitrica sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a

umiestňovať komunálny odpad po vytriedení
v zmysle § 2 tohto nariadenia nasledovne:
a)
-

podľa jednotlivých zložiek odpadov

do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce:
20 03 01 – zmesový komunálny odpad,
20 03 02 – odpad z trhovísk,
20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

b) obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho
odpadu v rámci triedeného zberu, a to takto:
- kontajnery na sklo – rozmiestnené po obci,
- kontajnery na plasty – rozmiestnené v cintoríne, ZŠ s MŠ a SSZ,
- kontajnery na papier – zber sa uskutočňuje v spolupráci so ZŠ s MŠ Nitrica do
veľkoobjemového kontajnera 2-krát ročne,
- plasty všetkých druhov separovať v domácnostiach a ukladať ich do plastových vriec,
ktoré sú po obci zbierané v určený vývozný deň podľa kalendára vývozu odpadov pre
príslušný kalendárny rok,
- kovy sa separujú do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v SSZ
- všetky ostatné separované zložky komunálneho odpadu uvedené v § 2 tohto nariadenia
sa odovzdávajú v SSZ v určený vývozný deň podľa kalendára vývozu odpadov pre
príslušný kalendárny rok,
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa odovzdáva na Kompostové hospodárstvo
Nitrica podľa harmonogramu.
(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene

odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa bodu 1 tohto paragrafu.
(3) Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce. Poplatníkom – fyzickým osobám – sú zberné

nádoby zverené do užívania v súlade s podrobnosťami upravenými v tomto nariadení.
Každá domácnosť má nárok na užívanie jednej zbernej nádoby. Nárok na užívanie ďalšej
zbernej nádoby vzniká v prípadoch:
- viacpočetnej domácností (päť členov a viac),

ak je v domácnosti dieťa alebo chorý člen, ktorý používajú jednorázové papierové
plienky.
(4) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, uhradia plnú cenu zbernej nádoby.
-

(5) Umiestnenie a nakladanie so zbernými nádobami:

a) Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia
poplatkov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania.
b) Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch,
prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo obce a pod.) sú
jednotliví platitelia povinní dohodnúť s obecným úradom. Miesta pre sady týchto
zberných nádob budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj
odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že
nedôjde k dohode, určí miesto poverený pracovník obecného úradu.
c) Ak pre nezjazdnosť komunikácie (rozkopávka, zimné obdobie a pod.) nie je
možný prístup pracovníkov zberovej spoločnosti k zberovým nádobám, je platiteľ
povinný pristaviť ich v čase vývozu na iné vhodné dostupné miesto a po ich
vyprázdnení ich vrátiť na pôvodné miesto, alebo k nim zabezpečiť prístup iným
vhodným spôsobom.
d) Pri poškodení zbernej nádoby má poplatník nárok na jej výmenu, ktorú nahlási
poverenému pracovníkovi obecného úradu, ktorý mu vydá výmenný lístok na
základe ktorého sa mu vydá nová zberná nádoba s označeným súpisným číslom
domu. Najmenší časový interval na výmenu zbernej nádoby je obdobie 5 rokov
životnosti.
(6) Povinnosti užívateľov zberných nádob:

a) šetrne manipulovať s nádobami, chrániť ich pred poškodením a stratou,
b) v okolí zberných nádob udržiavať čistotu a poriadok,
c) zakazuje sa svojvoľné premiestňovanie zberných nádob, zákaz sa nevzťahuje na
zmeny vykonané prepravnou spoločnosťou.
(7) Objemný odpad sú obyvatelia povinní umiestňovať v SSZ do kontajnerov na zber

objemného odpadu vo vývozné dni podľa kalendára vývozu odpadov pre príslušný
kalendárny rok.
(8) Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných

odpadov zabezpečuje na území obce fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba,
ktorá má na tento účel uzatvorenú s obcou zmluvu.
(9) Zber a prepravu osobitného komunálneho odpadu ako je kal zo septikov (vrátane žúmp),

môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Nitrica.
(10) Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia, ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú

kanalizáciu, sú pri zneškodňovaní obsahu septikov povinní postupovať v zmysle prijatého

VZN obce č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
§4
Množstvový zber
(1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce
Nitrica pre takú právnickú osoby alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou,
odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom.
(2) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 2 a § 3 tohto
nariadenia.
(3)Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných
nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:
1. 110 l, 120 l zberné nádoby
2. 1100 l kontajnery
3. 5 t kontajnery
§5
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
(1) Za drobný stavebný odpad na území Obce Nitrica sa považuje materiál, ktorý vzniká pri
bežných udržiavacích prácach, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti na obecnom
úrade a na ktoré sa nevyžaduje stavebné a búracie povolenie.
(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na miesto určené obcou – v stredisku
sparovaného zberu podľa kalendára vývozu pre príslušný kalendárny rok.
(3) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.
(4) Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určuje VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre príslušný
kalendárny rok.
(5) Na účely množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa ustanovuje spôsob zberu
podľa prepočtovej tabuľky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia.

§6
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
(1)

Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad nasledovne:
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu
b) na miesto určené obcou - v stredisku separovaného zberu počas vývozných dní
podľa kalendára vývozu odpadov pre príslušný kalendárny rok, ktorý bol zavedený
v obci v spolupráci organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení
c) zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou

(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a
akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom z domácností, je možné nasledovne:
a) distribútorovi do spätného zberu
b) na miesto určené obcou - v stredisku separovaného zberu počas vývozných dní
podľa kalendára vývozu odpadov pre príslušný kalendárny rok, ktorý bol zavedený
v obci organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov týchto druhov
odpadov
c) zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou
(3) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v
rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
§7
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
(1) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene (zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov) a konáre stromov sú povinní držitelia týchto odpadov zhodnocovať
kompostovaním alebo zabezpečením ich uloženia na obcou určenom mieste. Biologicky
rozložiteľný odpad sa odovzdáva v mesiacoch apríl – november na Kompostové
hospodárstvo Nitrica v určenom prevádzkovom čase každú sobotu od 12,00 – 15,00
hodiny, v prípade potreby aj v inom čase podľa dohody so zodpovedným pracovníkom
Obecného úradu Nitrica.

(2) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu
z cintorínov, konárov a ďalšej zelene do zberných nádob na komunálny odpad a na iné
miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne
(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
(2) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov.
(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
(4) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.
852/2004 o hygiene potravín.
(5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
(6) Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
(7) Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom
období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky
ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene
potravín.
(8) 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 v zmysle zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou.
(9) 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 oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
(10) Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.

(11). Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.

§9
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(1) Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre
obaly.
(2) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi sa uskutočňuje nasledovne:
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec a mobilného
zberu. Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše
od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, 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.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom kontajnerov v stredisku
separovaného zberu.
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové
plechovky a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom kontajnerov na sklo, zber
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom nádob , zber zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: 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.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou
fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací
papier a pod.
(3) Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek bude každoročne zverejnený na
webovej stránke obce Nitrica, v kalendári vývozu doručenom do domácností
a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
(4) Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu
s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§10
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
(1) Obec stanovuje nasledovný spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych
liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok: držitelia týchto
druhov odpadov sú povinní odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich
odobrať.
(2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
§11
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzavretú zmluvu.
(2) Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje v stredisku separovaného zberu
vo vývozné dni podľa harmonogramu vývozu na príslušný kalendárny rok do príslušných
zberných nádob.
§ 12
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady)
(1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie.
(2) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na

ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami,
obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
(3) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do
priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
(4) Obec zabezpečuje zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s
obsahom škodlivých látok v stredisku separovaného zberu podľa harmonogramu
vývozných dní podľa kalendára zvozu odpadov pre príslušný kalendárny rok.
(5) Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
§ 13
Spôsob zberu textilu
(1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
(2) Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov,
ktoré sú umiestnené na území obce.
(3) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie.
(4) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 14
Prevádzkovanie zberného dvora
(1) Zberný dvor obce Nitrica sa nachádza v k. ú. Dvorníky nad Nitricou – bývalá stará škola,
súp. č. 322.
(2) Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom obce Nitrica, môže bezplatne odovzdať oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu v zbernom dvore uvedenom v ods. 1.
(3) Oddelené zložky komunálneho odpadu sa odovzdávajú v stredisku separovaného zberu
podľa kalendára zvozu odpadov obce Nitrica pre príslušný kalendárny rok.
§ 15
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa
hlási:




orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad životného
prostredia Prievidza alebo
obci Nitrica

(2) Oznámenie možno uskutočniť písomnou formou.
(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom
obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
§ 16
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o
odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o
odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
(2) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť
pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.
(3) Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
(4) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1
písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 17

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia.
(3) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný
popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
v obci Nitrica zverejní obec na svojej webovej stránke: www.nitrica.sk
(4) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nitrica stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Nitrica
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(5) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Nitrica dňa 09.05.2016 a zverejnený na webovej stránke obce dňa 09.05.2016.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo
uznesením č ............ zo dňa ... ... ....

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrica

(7) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č.
1/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Nitrica zo dňa 24.05.2011.
(8) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ... ... .... .
V Nitrici dňa ..................................
Miroslav Beňadik
starosta obce

