VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RASLAVICE
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM
STAVEBNÝM ODPADOM A O POPLATKOCH ZA ODPADY
č. 32/2011

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach na základe ust.§6 Zák. č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel, v spojení s ust. §4, ods. 3 písm. f) a g) cit . zákona a v súlade s
ust. § 39 Zák. č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpiso,v sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len VZN):
Základné pojmy
Čl. 1
(1) Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpady vznikajú.
(2) Držiteľ odpadov je osoba, u ktorej sa odpady nachádzajú.
(3) Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.
(4) Zber odpadov je zhromažďovanie odpadov na účel ich prepravy.
(5) Zneškodňovanie odpadov je ich ukladanie, úprava alebo spaľovanie, ktoré
nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
Zber a preprava komunálnych odpadov
Čl. 2
(1) Komunálne odpady sú :
a) odpady z domácnosti vznikajúce na území obce
b) odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb a
podnikateľov
c) odpady vznikajúce činnosťou obce pri čistení verejných komunikácii a
priestranstiev v správe obce, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov.
(2) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní :
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci
c) mať zabezpečený potrebný počet zberných nádob na ich zhromažďovanie
d) triediť odpady na jednotlivé zložky a ukladať ich do príslušných zberných vriec
e) na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov platiť obci poplatok
stanovený vo VZN o miestnych poplatkoch
(3) Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov
odpadov sa stanovuje takto :
a) na jeden rodinný dom jedna 110 l. nádoba
b) pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadu
c) ostatné prevádzky -podniky, školy, zdravotné stredisko, chaty, rekreačné zariadenia
v závislosti od produkcie odpadu
(4) Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zistí, že
vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob
nestačí, môže mu nariadiť obstaranie ďalšej zbernej nádoby.
(5) Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety
všetkého druhu, priemyselné odpady, odpady z obchodnej činnosti, odpady z
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potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení kyseliny,
látky tekuté, zápalné, opotrebované batérie a akumulátory a pod.
(6) Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom sa
musia po vložení odpadov uzavrieť.
(7) Vlastník ( užívateľ, správca ) nehnuteľností je povinný zriadiť vyhradené miesto
pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní treba dbať na to, aby :
a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo
parkovisku
b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným
nádobám pre účely prepravy
c) umiestnením zberných nádob nedošlo k ujme na estetike a hygiene prostredia
d) sa nenachádzalo v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest
e) zberné nádoby boli uložené na spevnenom podklade
(8) Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť zberné nádoby umiestnené len na
dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vysypaní zbernej nádoby je pracovník
prepravcu povinný vrátiť nádobu na pôvodné miesto.
(9) Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždený odpad pred jeho prepravou je
zakázané.
Preprava komunálnych odpadov
Čl. 3
(1) Prepravu komunálnych odpadov vykonáva oprávnený subjekt ( ďalej prepravca)
(2) Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou
odpadov, najmä dbať, aby boli odpady riadnym spôsobom uložené v zberných
nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a prístup k nádobám bez závad.
Inak prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov.
(3) Prepravca môže odmietnuť prepravu aj ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady,
ktoré do nej nepatria, alebo nádoba je preťažená, preplnená alebo poškodená .
(4) Odpady sa vyvážajú: 1x mesačne od rodinných domov a firiem.

Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov
Čl. 4
(1) Separovaný zber je zhromažďovanie a ukladanie odpadov vytriedených jeho
pôvodcom alebo držiteľom na jednotlivé zložky, ktoré sú zdrojom druhotných
surovín alebo energie.
(2) Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území obce sú:
a) papier
b) sklo
c) plasty
d) biologický odpad
e) batérie a akumulátory
f) železný šrot
g) iný odpad, ktorého zber zabezpečí obec
(3) Pôvodcovia odpadu uvedení v bode 3. zaistia, že vyseparované odpady podľa zbieraných
komodít budú oddelene zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a
umiestňované do vyhradených a farebne rozlíšených zberných vriec oprávneného
vývozcu.
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(4) Je zakázané okrem oprávnenej organizácie poverenej zvozom odvážať, premiestňovať
zberné vrecia , vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať
si jeho časti.
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
Čl. 5
(1) Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce pri opravách a stavebných úpravách, ktoré
nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu.
(2) Drobný stavebný odpad je pôvodca povinný nahlásiť na Obecný úrad v Raslaviciach. Po
posúdení druhu odpadu obec rozhodne o ďalšom nakladaní s ním.

Biologické odpady
Čl. 7
(1) Biologické odpady (všetky odpady rastlinného pôvodu a niektoré odpady živočíšneho
pôvodu) je potrebné zhromažďovať oddelene od iných odpadov a uložiť ich na
kompostovisko.
(2) Vzhľadom na potrebu znižovania nákladov na odpady a potrebu zhodnocovania odpadov
obec odporúča budovať domáce kompostoviská.
Kal zo septikov
Čl. 8
(1) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce
len oprávnená organizácia , ktorá má na túto činnosť príslušné oprávnenie a má uzavretú
zmluvu o vykonávaní takejto činnosti s obcou.
(2) Vlastníci (užívatelia) septikov sú povinní zabezpečiť zber kalov výlučne
prostredníctvom takéhoto subjektu.

Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov
Čl. 9
(1) Komunálne a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce sa zneškodňujú na
skládke komunálnych odpadov spoločnosti Ekočergov a. s. Bartošovce.
(2) Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi a platným prevádzkovým poriadkom.
(3) Ukladať odpady na iných miestach je zakázané.
(4) Spaľovať komunálne odpady obsahujúce škodlivé látky (guma, umelé hmoty,
pneumatiky, oleje) je zakázané.
Sankcie
Čl. 11
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a. členovia komisie verejného poriadku
b. obecný kontrolór
c.
iné osoby poverené starostom obce
(2) Nedodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch a tohto nariadenia, ak nejde o
trestný čin, sa postihuje ako priestupok, za ktorý môže obec uložiť pokutu do
výšky 165,000 EUR.
(3) Okrem toho za porušenie tohto VZN môže obec podľa § 13a) zákona č. 369/1990
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Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe pokutu
do výšky 3 319,000 EUR.
Záverečné ustanovenia
Čl. 11
(1) Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa 13. 12. 2010.
(2) Toto VZN je účinné od 01. 01. 2011.
(3) VZN je prístupné na Obecnom úrade v Raslaviciach.
(4) Toto VZN ruší predchádzajúce VZN č. 24/2010 zo dňa 14. 12. 2009.

...................................
Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Vyvesené dňa: 15. 12. 2010

Zvesené dňa:

..............................................
podpis, pečiatka obce

............................................
podpis, pečiatka obce
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