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Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch na základe § 6 ods. 1 zák.č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zák.č.223 2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie
obce Hrušovany toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

Č.2/2004

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce H R U Š O V A N Y

V š e o b e c n e

zÄvä-zxaé

H r u š o varný'

n a r i a d e n i e

o b c e

< 5 . 2 / 2 0 0 4

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch na základe ustanovenia § 6
ods. 1 zák.č.369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanovením par.39 ods. 4 zák. č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZN).
I.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s
odpadmi.
2 . Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu fyzická,
alebo právnická
osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území
obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru
vznikajúce pri činnosti právnických alebo fyzických osôb podnikateľov.
Zoznam komunálneho odpadu je uvedený v prílohe
č. 2 toho to VZN.
4. Drobné
stavebné odpady
sú odpady
vznikajúce z bežných
udržiavacích
prác
zabezpečovaných
fyzickou
osobou
nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a postačuje ohlásenie obci,
alebo pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie obci.
II.

Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä
rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje.
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou a opätovným použitím
umožňujúcim získavanie druhotných surovín.
c) využívať ,odpady ako zdroj energie
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a
nepoškodzujúcim životné prostredie
III.
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je podnikateľom a produkuje ročne viac
než 50 kg nebezpečných odpadov,
alebo 1 tonu ostatných
odpadov,
musí
spracovať
vlastný
program
odpadového
hospodárstva.
2. Povinnosť
pôvodcu odpadu
vypracovať program
odpadového
hospodárstva piati i pre obec Hrušovany. Pôvodcovia odpadov,
ktorí
vypracúvajú program
odpadového hospodárstva podľa
Zákona,
sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na
vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu a obec Hrušovany sú okrem povinností v odseku 1
povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového
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hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu
odpadov.
6 . Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na
to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so
Zákonom
c) zneškodniť odpad
vypúšťaním a vhadzovaním
do vodného
recipientu a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy
č.3 zák.č.223/2001 Z.z.
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov
alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné
za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešať s odpadmi z
domácností
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a do kanalizácie
g) uložiť odpadové oleje do pôdy
7 . Držiteľ odpadových olejov, batérií a akumulátorov je povinný
ich odovzdať len subjektu,
ktorý má oprávnenie min.ŽP na
nakladanie s týmito odpadmi.
8 . Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadov pre
ktorého sa zneškodňovanie odpadov vrátane zberu a úpravy
vykonáva; ak takýto držiteľ nie je známy, znáša ich posledný
držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy,
ale nezdržiava sa na území SR,
zabezpečí zneškodnenie odpadu
obec Hrušovany na náklady
držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník alebo správca nehnuteľnosti zistí, že na jeho
nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom,
je to povinný bezodkladne oznámiť obci Hrušovany.
11. Ak obec Hrušovany na základe oznámenia, z vlastného podnetu
alebo podnetu iného orgánu štátnej správy požiada Policajný
zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom;
takto zistená osoba
je povinná zabezpečiť zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
nakladá alebo
inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19
ods.l písmena b), f), k) a m ) a primerane ustanovenia odseku 1
písm.i) zákona č .223/2001 Z.z.
IV.
Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
1. Zložka komunálnych odpadov je
ich časť, ktorú je možné
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi ktoré vznikli na území obce
Hrušovany a s drobnými stavebnými odpadmi, zodpovedá obec
3. Pôvodca komunálnych a drobných stavebných odpadov je povinný:
a) zapoj i ť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné 110 1 nádoby
c) ukladať komunálne odpady za účelom zberu na miesta určené
obcou a do zberných nádob
4 . Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov na území obce
Hrušovany môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu o tejto
činnosti s obcou.
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5.Obec Hrušovany pre plnenie povinností podľa § 19 ods.1 písm. g)
a h) Zákona je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho
a drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto s nimi nakladá
na území obce, potrebné informácie.
6 .Držiteľ komunálneho a drobného stavebného odpadu, alebo ten,
kto s nimi nakladá na
území obce Hrušovany, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
V.
Systém zberu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
l.Obec Hrušovany zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje
zber a prepravu komunálnych
odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné
nádoby
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu
d) zabezpečuje p>odľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu objemných
odpadov za účelom
ich zhodnotenia,
oddelene
vytriedených odpadov
z domácností
s obsahom
škodlivín a drobných stavebných odpadov

vi.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania
komunálneho odpadu
1 . komunálny odpad je povinný každý pôvodca triediť takto:
a) papier uloží do vreca z plastov, ktoré je uskladnené počas
naplnenia u každého pôvodcu
b) fľaše a obaly z plastov uloží do vreca z plastov podobne ako v
bode a)
c) sklo uloží do ocelového kontajnera,
ktorý je umiestnený na
verejnom priestranstve
d) kovy očistené od škodlivín umiestni na verejné priestranstvo
počas doby zberu, ktorá bude zverejnená v obecnom rozhlase
e) biologický odpad uloží do 110 1 nádoby
f) ostatný
odpad
z
domácností
uloží
do veľkoobjemových
kontajnerov umiestnených na verejnom priestranstve
g) batérie a akumulátory uloží na miesto určené obcou Hrušovany,
ktoré bude zverejnené obecným rozhlasom
2. Prepravu komunálneho odpadu na území obce Hrušovany robia
firmy, ktoré majú s obcou uzatvorené riadne hospodárske zmluvy.
a) vyprázdňovanie 110 1 nádob sa uskutočňuje každý druhý týždeň
b) zber a odvoz naplnených plastových vriec sa uskutočňuje každý
druhý mesiac
c) vyprázdňovanie kontajnerov na sklo sa robí podľa potreby
d) zber kovov sa robí každý druhý mesiac
e) zber batérií a akumulátorov sa robí 2x ročne
3. Zneškodnenie
komunálneho
odpadu
v
obci je zabezpečené
uložením odpadov na centrálne riadené skládky, s ktorými má
obec Hrušovany uzatvorené riadne hospodárske zmluvy.
4. Druhotné suroviny sa odovzdávajú do zberných surovín
5.Odpad zo žúmp sa likviduje zberným vozidlom na pozemok určený
okresným hygienikom jv spolupráci s PD Ponitrie Preseľany, v
prípade vybudovania ČOV v tomto objekte.
3

VII.
Práva a povinnosti obce
Obec Hrušovany vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
b) poskytuj e držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce Hrušovany
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu
nakladania s odpadmi so stavebnej činnosti.
VIII.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b) uloží odpad na iné miesto,
než na miesto určené obcou
Hrušovany v tomto VZN
c) nesplní oznamovaciu povinnosť, podľa článku III. ods.10 tohoto
VZN
d) neposkytne obcou Hrušovany požadované údaje podľa tohoto VZN
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu
do 5 000 Sk
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec
Hrušovany a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom
obce.
4.Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné
predpisy o prejednávaní priestupkov
(zák.č.372/1990 Zb. v
platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.
IX.
Pokuty právnickým osobám
1.Starosta obce Hrušovany môže uložiť právnickej osobe pokutu do
výšky 200 000,-Sk, ak
právnická osoba poruší povinnosti
vyplývajúce z tohoto všeobecne záväzného nariadenia obce.
Pokuta je príjmom obce.
2.Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta
dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil,
najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho
uloženie pokuty.
Pri ukladaní pokút
sa postupuje podľa
všeobecných predpisov o správnom konaní.
X.
Záverečné ustanovenia
Kontrolu tohoto VZN vykonávajú:
1.Starosta obce
2. Poslanci obecného zastupiteľstva
3. poverení pracovníci obecného úradu
4.orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.
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XI.
Účinnosť:
1. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2005.
2. Ruší sa VZN č.36 zo dňa 28.11.2003

V Hrušovanoch dňa 26.11.2004

Starosta obce
Bernard Fraňo
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Z o z n a m
o d p a d o v
Príloha č .1 k VZN č.2/2004
Odpady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odpad z výroby alebo spotreby,
ktorý nie je v ďalších bodoch
bližšie špecifikovaný.
Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti.
Výrobky po záručnej lehote.
Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály
vrátane materiálov,
zariadení a pod.,
ktoré boli v dôsledku
nehody znečistené.
Plánovanými
činnosťami
znečistené
alebo
znehodnotené
materiály
(napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové
materiály, kontajnery).
Nepoužiteíné súčiastky
(napr. vyradené batérie, vyčerpané
katalyzátory).
Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti {napr. znečistené
kyseliny,
znečistené rozpúšťadlá,
vyčerpané temperovacie
soli).
Odpad z priemyselných procesov
(napr. strusky, destilačné
zvyšky).
Odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo
skrubrov, prach z vysávačov, použité filtre) .
Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia,
okuje z valcovania).
Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr.banský odpad, kaly
z ťažby ropy).
Znehodnotené materiály
(napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi).
Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie
zákon zakazuje.
Výrobky,
pre ktoré už
držiteľ nemá upotrebenie
(napr.
vyradené
predmety
z
poľnohospodárstva,
domácností,
kancelárií, obchodov).
Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z
nápravných činností týkajúcich sa pôdy.
Akékoľvek materiály,
látky alebo výrobky,
ktoré nie sú
obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch.

Bernard Fraňo
starosta obce
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Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa vyhlášky č.284/2001 Z.i.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
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KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE
ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERL
SEPAROVANÉ
ZBIERANÉ
ZLOŽKY
KOMUNÁLNYCH
ODPADOV(QKREM 1501)_____
papier a lepenka
O
sklo
O
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
O
šatstvo
O
textílie
O
rozpúšťadlá
N
kyseliny
N
zásady
N
fotochemmické látky
N
pesticídy
N
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodikt
N
jedlé oleje a tuky
O
oleje a tuky iné ako uvedené v 200125
N
farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce
nebezpečné látky
\
farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené
v 200127
O
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
x
detergenty iné ako uvedené v 200129
0
cytotoxické a cytostatické liečivá
N
liečivá iné ako uvedené v 200131
O
batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
N
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133
O
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
.N
v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené električke a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 200121, 200123 a 200135
O
drevo obsahujúce nebezpečné latky
N
drevo iné ako uvedené v 200137
0
plasty
O
kovy
O
odpady z vymetania komínov
s
odpady inak nešpecifikované
ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
(VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
biologicky rozložiteľný odpad
0
zemina a kamenivo
0
iné biologicky rozložiteľné odpady
0
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1NÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované
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