Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bžany č. 8/2015
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu
Časť I.
Obecné zastupiteľstvo obce Bžany, podľa ustanovení § 4 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 39 ods. 6
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zmení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č.
283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch sa uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení:
Čl. 1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností, o spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľnými
kuchynskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľa kuchyne a zároveň určiť miesta na
ukladanie týchto odpadov, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov.
2) Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na
podnikanie a právnických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a nakladaní s odpadmi na území
obce Bžany k.ú. Bžany a k.ú. Valkov
3) Vzťahuje sa na celé územie obce Bžany.
Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov
1) Odpadom je v súlade s § 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa
odpad nachádza.
4) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade
so zákonom.
5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
6) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený
v prílohe č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
7) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získavanie látok alebo energie; zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov.
8) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
9) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činnosti zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich
zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
12) Nebezpečné odpady ú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac
nebezpečných vlastností.
13) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, ako aj odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a pri údržbe verejnej
zelene, vrátane parkov a cintorínov.
14) Drobné stavebné odpady ú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou nepodnikateľom, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje
ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu
(obci).
15) Zložka komunálnych odpadov ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za zložky
vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov, sklo a ďalšie. )
16) Objemný odpad komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú likvidovať

štandardnými nádobami, napr. pre ich veľký rozmer, objemnosť a hmotnosť.
17) Separovaný zber zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
18) Množstvový zber zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom
ich pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.
19) Stanovište zbernej nádoby, kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby
alebo kontajnera ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
20) Elektroodpad z domácností ú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.
21) Biologický odpad biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
22) Obchodník podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a
na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
23) Sprostredkovateľ podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodnenie
odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky
v držbe.
24) Triedený zber zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby
sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
25) Predchádzanie vzniku odpadu ú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál
alebo výrobok stanú odpadom a ktoré znižujú množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného
použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu
na životné prostredie a zdravie ľudí alebo obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
26) Opätovné použitie činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku , ktoré nie sú odpadom,
znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.
27) Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením
alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa
opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
28) Spracovanie ú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy
odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
29) Recyklácia každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky,
materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie
organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na
materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
30) Úprava odpadu činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych
vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania
alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
31) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§
68 ods. 3 písm. e) Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o
odpadoch].
Čl. 3
Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom

1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce zodpovedá obec Bžany.
2) Obec zavedením vhodného spôsobu a 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 o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v
rámci separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2 – krát ročne zber a prepravu objemných odpadov, zber
a prepravu oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
Čl. 4
Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
pri nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, biologicky
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, nebezpečnými odpadmi a elektroodpadmi
1) Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov je povinný :
a) čo najviac obmedzovať vznik odpadov,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob a
zberných vriec,
d) používať obcou určené typy zberných nádob a zberných vriec,
e) zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území obce
realizovaný. Vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných nádob a zberných
vriec,
f) kompostovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad vo vlastnom kompostovacom
zariadení,
g) sprístupniť nádobu v určených dňoch zberu komunálneho odpadu, plastové vrecia s
vyseparovanými zložkami vyložia ich užívatelia výlučne v deň zvozu daného odpadu k nádobám
na komunálny odpad,
h) sprístupniť a zabezpečiť zjazdnosť príjazdovej komunikácie k zberným nádobám a zberným
vreciam pre vozidlá zabezpečujúce zvoz odpadov,
i) udržiavať čistotu v okolí zberných nádob a zberných vriec. Znečistenie spôsobené vlastnou
nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia,
j) zabezpečiť si stanovište zberných nádob počas celého roka tak, aby bolo ľahko prístupné
vozidlám vykonávajúcim zber a prepravu, v zimnom období odstrániť sneh v okolí zberných
nádob,
k) platiť poplatok za nakladanie s odpadmi stanoveným Všeobecne záväzným nariadením obce
2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedná fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
3) Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu
alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území

obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
4)Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb
-podnikateľov sú zodpovedné tieto subjekty, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi, v
rodinnom dome je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívateľ daného rodinného
domu, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v bytovom dome alebo rodinnom dome s
nájomnými bytmi je zodpovedný vlastník alebo správca nehnuteľnosti.
5) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne
Okresnému úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie a Obecnému úradu Bžany.
6) Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spoločenských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov a
objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku
alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora podujatia.
Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie systému nakladania s
odpadmi.
Čl. 5
Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber,
prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie
komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov,
nebezpečných odpadov a elektroodpadov
1) Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov,
drobných stavebných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov na území obce Bžany
môže len subjekt, ktorému bol udelený súhlas orgánu štátnej správy v súlade s § 7 písm. d)
zákona o odpadoch a má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (ďalej
„oprávnená osoba“).
2) Oprávnená osoba je povinná :
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti
vozovky, najneskôr v nasledujúci deň,
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) vykonať na požiadanie obce Bžany mimoriadny vývoz komunálneho odpadu,
e) zabezpečiť na požiadanie obce Bžany pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov
f) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou Bžany.
Čl. 6
Spôsob zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu
1)Obec Bžany má na svojom území zavedený spôsob zberu a prepravy jednotlivých
vyseparovaných zložiek odpadov zmluvným dodávateľom.
Odvoz komunálneho odpadu, zabezpečuje firma, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a
má s obcou uzatvorenú zmluvu.
2) Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti
požiadať obec Bžany o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu.
3) V obci Bžany k.ú. Bžany je zavedený kontajnerovo-intervalový zber odpadov a zber
triedeného odpadu do vriec. V k.ú. Valkov pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov
je zavedený kontajnerovo-intervalový zber odpadov a zber triedeného odpadu do zvonových

kontajnerov a vriec.
4) Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec :
a) 110 l kuka nádoby na komunálny odpad,
b) zberné PE - vrecia na separované zložky komunálneho odpadu,
c) 1100 l kontajnery na komunálny odpad pre k.ú. Valkov
d) zvonové kontajnery typu GFB 1,3 m3 – farebne rozlíšené pre jednotlivé druhy separovaného
odpadu.
e) veľkoobjemové kontajnery o objeme 4 m3 a 7 m3,
5) V obci Bžany je zavedený zber separovaného odpadu :
a) sklo,
b) papier a lepenka.
c) plasty (PET-fľaše, zmiešané plasty),
d) vrstvené nápojové obaly – tetrapaky,
e) kovy,
f) textil,
g) opotrebované pneumatiky,
h) nebezpečný odpad (akumulátory a batérie),
i) elektroodpad
Čl. 7
Komunálny odpad
1) Vývoz komunálneho odpadu je uskutočňovaný s intervalom odvozu 1x mesačne zo 110 l kuka
nádob podľa harmonogramu odvozu komunálneho odpadu v obci Bžany a v interváloch
určených obecným zastupiteľstvom z 1100 l kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov o
objeme 4 m3 a 7 m3,pre k.ú. Valkov.
2) Zber komunálneho odpadu pre podnikateľov v k.ú. Valkov , je zabezpečovaný
prostredníctvom typizovaných 1100 l kontajnerov a vlastníkov súkromných chát využívaných na
rekreáčné účely prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 4 m3 a 7 m3.
3) Každá FO bývajúca v rodinnom dome v obci Bžany je povinná na vlastné náklady si
zabezpečiť typizovanú 110 l kovovú plechovú alebo plastovú kuka nádobu.
4) V k.ú. Valkov zabezpečuje pre fyzické osoby chatárov veľkokapacitné kontajnery
obec Bžany.
5.) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov je na území obce Bžany k.ú.
Valkov zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
6) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú možnosť individuálneho určenia
odvozu komunálnych odpadov s intervalom 2 x mesačne.
7) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú možnosť výberu z dvoch typov
odpadových nádob a to : 110 l alebo 1100 l plus zvonové kontajnery alebo vrecia na triedený
odpad a to plasty a sklo. Tieto sú povinní zabezpečiť si na vlastne náklady.
Čl. 8
Separovaný zber využiteľných zložiek odpadusklo, papier a lepenka, plasty, tetrapaky, kovy, textil, opotrebované pneumatiky,
nebezpečný odpad a elektroodpad
1) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.

2) V obci Bžany

je zavedený separovaný zber týchto komodít:

a) sklo – kat. č. 15 01 07 (obaly zo skla), je zbierané do vriec
b) papier a lepenka – kat. č. 20 01 01 (papier a lepenka), kat. č. 15 01 01 (obaly z papiera a
lepenky),
– pri rodinných domoch sú zbierané voľne, musia byť zviazané v balíkoch alebo kartónových
obaloch a v deň odvozu ich občania vyložia ku nádobám na komunálny odpad,
c) plasty – kat. č. 20 01 39 (plasty), kat. č. 15 01 02 (obaly z plastov),
– pri rodinných domoch do plastových vriec,
d) tetrapakové obaly– kat. č. 15 01 05 (kompozitné obaly),
– pri rodinných domoch sú zbierané do plastových vriec,
e) kovy – kat. č. 20 01 40 (kovy), kat. č. 15 01 04 (obaly z kovu),
– pri rodinných domoch sú zbierané do plastových vriec, väčšie kusy kovov je potrebné vyložiť
voľne k nádobám na domový odpad počas uskutočňovania separovaného zberu,
g) opotrebované pneumatiky – kat. č. 16 01 03,
– zber sa uskutočňuje 2 x ročne spôsobom ako pri zbere ostatných zložiek odpadu v rodinných
domoch. Občania vyložia opotrebované pneumatiky ku nádobám na komunálny odpad v deň
odvozu.
h) nebezpečný odpad a elektroodpad – kat. č. 20 01 33 (batérie a akumulátory uvedené v 16 06
01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie), kat. č.
20 01 34 (batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33), kat. č. 20 01 21 (žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť, kat. č. 20 01 35 (vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v k. č. 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti), kat. č. 20 01 23 (vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky), kat. č. 20 01 36 (vyradené elektrické a
elektronické zariadenia iné ako uvedené v k. č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35).
Vývoz separovaného odpadu je podľa harmonogramu zberu, ktorý je každoročne zverejnený na
internetovej stránke obce. Súčasne je rozpis vývozu separovaného odpadu dorúčený do
každej domacnosti.
Do zberných nádob a plastových vriec je povolené dávať len odpad, ktorý je na to určený.
Čl. 9
Drobný stavebný odpad
Za drobný stavebný odpad na území obce Bžany považuje odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukcii
domov, rekreačných chát , chalúp a bežných udržiavacích prác na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie.
Pôvodca stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť.
Definícia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
Stavebné odpady, ako aj drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri
stavebnej činnosti a demoláciách ( betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla,
obkladačky, keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné ) právnických osôb,
fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
Stavebnými odpadmi, ako aj drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti
obce vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev.
Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
Odvoz a likvidáciu stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri činnosti stavebníka alebo

investora, si zabezpečuje sám stavebník a to tak, že je povinný uzatvoriť zmluvu o odvoze
a likvidácii odpadov s oprávnenou osobou. Pokiaľ si stavebné odpady privezie vlastným
dopravným prostriedkom na skládku odpadov určenú obcou, je pôvodca drobného stavebného
odpadu povinný nahlásiť na Obecný úrad Bžany o aké množstvo odpadu sa jedná najneskôr deň
pred odvozom drobného stavebného odpadu na určenú skládku.
Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne právnických alebo
fyzických osôb – podnikateľov na území obce Bžany sa po vytriedení ukladajú na vyrovnanie
nerovnosti nad bytovkou v obci Bžany. Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzovať do
zberných nádob na komunálny odpad.
Je zakázané ukladať stavebné odpady ako i drobné stavebné odpady na iné miesto než je na to
určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť uložené na
stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
Držiteľ stavebných odpadov, ako aj drobných stavebných odpadov, je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebným odpadom ako
aj drobným stavebným odpadom.
Čl. 10
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených odpadov
Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Separáciou
komunálnych odpadov sa vytvorí samostatná zložka, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadov. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim únikom, je
povinnosťou držiteľov odpadov. Obyvatelia obce, fyzické osoby, právnické osoby, vlastníci
alebo správcovia nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území obce Bžany sú
povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu zavedeného obcou cestou oprávnenej osoby
s cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek komunálneho odpad
Čl. 11
Objemný odpad
1) Zhromažďovanie, zber a preprava veľkoobjemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 5 alebo 7 m3.
2) Informácia o stanovišti kontajnerov sa zverejňuje prostredníctvom internetovej stránky obce a
obecného rozhlasu.
3) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si odber a zneškodňovanie objemného odpadu
zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie tak,
aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia.
Čl. 12
Nebezpečný odpad
1) Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava nebezpečného odpadu .
2) Obyvateľom obce Bžany sa likviduje nebezpečný odpad bezodplatne.
3) Nebezpečný odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad mimo dňa
určeného na zber NO.
4) Nebezpečný odpad je vyvážaný s intervalom 2 x ročne a jeho prepravu a zneškodňovanie
zabezpečuje výhradne oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie (§ 8 zákona o

odpadoch).
5) Zhromažďovanie nebezpečného odpadu sa uskutočňuje výlučne v deň jeho odvozu a to pri
nádobách na komunálny odpad.
6)Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si odber a zneškodňovanie nebezpečného
odpadu zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s uzatvorenou zmluvou s príslušnou oprávnenou
organizáciou.
Čl. 13
Elektroodpad z domácností
1) Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám na
komunálny odpad, okrem termínov odvozu určených obcou.
2) Na území obce sa zabezpečuje preprava nasledovných elektroodpadov : kat.č. 20 01 36, kat.
č. 20 01 35, kat. č. 20 01 21 a kat. č. 20 01 23.
3) Vývoz elektroodpadu sa uskutočňuje podľa harmonogramu zberu minimálne 2 x ročne. Vývoz
je zároveň vyhlásený minimálne 3 dni vopred v obecnom rozhlase.
4) Zhromažďovanie elektroodpadu je v sociálnej budove obce Bžany.
5) Vývoz elektroodpadu je pre občanov zabezpečovaný minimálne 2x ročne bezodplatne.
6) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona o
odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j.
odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na
výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v
prevádzkach ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.
Čl. 14
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1) Biologicky rozložiteľný odpad zo súkromných záhrad, ako aj z ďalšej zelene na pozemkoch
právnických a fyzických osôb, ak je súčasťou komunálneho odpadu, sú jeho pôvodcovia povinní
skompostovať na vlastných kompostoviskách, v kompostéroch . Konáre majú občania drviť
a taktiež umiestňovať vo vlastných kompostéroch
2) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad v
domácich kompostoviskách. Obec nezavádza a nezabezpečuje triedený zber biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území, pretože najmenej 50 % obyvateľov obce
kompostuje svoj vlastný biologicky rozložiteľný odpad vo svojich domácich kompostoviskách
alebo v kompostéroch.
3) Vývoz a zneškodňovanie, resp. zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a
starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje obec samostatne, naložením priamo na vozidlo a
odvezením na obecné kompostovisko podľa skutočnej potreby počas celého roka.
4) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
5) Odpady z cintorína sa zhromažďujú do vriec v cintoríne. Do týchto vriec môžu obyvatelia
zhromažďovať odpady v triedení, sklo a plasty.
6) Do vriec nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré
nepochádzajú z cintorína.
7) Zabezpečenie vriec, ich vyprázdňovanie a zneškodnenie zhromaždených odpadov zabezpečuje
počas celého roka obec a oprávnená organizácia.
Čl. 15

Podrobnosti o nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Tento odpad sa nesmie zmiešavať s
ostatnými druhmi odpadov.
2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
3) Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady
(ES) č. 1069/2009.
4) Zberné nádoby na kuchynský a reštauračný biologicky rozložiteľný odpad musia byť
umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania
na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani
verejnosť.
6) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7) 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 v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. § 39 zákona č. 39/2007 Z.z.) a aby mala
schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou.
8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má
potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
Čl. 16
Priestupky a sankcie
1) Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce, alebo ním poverený
zamestnanec.
2) Priestupku sa dopustí ten , kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto
nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Bžany týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 4, odst.3 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi,
e) zmiešava nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi,
f) vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

g) ukladá opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob a
veľkoobjemových kontajnerov,
h) nechá staré vozidlo, vyradené z evidencie na verejnej ceste alebo na verejnom
priestranstve.
3) Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 € za
porušenie ustanovení tohto nariadenia.
4) Za priestupok podľa odseku 2 písm. e) až h) možno uložiť pokutu do výšky 663,87 € za
porušenie ustanovení tohto nariadenia.
5) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť na základe § 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6638 ,- €.
6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
(zák.č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 70/1967 Zb.o správnom konaní).
Čl. 17
Toto nariadenie je dostupné k nahliadnutiu na obecnom úrade Bžany a je zverejnené na Web
stránke obce na adrese: WWW.BZANY.SK
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Bžany č. 1/2009 o odpadoch zo dňa 18.
12. 2009 na území obce Bžany.
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bžany dňa 05. 01. 2015 uznesením
číslo 8/2015 a nadobúda účinnosť dňom 05.01.2015
Vyvesené na úradnej tabuli v obci BŽANY dňa: 23.12.2014
VZN zvesené z úradnej tabule v obci BŽANY dňa: 02. 01. 2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 05. 01. 2015

JUDr. Mária Kasičová
starostka

