VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BRESTOVEC

č. 6/2010
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
Obecné zastupiteľstvo v Brestovci na základe ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 4 ods. 3, písm.
f a g cit. Zákona a v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z.z. a v súlade so
zákonom č. 409/2006 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie /VZN/.
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce v súlade
s ustan. § 39 ods. 3 zákona o odpadoch a jeho zavedením
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov, vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu
b) zabezpečiť podľa potreby najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia lebo zneškodnenia oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (DSO).
c) upraviť práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti právnickej a fyzickej
osoby podnikajúcej na území obce (ďalej len „podnikateľ“) a povinnosti oprávnenej osoby
s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu v katastrálnom území
obce a ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi (§39 ods. 4 zákona o odpadoch), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Podľa zákona o odpadoch:
a) Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 409/2006 Z.z. ktorej sa jej
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitným
predpisom povinný sa jej zbaviť.

b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov /§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch/.
Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN
obce. Tiež je povinný v zmysle § 39 ods. 5 zákona o odpadoch:
a/ zapojiť sa do systému zberu KO v obci
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci
c/ ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci.
c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza /§2 ods. 3 zákona o odpadoch/.
d) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie
s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
e) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce Brestovec v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, spracovávaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva
a opatrenia na ich dosiahnutie.
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií
šetriacich prírodne zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo
možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie
životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie.
b) Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
predchádzajúceho odstavca a).
f) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
g) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2.
h) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
ŽP alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe zákona č. 3.
ch) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na ich účel
prepravy.
i) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním
s nimi.
j) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
k) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
l) Skládkovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov, za skládkovanie odpadov sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

m) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4.
n) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti
právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri
činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce
a pri údržbe verejnej zelene (§2 ods. 14 zákona o odpadoch).
o) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu
alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§6 ods. 1 zákona o
odpadoch a nadväznosti na § 55 ods. 2 písm. b a c, § 56 písm. h zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov).
p) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
r) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné
pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob /alebo ich množstvo presahuje objem,
ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu.
s) Odpad z domácností s obsahom škodlivín sa pre účely tohto VZN považujú najmä ti
zložky KO, ktoré sú v katalógu odpadov uvedené ako nebezpečné /N/ a uvedené sú v ust.
§ 4 tohto VZN. Ich triedenie je na území obce záväzné. Zber, prepravu a zneškodňovanie
alebo zhodnocovanie zabezpečuje obec osobitným spôsobom /§39 ods. 3, pís. b zákona
o odpadoch/ podľa ust. § 7 tohto VZN.
t) Opotrebované batérie alebo akumulátory sú batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú
opakovane použiteľné na účel, na ktorý boli pôvodne určené a sú určené na zhodnotenie
alebo zneškodnenie.
u) Odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali
nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje
spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny
a hydraulické oleje.
v) Staré vozidlo je motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, ktoré jeho držiteľ chce dať
vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené alebo bolo vyradené z evidencie
vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je
známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve alebo na
inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia
alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
w) Držiteľ starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza.
2. Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov:
a) rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia
a podkrovie /§ 43 ods. 3 staveb. zákona/
b) bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie /§ 43b ods. 2 staveb.
zákona/

3. Pojmy zavedené týmto VZN:
a) objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je
možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami alebo ich množstvo
presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami (ktoré sú poskytnuté do
užívania držiteľov tohto odpadu) vyviezť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu. Harmonogram triedeného zberu je termín, kedy určené zložky
komunálneho odpadu možno uložiť na vyhradenom mieste.
b) zberná nádoba a kontajner sú typizované nádoby určené na ukladanie zložiek
komunálneho odpadu, tiež veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený na
verejnom priestranstve, v ktorých sú zložky komunálneho odpadu prechodne
zhromaždené do doby ich prevozu.
c) stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera (ďalej len „stanovište“) je miesto
vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera.
d) Užívatelia zberných nádob sú:
- pôvodcovia odpadov, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania,
- každý, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber /objemový odpad,
plasty, a pod./
- pracovníci organizácie poverenej zberom
- pracovníci obce oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN
e) oddelene triedené zložky odpadu sú:
A. vytriedené zložky komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín (ďalej len „využiteľné
zložky“) a to“
- papier (napr. noviny, časopisy, knihy, katalógy bez tvrdých obalov, spisy, korešpondencia,
zošity, kartónové obaly)
- sklo (neznečistené sklo napr. z nápojov, oleja, poháre zo zaváranín a ostatné obaly, číre
tabuľové sklo, rozbité poháre – všetko bez kovových a plastových uzáverov)
- kovy (železný šrot – neznečistené predmety zo železa rôznych veľkostí a tvarov do
hmotnosti 70 kg, zbavené všetkých nekovových častí)
- čisté stlačené polyetyléntereftalátové fľaše (ďalej len „PET fľaše).
B. odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami
znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojim charakterom zapríčiňujú
negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi, napr. odpadové oleje, staré nátery a farby, lepidlá,
rozpúšťadlá, obaly znečistené škodlivinami (ďalej len „drobná chémia“(, ortuťové žiarivky,
liečivá, olovené akumulátory, suché galvanické články.
f) iné komunálne odpady, a to:
- odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov
- odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným
zberným nádobám a kontajnerom – napr. nábytok, dvere, okno, podlahoviny (koberec,
gumová alebo PVC podlahovina), chladnička, práčka, elektronický šrot (ďalej len
„objemový odpad“)
g) zberový dvor je miesto, na ktoré môže občan obce doviezť oddelené zložky
komunálnych odpadov, najmä odpad z domácnosti podľa § 2 ods. 3 písm. e) bod 2 a písm.
f) bod 2.
h) Organizácia poverená zberom je organizácia, ktorá má technické, materiálne
a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva

4. Platiteľ poplatku:
a) je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, ak je
nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je
platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu
alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec , je platiteľom
správca. /Čl. III zákona o odpadoch, bod 2 v nadväznosti na novelu zákona o miestnych
poplatkoch § 10 písm. d ods. 3 a § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu .../
b) Poplatok platí:
- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt
- právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce, určenú na podnikanie
- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.

§3
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný
systém na celom katastrálnom území obce.
2. Obec Brestovec zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe
monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy),
sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov
a plnením svojich zákonných povinností.
3. Iné nakladanie s KO a DSO /najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich
používanie na iný účel, poškodzovanie, preťažovanie alebo prepĺňanie, svojvoľné
vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob .../ sa
prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na:
a/ organizované akcie triedeného zberu /zber papiera na školách, a pod./ poriadané po
dohode s organizáciou poverenou zberom
b/ zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, napr. ich
odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú
súčasťou systému zberu KO.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou alebo organizácia obce, ak
obec zabezpečuje túto činnosť sama (ďalej len „organizácia poverená zberom“).
5. Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti
sledujú zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú
(dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe
odpadového hospodárstva.
6. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov, starých vozidiel
a odpadu z elektronických a elektrických zariadení je povinný ich odovzdávať len subjektu,
ktorý je držiteľom autorizácie, t.j. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom
životného prostredia SR na nakladanie s týmto odpadom.
§4
Pravidlá a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálneho odpadu má právo na:
a) poskytovanie kontajnerov a zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom
systému

b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu
c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby dvakrát do
roka podľa harmonogramu triedeného zberu
d) zber a odvoz oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín do
kontajnerov, zberných nádob a miest určených na zhromažďovanie podľa tohto VZN
e) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového KO
f) označenie, údržbu kontajnera a zbernej nádoby
g) informovanie o systéme zberu, harmonograme triedeného zberu, zberných miestach
a zozname oprávnených osôb
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:
a) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu
b) zapojiť sa do systému zberu na území obce
c) triediť a zhromažďovať KO na jeho jednotlivé zložky podľa § 2 ods. 3 písm. e) tohto
VZN ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, prípadne miest na to
určených
d) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivín podľa § 2 ods. 3 písm. e) bod 2 tohto VZN a nakladať s ním v súlade s týmto
VZN
e) objednať odvoz a zneškodnenie objemového odpadu a drobných stavebných odpadov
u organizácie poverenej zberom
f) zmesový KO ako zvyšok po vytriedení zložiek KO vkladať do kontajnerov a zberných
nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a KO z n ich nevypadával a pri ich
vyprázdňovaní neohrozil zdravie oprávnenej osoby
g) ukladať KO, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad a pod. do
odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu po okolí
h) zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky KO podľa § 2 ods. 3 písm. e)
a f) s programom odpadového hospodárstva KO a drobných stavebných odpadov
obce a harmonogramu triedeného zberu
i) neznečisťovať stanovište a okolie zberných nádob
j) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový KO horúci popol, uhynuté
zvieratá, horľavý, výbušný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie
osoby poverenej zberom
k) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na stanovišti,
nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe
a kontajneri.
II. časť
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK

§5
Komunálny odpad a jeho zložky
Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania a nasledovnými zložkami KO v obci
a) druhy KO z podskupiny separované zbierané zložky, napr.:
- 20 01 01 papier a lepenka, vrátane odpadov z obalov
- 20 01 02 sklo, vrátane odpadov z obalov
- 20 01 08 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 33 batérie a akumulátory ...
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia ...
- 20 01 40 kovy, vrátane odpadov z obalov

b) druhy KO z podskupiny odpad zo záhrad a parkov, napr.“
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
- 20 02 02 zemina a kamenivo
c) druhy KO podskupiny iné KO, napr.:
- 20 03 01 zmesový KO (zostatok KO po vytriedení ostatných zložiek)
- 20 03 04 kal zo septikov
§6
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek
/okrem kalu zo septikov a odpadu z domácností s obsahom škodlivín/
1. Držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený
na jednotlivé zložky podľa § 5 tohto VZN.
2. Zberné nádoby (prvé) sú vo vlastníctve obce. Každá ďalšia nádoba je vlastníctvom platiteľa
pričom platí:
- životnosť nádoby je stanovená na 7 rokov
- intenzita vývozu 40x ročne
Po zhodnotení podmienok môže obec určiť i iný cyklus vývozu alebo počet pristavených
nádob.
3. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.
Platitelia poplatkov sú povinní prihlásiť sa na OÚ najneskôr do jedného mesiaca odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť zberné nádoby.
4. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na OÚ najneskôr do jedného mesiaca odo
dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO
a DSO (prvá nádoba je zdarma, za každú ďalšiu nádobu bude účtovaná nákupná cena
nádoby jednorázovo pri odbere nádoby) v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.
5. V zastavanom území obce sa určujú zberné nádoby pre platiteľov poplatku z rodinných
domov, bytových domov /bytovky/, z obchodných zariadení, podnikateľov:
a/ nádoba 110 l – komunálny odpad a DSO
b/ kontajnery 7m3 – budú v osadách Štemberek, u Pánikov, u Majtánov, u Kavických,
Dúbravčíkov vršek, U Hôždalov, Peknícka dolina, u Smolíkov, u Pecnov, Poľana –
Salaš, u Bucalov a Brunov – vývoz bude riadený podľa potreby.
6. Zberné nádoby – kontajnery na sklo sú rozmiestnené po obci na stabilných miestach.
Pôvodcovia a držitelia tejto zložky ho zberajú donáškovým spôsobom. Zneškodňovanie
a prepravu zabezpečujú Obecný úrad uzatvorením zmluvy s organizáciou poverenou
zberom.
7. FO a PO - podnikatelia s produkciou, ktorá presahuje štandardné množstvá odpadu
a nepostačuje mu štandardná nádoba, zabezpečia si nádobu a spôsob vývozu osobitne na
vlastné náklady u organizácií, ktorá je poverená zberom.
8. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie
si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných
zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby
a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú
záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na
vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového
hospodárstva obce.
9. Obyvatelia obce budú informovaní o systéme zneškodňovania odpadu a triedenia odpadu.

§7
Preprava KO a zložiek
a/ Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou /§39 ods. 7 zákona o odpadoch/.
Obec Brestovec má zmluvu uzatvorenú s firmou Brantner Slovakia – Myjava, KOS Stará
Turá.
b/ Obec v zmluve upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovanie odpadov –
zber KO z obce je každý týždeň v období od 1.11. do 30.4. a každý 2. týždeň v období od
1.5. do 31.10. v kalendárnom roku. Obec vhodným spôsobom upozorní na tieto zmeny
občanov – kalendár zberu.
c/ Ak sa pri vývoze zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená odpadom, ktorého
nie je možné účelné zhodnotenie, pracovníci zabezpečujúci zber o tom informujú obecný
úrad.
§8
Umiestnenie zberných nádob
a/ Za umiestnenie nádob pri rodinnom dome zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým boli
zberné nádoby zverené do užívania v súlade s § 5 ods. 2 tohto VZN.
b/ Umiestnenie nádob musí byť zvolené tak, aby sa zohľadnili donáškové a odstupové
vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode,
miesto určí obecný úrad.
§9
Povinnosti užívateľov zberných nádob
a/ Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak nakladá, je povinný s nimi
šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti
sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu
ponechané na voľne dostupnom mieste a ak sa jedná o nádoby umiestnené v súlade
s predchádzajúcim bodom.
b/ Pôvodcovia odpadu sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
§10
Odpad z domácností s obsahom škodlivín
Spôsob zberu:
1/ Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytrieďovať z KO
a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. Spoločný zber sa vykonáva spôsobom
podľa bodu 2.
2/ Zber a preprava odpadu z domácností s obsahom škodlivín a VOO sa uskutočňuje dvakrát
ročne /§ 39 ods. 3 písm. b zákona o odpadoch/.
Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácii poverenej zberom, umiestnenie
kontajnerov pre jednotlivé zložky odpadov s obsahom škodlivín na vhodných miestach
v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.
3/ Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznanom v obecnom rozhlase. V informácii uvedie
najmä termíny, v ktorých budú kontajnery rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené,
miesta rozmiestnenia po obci a prípadný zvoz veľkoobjemových odpadov.

III. časť
SYSTÉM ZBERU DSO
§11
1/ Držitelia drobného stavebného odpadu /DSO/ sú povinní odpad prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky stavebného odpadu, napr. kovy, sklo, a pod. a tieto účelne zhodnotiť.
2/ Zvyšné zmesi stavebného odpadu v malých množstvách a objeme /v rozsahu, ktorý
neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí a nepreťaží zberné nádoby/ sú jeho
držitelia oprávnení zneškodňovať v nádobách na KO, ktoré sú určené pre daného držiteľa
odpadu.
3/ Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie uvedeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia
zabezpečiť prepravu a zneškodňovanie osobitne na vlastné náklady. Zber, prepravu
a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len organizácia poverená zberom.
4/ Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať DSO do zberných nádob iných
účastníkov.
IV. časť
SYSTÉM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU
§12
1/ Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej 2x ročne /§39,
ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch/.
Pre tento účel zabezpečí obec u organizácie poverenej zberom umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v obci a dohodne spôsob prepravy
a zneškodňovania.
2/ Obecný úrad informuje občanov v dostatočnom predstihu o zbere objemného odpadu, kde
budú umiestnené kontajnery, druh odpadu apod.
3/ Zneškodnenie odpadu z búrania stavieb si zabezpečí držiteľ na vlastné náklady. Držiteľ je
povinný zneškodniť objemný odpad iba na určených miestach mimo obec.
Obec môže doporučiť organizáciu, ktorá má oprávnenie na zvoz a zneškodňovanie odpad
V. časť
NAKLADANIE S ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ
§ 13
1. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos, meranie takého prúdu a poľa, ktoré
spadajú do kategórií elektrozariadení a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do
1 000V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
2. Kategórie elektrozariadení:
- veľké domáce spotrebiče
- malé domáce spotrebiče
- informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

- spotrebná elektronika
- svetelné zdroje
- elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov)
- hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
- zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných, infikovaných výrobkov)
- prístroje na monitorovanie a kontrolu
- predajné automaty
3. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom (podľa zákona o odpadoch) vrátane
všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
4. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim
zložením a množstvom podobným tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
5. Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji
nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané
elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané
elektrozariadenie
6. Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa ods. 1,kategórie elektrozariadení.
§14
Povinnosti držiteľa elektroodpadu z domácností
Držiteľ elektroodpadu z domácností je oprávnený bezplatne odovzdať elektrozariadenie do
systému spätného odberu alebo do systému oddeleného zberu. Na území obce sa pre účel
oddeleného zberu tohto odpadu zriaďuje zber 1x ročne. Prepravu na určené miesto
odovzdania si zabezpečí držiteľ odpadu na vlastné náklady. Odkladať elektroodpad
z domácnosti mimo zberne na iné miesta, je zakázané.

§15
ODPAD ZO ZÁHRAD
Obec neuskutočňuje samostatne zber odpadu zo záhrad.
Odpad doporučuje likvidovať kompostovaním na vlastnom pozemku.
§16
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Ako systém nebezpečného odpadu.
§17
KAL ZO SEPTIKOV
V obci nie je vybudovaná kanalizácia. Majitelia žúmp, septikov sú povinní likvidovať kaly
v čistiarňach odpadových vôd na vlastné náklady a u organizácii, ktorá je poverená zberom
tohto odpadu.
Informácie o organizáciách poverených zberom poskytne Obecný úrad Brestovec.

VI. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§18
Kontrola a sankcie
1. Kontrolou dodržiavania tohto VZN sú poverení hlavný kontrolór obce, OZ, pracovníci
obecného úradu.
2. Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa § 45, 47 alebo 48 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo v prípade PO správnym
deliktom podľa ust. § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel ak
nejde o priestupok, príp. správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. §78 a § 80
zákona o odpadoch, alebo trestný čin.
3. Starosta obce môže uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 166 EUR, právnickej osobe
pokutu do výšky 16 597 EUR, ak fyzická alebo právnická osoba poruší povinnosti
vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.
4. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 3 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa zákona
o správnom konaní.
§19
Záverečné ustanovenia
1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO,
budú upravené VZN o miestnych poplatkoch, v súlade s ust. Č. III zákona o odpadoch,
v náväznosti na ust. §10d) zákona o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2. Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako pôvodcovia
alebo držitelia odpadu (pri evidencii alebo pri inom nakladaní s odpadmi ako je upravené
v tomto VZN) sú upravené inými VZN.
3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
4. Ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť KO, nadobúdajú účinnosť voči jednotlivým
povinným subjektom (viď ust. § 6 tohto VZN) dňom poskytnutia zbernej nádoby.
5. Informácie – obecný úrad zabezpečí:
a/ podrobnú informovanosť každej domácnosti o rozsahu triedenia a harmonogramoch
vývozu do každej domácnosti v obci a každej povinnej osobe
b/ jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia zložiek KO
c/ evidenciu organizácií poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu na
zber a prepravu KO a DSO.
VII. časť
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom 15.12.2010 sa zrušuje VZN zo dňa 15.12.2008 o odpadoch na území obce Brestovec.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brestovci dňa 29.11.2010
uznesením č.60/2010.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. decembra 2010.

V Brestovci dňa 30.11.2010
Ing. Dušan Duga
starosta obce
Vyvesené: 1.12.2010
Zvesené: 16.12.2010

