VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŽAŠKOV
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE
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Obec Žaškov, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v
súlade s ustanoveniami §81 odsek 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 6/2020
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní so
zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu
objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok, o prevádzkovaní zberného dvora,
o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a o spôsobe zberu drobného stavebného
odpadu.

§2
Základné a všeobecné ustanovenia
Na území obce je zavedený zber komunálneho odpadu pre:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území obce
oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na iné účely ako na podnikanie (ďalej aj „obyvateľ
obce“, „obyvateľ“, „fyzická osoba“, „držiteľ odpadu“, „pôvodca odpadu“),
b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (ďalej aj „podnikateľ“ , „držiteľ odpadu“, „pôvodca
odpadu“), ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce Žaškov, alebo ktorí sa zúčastňujú na
nakladaní s odpadmi pochádzajúcimi z územia obce Žaškov.

2

ČLÁNOK II.
SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNEHO ODPADU
§3
Systém zberu komunálneho odpadu
(1) Obec má na svojom území zavedený systém zberu komunálneho odpadu:
a) paušálny, priebežný a pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu, ak pôvodcom odpadu je
fyzická osoba,
b) množstvový, kontajnerovo-intervalový zber zmesového komunálneho odpadu, pre fyzické osoby
oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce
c) triedený zber komunálneho odpadu pre:
1. papier,
2. sklo,
3. plasty,
4. kovy,
5. kombinované viacvrstvové materiály na báze lepenky,
6. textil,
7. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane cintorína,
d) oddelený zber komunálneho odpadu pre:
1. jedlé oleje a tuky z domácností,
2. objemný odpad,
3. odpad s obsahom škodlivých látok,
4. drobný stavebný odpad,
e) množstvový zber drobného stavebného odpadu
(2) Obec na svojom území umožňuje:
a) prevádzkovať oddelený zber elektroodpadu z domácností,
b) prevádzkovať oddelený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov,
c) prevádzkovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre
prevádzkovateľa kuchyne,
d) prevádzkovať oddelený zber odpadových pneumatík.

§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu
(1) Pre pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby:
a) pre rodinné domy: 110 l a 120 l kovové alebo plastové zberné nádoby, prípadne 110 l vrece
b) pre bytové domy: 110 l a 120 l kovové alebo plastové zberné nádoby, jedna zberná nádoba pre
každý byt v bytovom dome, alebo kontajner 1100 l ak sa spoluvlastníci bytového domu nedohodnú
ináč.
c) pre rekreačnú oblasť Dierová
- za použitia plastových vriec a zberných nádob umiestnených na určenom zbernom
mieste (vstup na lavicu od železničnej trate).Odvoz bude vykonávaný podľa potreby
vyplývajúcej z úrovne naplnenia, minimálne 2 x do mesiaca
(2) Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby:
a) kovové alebo plastové zberné nádoby s objemom 110 l a 120 l,
b) kontajner s objemom 1 100 l.
(3) Pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sú v obci určené:
a) plastové, farebne rozlíšené vrecia,
b) označené a farebne rozlíšené zberné nádoby s objemom 1 100 l pre obaly a odpady z obalov,
neobalové výrobky a odpad z nich určené na triedené zložky odpadu (napr. modrý na papiea, zelený
na sklo, žltý na plasty a kovy)
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(4) Pre zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane cintorína sú v obci určené
kompostéry a veľkoobjemové kontajnery (VOK).
(5) Plastové nádoby 5, 10, 120, litrové na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
(6) Pre zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu sú v obci určené veľkoobjemové
kontajnery (VOK).
(7) Jedlé oleje a tuky ukladajú v plastových fľašiach alebo nádobách pôvodcovia odpadu do nádoby na
to určenej v zbernom dvore.
(8) Pre zber textilu sú v obci určené farebne označené kovové zberné nádoby a uzatvorený kontajner na
zbernom dvore.
(9) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad prednostne zabezpečuje obec. Náklady na zbernú
nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a preto ich znáša pôvodca odpadu, pričom tieto sú stanovené podľa reálnej
obstarávacej ceny zbernej nádoby, za ktorú obec nádoby obstarala. Pôvodca odpadu si môže zbernú
nádobu zaobstarať aj kúpou u iných predajcov. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN
ako aj s požiadavkami zberovej spoločnosti.
(10) Zberné nádoby je zakázané prepĺňať a preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa
musia po vložení odpadu uzavrieť.

§5
Preprava komunálneho odpadu
(1) Obec má na svojom území zabezpečenú prepravu (ďalej aj „odvoz“) komunálneho odpadu:
a) pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob prostredníctvom zmluvného
partnera obce, ak je pôvodcom odpadu je:
1. fyzická osoba v intervale 1 x týždeň (7 a viac osôb), 1 x za 14 dní (3 až 6 osôb),1x mesačne
(1 až 2 osoby) v závislosti od počtu osôb v domácnosti alebo množstva odpadu
2. fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba - 1 x týždeň, 1
x za 14 dní,1 x mesačne.
Pri tomto type zberu odpadu musí byť počet nádob, ich objem a frekvencia zberu
zvolená tak, aby bola primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a
frekvenciu zberu odsúhlasuje poverený zamestnanec obce. Obec je oprávnená kedykoľvek
náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného odpadu.
Školy, školské zariadenia a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žaškov- na
území obce majú zavedený množstvový systém zberu komunálnych odpadov. Pri tomto type
zberu odpadu, musí byť počet nádob, ich objem a frekvencia zvozu zvolená tak, aby bola
primeraná množstvu vyprodukovaného odpadu. Veľkosť nádoby a frekvenciu zberu
odsúhlasuje poverený zamestnanec obce.
b) kalendárový zber pre zložky komunálneho odpadu:
1. papier,
2. sklo,
3. plasty,
4. kovy,
5. kombinované viacvrstvové materiály na báze lepenky

4

zo zberných nádob a plastových farebných vriec prostredníctvom zmluvného partnera obce v intervale
1x za mesiac, formou mobilného zberu, výkupu podľa harmonogramu
c) pravidelný odvoz objemného odpadu po naplnení kontajnera,
e) nepravidelný odvoz podľa potreby najmenej 2x ročne pre jedlé oleje a tuky, odpad z domácností s
obsahom škodlivých látok, drobný stavebný odpad, textil, elektroodpad z domácností, použitých
prenosných batérií a akumulátorov.
(2) Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu
obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä letákmi do každej domácnosti a prevádzky
podnikateľov, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné a pravidelné informácie o
harmonograme pravidelného a kalendárového zberu a odvozu jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu.
(3) Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre pôvodcov komunálneho odpadu obvyklým a bežne
dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase, na webovom sídle obce a
na úradných tabuliach obce presné informácie o termíne mobilného zberu, výkupu alebo termíne zberu
a odvozu a mieste dočasného umiestnenia odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a
elektroodpadu z domácností.
§6
Pravidlá pre umiestnenie a sprístupnenie nádob na komunálny odpad
(1) Za účelom odvozu odpadu je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný zriadiť
vyhradené miesto pre nádoby/vrecia na komunálny odpad a splniť nasledujúce podmienky, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných
miest a podobne,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
(2) Nádoby na komunálny odpad je zakázané premiestňovať, vyprázdňovať, alebo vyberať si časti
odpadu.
(3) Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na komunálny odpad pri bytových domoch určí
majiteľ, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s obcou prostredníctvom zodpovedného
zamestnanca obce.
(4) Na verejnom priestranstve obce, na chodníkoch, parkoviskách a miestnych komunikáciách možno
nádoby na komunálny odpad ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení je
potrebné nádoby na komunálny odpad v čo najkratšom čase umiestniť späť na vyhradené miesto.
Výnimku pre dočasné umiestnenie nádoby na komunálny odpad môže povoliť obec.
(5) Pri zbere umiestniť zbernú nádobu pri okraj vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju
možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby, odstrániť prekážky, ktoré
by mohli brániť riadnemu odstráneniu, odvozu a zneškodneniu odpadu (odstavené vozidlá, prekážajúce
konáre stromov, sneh, iné prekážky),
(6) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na komunálny odpad je
majiteľ, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť ich premiestnenie a po ich
vyprázdnení zabezpečiť ich vrátenie na vyhradené miesto.
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(7) Užívatelia zberných nádob na komunálny odpad sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.
Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.
(8) Obyvatelia miestnych komunikácií, z ktorých nie je možné uskutočniť vývoz (nedovoľuje to
technické riešenie komunikácie, v zime momentálne poveternostné podmienky) premiestnia nádoby na
najbližšie miesto prístupné zberovému vozidlu a po ich vyprázdnení, ihneď ako je to možné, zabezpečia
ich vrátenie na vyhradené miesto.

§7
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
(1) Medzi BRO zo záhrad a parkov v rátane odpadu z cintorínov patrí najmä: kvety, tráva, lístie, drevný
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. a podobne.
(2)Medzi kuchynský BRO okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenia spoločného stravovania patrí najmä: šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orechov, vlasy,
chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe
alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného alebo
živočíšneho pôvodu a podobne.
(3)Obyvatelia obce bývajúci v bytových domoch, s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo
vlastníctve vlastníka bytového domu, môžu vo vlastnom mene alebo prostredníctvom správcu, či
bytového spoločenstva požiadať obec o zabezpečenie kompostovacieho zariadenia; v takom prípade sú
povinní kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len BRO) v kompostovacom zariadení umiestnenom na vlastnom
pozemku a vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nakladať s produktom v rámci činnosti
kompostovania.
(4) Obyvatelia obce v individuálnej bytovej výstavbe sú povinní kompostovať a ukladať svoj vlastný
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len BRO) v
kompostovacom zariadení umiestnenom na vlastnom pozemku a vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť nakladať s produktom v rámci činnosti kompostovania.
(5) Obyvatelia obce v individuálnej bytovej výstavbe, ktorí nevykonávajú kompostovanie podľa Čl. 4
ods. 6 tohto VZN a § 14 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení, sú povinní ukladať svoj
vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len
BRO) v špeciálnych zberných nádobách s objemom 120 litrov.
(6) Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu
zo záhrad preukážu obyvatelia obce, alebo daňoví poplatníci zmluvou, podľa ktorej užívajú, alebo
vlastnia kompostovacie zariadenie, alebo čestným vyhlásením. Odmietnutie preukázania
kompostovania, alebo odmietnutie kompostovania nezbavuje pôvodného pôvodcu odpadu povinnosti
nakladať s rozložiteľným kuchynský odpadom a biologicky rozložiteľný odpadom zo záhrad jeho
umiestňovaním do vlastnej zberovej nádoby obstaranej odplatne prostredníctvom obce.
(7) Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným odpadom
zo záhrad je odplatné, jeho zvoz a likvidáciu zabezpečuje obec. Obec zároveň zabezpečí pre obyvateľov
obce zberovú nádobu za cenu obstarávacích nákladov tak, že v IBV ju vyúčtuje priamo obyvateľom
a bytových domoch ju vyúčtuje prostredníctvom správcu domu, alebo bytového spoločenstva, pokiaľ
má dom správcu, alebo založené bytové spoločenstvo.
(8) Zelený odpad z verejných priestranstiev a väčšie množstvo odpadu zo súkromných plôch (napr.
tráva, lístie, drobné konáre, zbytky ovocia a zeleniny, kvety, odpad zo záhrad a sadov ) sa ukladá na
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zberný dvor a spracováva sa na malom kompostovisku zriadenom pri zbernom dvore. BRO zo
súkromných plôch je možné na malé kompostovisko ukladať počas otváracích hodín zberného dvora.
(9) Dočasné zhromaždisko pre BRO, ktorý má spravidla charakter dreva a konárov je určené na
pozemkoch CKN k.ú. Žaškov 4249/1, 4249/2 ( pri zbernom dvore)
(10) Z plôch pri verejných zariadeniach (napr. cintorín, ZŠ, MŠ, športové areály) sa nakladanie BRO
spravidla prednostne realizuje umiestnením do kompostérov, na zbernom dvore a na malom
kompostovisku.
(11) Do kompostérov je zakázané umiestňovať zvyšky z polievok a iné ako je uvedené v § 8 v ods. 1 a
2 tohto VZN a dotknutých právnych predpisov.

§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Podľa zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 2 tohto
VZN zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
4. Zber kuchynských a reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a reštauračný odpad
musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného
odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce,
živočíchy a iné zvieratá.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima).
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 stanovené v osobitnom právnom predpise.
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
oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
10. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
11. Ustanovenia ods. 1. až 10. sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne.
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ČLÁNOK III.
NAKLADANIE SO ZLOŽKAMI KOMUNÁLNEHO ODPADU
§9
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadu z domácností
(1) Obec umožňuje prevádzkovať mobilný zber elektroodpadu z domácností prostredníctvom tretej
osoby.
(2) Zber elektroodpadu z domácností je pre držiteľov odpadu bezplatný.
(5) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu
priamo v predajni elektrospotrebičov alebo na zbernom dvore v obci Žaškov.
(4) Elektroodpad z domácností je zakázané ukladať do nádob a vedľa nádob na zmesový, alebo triedený
komunálny odpad, alebo voľne na verejné priestranstvo obce, alebo odovzdávať iným subjektom
(napríklad pouliční zberači a podobne), ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto
činnosti.

§10
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadu z obalov
a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(1) Zber a odvoz zabezpečuje zmluvný partner obce, ktorý má na túto činnosť oprávnenie Zberné
nádoby, alebo plastové vrecia použité na zabezpečenie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
sú farebne rozlíšené:
a) pre papier: zbiera sa formou výkupu, mobilného zberu, školského zberu
b) pre sklo: kontajner zelenej farby s objemom 1 100 l,
c) pre plast, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky: plastové vrecia žltej farby s
objemom 110 l,
(2) Triedený zber papiera: Zber prebehne v zmysle harmonogramu alebo podľa potreby a to formou:
a) výkupu papiera za protihodnotu (napr. toaletný papier, hygienické vreckovky a pod.)
Termín zberu za protihodnotu bude zverejnený na webovom sídle obce Žaškov, prostredníctvom
miestneho rozhlasu a informačných tabúľ v obci.
b) školského zberu. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského
rozhlasu, triednymi učiteľmi alebo na webovom sídle školy. Zástupca ZŠ s MŠ je povinný do 3 dní po
uskutočnení zberu papiera odovzdať potvrdenie o zbere papiera na OcÚ zodpovednému pracovníkovi
za účelom evidencie.
c) zber prostredníctvom kontajnera na zbernom dvore
d) občania môžu papier individuálne odovzdať za protihodnotu aj u nezmluvného partnera, ktorý
má prevádzku mimo územia obce a má na túto činnosť oprávnenie
Do triedeného zberu papiera patria najmä: 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 podobne,
Do triedeného zberu papiera nepatria: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier,
kopírovací papier a podobne.
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(3) Triedený zber skla: zber a odvoz skla z označených farebných zberných nádob prebieha spravidla
1 x do mesiaca, podľa dohodnutého harmonogramu alebo podľa potreby;
a) do triedeného zberu skla patria najmä: nevratné sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla,
poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a podobne,
b) do triedeného zberu skla nepatria najmä: časti uzáverov fliaš - vrchnáky, korky, gumy, porcelán,
keramika, zrkadlá, drôtené sklo, fľaše z umelej hmoty, žiarovka, žiarivka a podobne.
(4) Triedený zber plastov: zber a odvoz plastov prostredníctvom farebných plastových vriec z určených
zberných miest v obci spravidla v intervale 1x mesačne, podľa dohodnutého harmonogramu alebo podľa
potreby;
a) do triedeného zberu plastov patria najmä: 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
podobne,
b) do triedeného zberu plastov nepatria najmä: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a podobne.
(6) Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky): zber a odvoz prostredníctvom
farebných plastových vriec spolu s plastami z určených zberných miest v obci spravidla v intervale 1x
mesačne, podľa dohodnutého harmonogramu alebo podľa potreby, tiež je možné zbierať formou
školského zberu;
a) do triedeného zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky patria najmä:
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov a podobne.
(7) Triedený zber kovov
a)Zber kovových obalov: zber a odvoz prostredníctvom farebných plastových vriec spolu s plastami
z určených zberných miest v obci spravidla v intervale 1x mesačne, podľa dohodnutého harmonogramu
alebo podľa potreby, tiež formou školského zberu;
Do triedeného zberu kovov patria najmä: konzervy, plechovky od nápojov, oceľové plechovky,
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, alobaly, alobalové uzávery z jogurtov a iných
téglikov, tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal,
Do triedeného zberu kovov nepatria najmä: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a
rôznymi chemickými a nebezpečnými látkami a podobne.
b) Zber železného šrotu, sa realizuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti, ktorá má z obcou
uzatvorenú zmluvu a to prostredníctvom zberu podľa harmonogramu alebo podľa potreby, vyhlásením
v miestnom rozhlase a na webovom stránke obce. Šrot je možné dočasne odovzdať do dňa odvozu
v zbernom dvore.
(8) Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu
obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä letákmi do každej domácnosti a prevádzky
podnikateľov, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné a pravidelné informácie o
harmonograme kalendárového zberu a odvozu triedených zložiek komunálneho odpadu.
(9) Papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky je zakázané
ukladať do nádob na zmesový odpad, alebo na iné miesta ako určené a označené, alebo voľne na verejné
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priestranstvo obce, alebo odovzdávať iným subjektom (napríklad pouliční zberači a podobne), ktoré
nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti.
(10) Zber plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (tetrapakov)
prebieha v obci spoločne do farebných plastových vriec žltej farby a to podľa harmonogramu. Vrecia
s týmito druhmi vytriedeného odpadu sú občania povinní umiestňovať na určené zberné miesta v obci
len v deň, ktorý bezprostredne predchádza dňu zberu a dovozu v zmysle harmonogramu.

§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu použitých prenosných batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
(1) Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s
výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto
odpadom.
(2) Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s
týmto odpadom. Občan môže použité batérie a akumulátory odovzdať distribútorovi do spätného zberu.
(3) Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad
alebo na iné miesta, ako na to určené, vyhradené a označené.
(4) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov uplatňuje kalendárový zber.
(5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s
ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(6) Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov najmenej dvakrát do roka. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale.
(7) O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých prenosných batérií a
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci obvyklým spôsobom (napr. miestnym
rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

§ 12
Spôsob a podmienky zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
(1) Obec nezabezpečuje zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych
pomôcok. Držitelia odpadu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok sú povinní tento odpad odovzdať do verejných lekární.
(2) Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky je
zakázané ukladať do nádob na zmesový, alebo triedený komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo
voľne na verejné priestranstvo obce.
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§ 13
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
(1) Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje
kalendárový zber.
(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje oprávnená
osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(3) Držitelia odpadu môžu jedlé oleje a tuky odovzdávať v zbernom dvore. Odpad je potrebné odovzdať
v bandaskách, v plastových fľašiach či iných uzatvárateľných obaloch s funkčným uzáverom, ktoré sú
nevratné a držitelia odpadu si ich zabezpečujú individuálne.
(4) Jedlé oleje a tuky je zakázané ukladať do nádob na zmesový, alebo triedený komunálny odpad, alebo
na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo obce.

§ 14
Spôsob zberu objemného odpadu
(1) Obec zabezpečuje oddelený zber objemného odpadu.
(2) Zber objemného odpadu je pre držiteľov odpadu bezplatný a to do hmotnosti 200 kg alebo 2 m3 pre
domácnosť a rok. Zber objemného odpadu nad stanovené množstvo je spoplatnený v zmysle platného
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Držitelia odpadu môžu objemný odpad (najmä nábytky, staré okná, dvere, koberce a podobne)
odovzdávať do veľkokapacitného kontajnera umiestneného v zbernom dvore.
(4) Obec zabezpečí odvoz objemného odpadu podľa potreby.
(5) Objemný odpad je zakázané ukladať do nádob alebo vedľa nádob na zmesový, alebo triedený
komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo obce.

§15
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
(1) Obec zabezpečuje oddelený zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok formou
kalendárového zberu najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) alebo podľa potreby.
(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých
látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(3) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
(najmä rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a
chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie prášky, čistiace prostriedky,
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a podobne) v zmysle
harmonogramu pre príslušný rok. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale.
(4) Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov odpadu obvyklým a bežne
dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase, na webovom sídle obce a
na úradných tabuliach obce presné informácie o termíne zberu a odvozu a mieste dočasného umiestnenia
veľkoobjemového kontajnera pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Mimo
zberných termínov sú držitelia odpadu povinní zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu.
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(5) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je zakázané ukladať do nádob alebo vedľa nádob
na zmesový, alebo triedený komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo
obce.

§16
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Zber drobného stavebného odpadu ďalej „DSO“ sa uskutočňuje formou množstvového zberu na
zbernom dvore obce v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(2) Spôsob určenia množstva DSO v obci je stanovený podľa množstva odpadu v kilogramoch. Poplatok
pri DSO uhradí poplatník na základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom obce do pokladne
Obecného úradu Žaškov.
(3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(4) Obec môže zabezpečiť pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného odpadu
na základe žiadosti, pričom pôvodca odpadu hradí skutočné náklady na odvoz, likvidáciu a uloženie
drobného stavebného odpadu, ktoré vyúčtuje zberová spoločnosť.

§17
Spôsob a podmienky triedeného zberu textilu a šatstva
(1) Zber prebieha jedenkrát za dva týždne do špeciálnych kontajnerov zmluvného partnera,
rozmiestnených na verejných priestranstvách obce.
(2) Priebežný zber sa vykonáva počas roka na zbernom dvore v uzatvorenom VKK kontajneri.
(3) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- obuv (obuv iba v pároch, nezničené),
- textilné doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

(4) Do kontajnerov na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
(5) Kontajnery rozmiestnené po obci sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý
zodpovedá za ich údržbu a nakladanie s odpadom do nich umiestneného.
§18
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
(1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za
spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom
dvore alebo na inom mieste určenom obcou.
(2) Distribútor pneumatík je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom
podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej
činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa
považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
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(3) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí,
okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
(4) Obec Žaškov má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková
spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (Eltma), ktorá organizuje
zvoz a likvidáciu pneumatík.
(5) Obec Žaškov má určené miesto spätného zberu odpadových pneumatík v areáli starej MŠ, Hlavná
217, 027 21 Žaškov.

§19
Prevádzkovanie zberného dvora
(1) Obec na svojom území prevádzkuje zberný dvor.
(2) Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli na Družstevnej ulici.
(3) Prevádzková doba zberného dvora obce je stanovená v prevádzkovom poriadku zberného dvora:
(4) V zbernom dvore obce môže bezplatne (okrem množstvového zberu drobného stavebného odpadu
a objemného odpadu) odovzdať triedené, alebo oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu len
poplatník obce.
(5) V zbernom dvore môžu držitelia odpadu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia odovzdávať:
a) biologicky rozložiteľný odpad,
b) veľkoobjemový odpad,
c) drobný stavebný odpad,
d) použité šatstvo a textil,
e) jedlé oleje a tuky,
f) použité pneumatiky,
g) elektroodpad.
(6) Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečujú spoločnosti, ktoré majú na tento účel uzavreté
zmluvy s obcou.

§20
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť príslušnému orgánu štátnej
správy a obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza:
- ústne do zápisnice na obecnom úrade obce v čase úradných hodín,
- písomne na adresu Obecný úrad obce Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov
- elektronicky na emailovú adresu podatelna@zaskov.sk.

ČLÁNOK IV.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA
§ 21
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec a obcou poverené osoby.
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ČLÁNOK V.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
(1) Podnikateľ je povinný pri začatí podnikania na území obce a potom ďalší každý rok oznámiť obci:
a) počet zberných nádob určený pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu,
b) objem zberných nádob určených pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu,
c) interval vývozu množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu.
(2) Oznamovaciu povinnosť podľa odseku (1) je podnikateľ povinný oznámiť obci najneskôr do 30.
novembra pre nasledujúci kalendárny rok. Ak si podnikateľ oznamovaciu povinnosť nesplní, obec bude
pokračovať v odvoze odpadu a s tým spojeným vyrubovaním poplatku tak, ako v roku predchádzajúcom.

§23
(1) Bližšie informácie o termínoch a vývozoch odpadu a umiestnení zberných nádob na jednotlivé druhy
odpadu sa zverejňujú na web stránke obci.
(2) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie
povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhláškach k tomuto zákonu.
§ 24
(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
dňa 27.11. 2020.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Žaškov č. 130/07/2020 zo dňa 14.12.2020.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Žaškov schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce
Žaškov dňa 24.5.2016
(4)Toto nariadenie bolo zverejnené a vyvesené na úradnej tabuli Obce Žaškov dňa 15.12.2020
Zvesené dňa........
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2021.

Milan Pavlovčík
starosta obce

14

