Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka
č.5/2012
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi
Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka v zmysle §6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §39 ods.6 zákona NR SR č.223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“)
vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie:
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností
a biologicky rozložiteľnými odpadmi vzniknutými na území obce Hladovka.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
Druhá časť
NAKLADANIE S ODPADOM
Článok 2
Zmesový komunálny odpad
1. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby
triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle zavedeného triedeného zberu.
2. Zmesový komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do na to určených zberných nádob.
Na tento účel si podľa množstva produkovaného odpadu môže vybrať zbernú nádobu
s objemom 60 l,110 l alebo 1100 l.
3. Vývoz zmesového odpadu zo zberných nádob sa vykonáva pravidelne jedenkrát za dva
týždne.
4. V obci je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom zmluvného partnera oprávneného
na vykonávanie tejto činnosti.
5. Zber a preprava musí byť vykonávaná tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácií
a verejných priestranstiev.
6. Zbernú nádobu si môže zabezpečiť pôvodca sám, alebo si ju môže zakúpiť na obecnom úrade.

Článok 3
Triedený zber odpadu
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

V obci je zavedené povinné triedenie odpadu, a to nasledovných zložiek:
a) Plasty,
b) Sklo,
c) Kovy,
d) Tetrapaky,
e) Papier,
f) Elektroodpad.
Vytriedené zložky uvedené v článku 2 ods. 11 písm. a) až d) pôvodca ukladá do farebných
vriec alebo farebných 1100 l zberných nádob umiestnených v obci.
Vývoz triedeného odpadu zo zberných nádob sa vykonáva jedenkrát za mesiac. Pôvodca
odpadu vyloží v deň vývozu odpadu k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad.
Harmonogram vývozu obec zverejňuje v miestnych oznamovacích prostriedkoch.
Papier a drobné elektrospotrebiče sa zbierajú prostredníctvom Základnej školy v obci.
Pôvodca odovzdá tento druh odpadu priamo v škole alebo prostredníctvom žiakov školy
podľa potreby v čase školského vyučovania.
Elektroodpad sa zbiera minimálne dvakrát ročne v termíne zverejnenom v miestnych
oznamovacích prostriedkoch.
Pôvodca odpadu vyloží elektroodpad v deň zberu ku zbernej nádobe na zmesový komunálny
odpad.
Článok 4
Zber objemného odpadu z domácností a drobného stavebného odpadu

1.
2.

3.

Objemný odpad z domácností a drobný stavebný odpad sa ukladajú do veľkokapacitných
kontajnerov umiestnených pri základnej škole.
Kontajnery sú na uvedených miestach uložené minimálne 4 krát ročne na dobu úplného
naplnenia. O uložení kontajnerov obec informuje pôvodcov prostredníctvom miestnych
oznamovacích prostriedkov.
Pri väčšom množstve drobného stavebného odpadu si pôvodca musí požiadať o pristavenie
kontajnera priamo na miesto vzniku odpadu na vlastné náklady resp. si môže kontajner
u zmluvného partnera obce objednať sám.
Článok 5
Biologicky rozložiteľný odpad

1.

2.

3.

Obec po zrealizovaní projektu budovania domácich kompostovísk spĺňa podmienku podľa §
39 ods. 18 písm. b) ods. 2 a nevzťahuje sa na ňu povinnosť na vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľné odpady.
Pôvodcovia tohto odpadu ho môžu kompostovať na domácich respektíve obecných
kompostoviskách (na cintoríne, v areáli ZŠ a MŠ) alebo uložiť na dočasnú skládku takéhoto
odpadu v lokalite „Pod kopanicami“ .
Pôvodcovia tohto odpadu môžu vhodnú časť odpadu zužitkovať aj na skŕmenie
hospodárskymi zvieratami.
Článok 6
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

1.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
tohto odpadu.

2.
3.

Prevádzkovateľ kuchyne musí triedený zber tohto odpadu zabezpečovať preukázateľne
a výlučne oprávnenou organizáciou o čom musí mať príslušné doklady.
Zmluvu a potrebné doklady, pravidelne aktualizované, spolu so záznamom o odovzdaní
vytriedeného odpadu musí mať prevádzkovateľ kuchyne sústavne k dispozícii pre prípadnú
kontrolu starostom, poslancom OZ, hlavným kontrolórom alebo starostom poverenou osobou.

Článok 7
Staré akumulátory
1.
2.
3.

Majiteľ opotrebovaného akumulátora je držiteľom nebezpečného odpadu, ktorý musí
odovzdať priamo oprávnenej organizácii, alebo obci.
Obec zabezpečuje zber akumulátorov do špeciálneho kontajnera v uzamknutých priestoroch
obce.
Obec oznamuje zber akumulátorov prostredníctvom miestnych oznamovacích prostriedkov
minimálne dvakrát ročne.
Tretia časť
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Článok 8
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

1. Ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie sú uvedené v tomto všeobecne
a všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálny odpad.
2. Konania začaté pred účinnosťou tohto nariadenia budú dokončené podľa doteraz platného
nariadenia.
3. Návrh tohto VZN č. 5/2012 zverejnený dňa 20. novembra 2012.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka sa na tomto návrhu VZN uznieslo dňa 19.11.2012 a
schválilo pod č. C7/2012 dňa 8.12.2012.
5. VZN č.5/2012 zverejnené na úradnej tabuli dňa 12.12.2012.
6. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
7. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 5/2012 sa ruší VZN č .4/2009.

V Hladovke dňa 12.12.2012

Mária Kendralová
starostka obce

