OBEC

DRIENICA

Na základe § 4 ods. 3 písm. f/, g/ a m/, s použitím § 6 ods. 1 cit zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/úplné znenie č.
409/2006 Z. z./ vydáva pre územie obce Drienica toto v š e o b e c n e
záväzné
nariadenie
č. 2/2007
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností na území obce Drienica.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len "VZN"/ ustanovuje podrobnosti o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území
obce Drienica.
2. Ustanovuje 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, ako aj miesta určené na ukladanie týchto
odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
Článok 2
Základné ustanovenia

1. Komunálne odpady sú:
a. odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady
podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov,
b. odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu –
rekreačné chaty, záhradné domčeky, chalupy,
c. odpady vznikajúce obci pri čistení verejných komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína
2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu, resp. separovaný odpad.
3. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré sú
zabezpečované fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré
sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
4. Separovaný odpad je triedenie komunálnych odpadov na jednotlivé zložky – papier, plasty, kovy,
sklo, biologický rozložiteľný odpad, textil, lieky, kombinované obaly, elektroodpad, nebezpečný
odpad.
5. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký
rozmer zlikvidovať v zberných nádobách 110 l, alebo keď ich množstvo presahuje objem, ktorý je
možné zbernými nádobami odviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu – intervalu
vývozu.
6. Nebezpečnými odpadmi sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastnosti uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. horľavosť, jedovatosť, infekčnosť, žieravosť,
korozívnosť a pod. Sú to napr. batérie. motorové oleje, žiarivky a pod.
Článok 3
Účel odpadového hospodárstva
1. Predchádzať vzniku nežiaducich skládok, zamedziť ich tvorbe a čo možno najviac znižovať
znečisťovanie životného prostredia.
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2. Zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín
3. Využívať odpady ako zdroj energie.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Článok 4
Nakladanie s odpadmi
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na komunálny odpad v zmysle Vyhlášky MŽP Slovenskej republiky č.
284/2001 Z.Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov /príloha č. 2/.
2. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Drienica nie je možné ukladať
mimo vyhradených miest a lokalít.
3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce Drienica, zodpovedá obec Drienica, zastúpená starostom obce.
4. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením je záväzný obecný systém na
celom katastrálnom území obce Drienica a určuje povinnosť pôvodcom odpadu na jej území
zapojiť sa do tohto zberu.
5. V obci Drienica sa využíva zber zmesového komunálneho odpadu do typizovaných zberných
nádob.
6. Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi - zber, odvoz, zneškodňovanie odpadov,
zabezpečovanie zberných nádob - znáša obec.
7. Na území obce Drienica sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať a po
vytriedení a zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle čl. 2 tohto
nariadenia ukladať:
a. komunálny odpad / okrem bodu b/
- do zberných nádob 110 litrových a 1100 1itrových umiestnených v zastavanom území
obce a v rekreačnej oblasti
- vývoz sa zabezpečuje 2x mesačne
b. občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu
a separovaného zberu takto:
papier a lepenka
- zber do plastových vriec
- odpad sa zhromažďuje v domácnostiach a podľa kalendára zber vytriedených odpadov
sa vyváža
plasty
- zber do plastových vriec
- odpad sa zhromažďuje v domácnostiach a podľa kalendára zberu vytriedených
odpadov sa vyváža
sklo /zmiešané/
- zber do jutových vriec
- odpad sa zhromažďuje v domácnostiach a podľa kalendára zberu vytriedených
odpadov sa vyváža
batérie a akumulátory /olovené, niklovo-kadmiové, obsahujúce ortuť/
- pojazdný zber 2x v roku
- odpad za zhromažďuje v domácnostiach a 2x ročne sa vyváža
kovy /železný šrot/
- zber do pristaveného veľkoobjemového kontajnera minimálne raz v roku
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c. elektroodpad z domácností
- odpad sa zhromažďuje v domácnostiach a podľa kalendára zberu vytriedených
odpadov sa vyváža. Nie nebezpečný elektroodpad menších rozmerov môžu občania
vkladať do uzamykateľnej nádoby umiestnenej vo vnútorných priestoroch (na chodbe)
Obecného úradu.
d. nakladanie s drobným stavebným odpadom
- Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť. Drobný stavebný odpad - hlina, kameň, tehly a tvárnice, omietky a betón bez
železa možno ukladať na miesta určené týmto nariadením, zvyšnú časť je držiteľ
povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre
objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej
nádobe umiestniť.
- Pokiaľ nie je možné zneškodniť drobný stavebný odpad vyššie určeným spôsobom, sú
povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
osobitne na vlastne náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
- Zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu môže vykonávať len
organizácia poverená zberom /podľa zmluvy s obcou/.
- Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom na území obce Drienica sa zakazuje.
Pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu, ktorí sú vlastníci, správcovia a nájomníci
jednotlivých chát, a to fyzické osoby alebo právnické osoby, ukladajú odpad výlučne do
zberných nádob, ktoré sú umiestnené v rekreačnej oblasti. Zároveň sa zakazuje do zberných
nádob ukladať také látky, ktoré by tieto nádoby poškodzovali, napr. žeravé uhlie, kyseliny,
kovy, kamene a stavebný materiál.
Veľký objemný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín sú
občania povinní uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje v obci minimálne dvakrát ročne
/apríl a september/.
Zber kalov zo septikov, žúmp a odpadov z čistenia kanalizácie obec v tomto nariadení
ustanovuje pre celú obec takto:
- majitelia septikov a žúmp, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod.,
sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so
všeobecne záväznými predpismi
- vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a odpadov zo žúmp
môže na území obce len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou alebo obec samostatne, pokiaľ má na to
príslušné technické vybavenie a s tým súvisiace následné povolenia od štátnych
orgánov pre zber, prepravu a zneškodňovanie uvedených odpadov
- každý majiteľ septika a žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a
uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika a odpadu zo žúmp
oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácií na určenom mieste. Porušenie tejto
povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. l písm. b/ zákona o odpadoch.
Pôvodcovia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú povinní tento odpad kompostovať
a ukladať na svojom alebo prenajatom pozemku. Dočasná skládka separovaného zberu tento
odpad preberať nebude. Pokiaľ si pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad objedná
veľkoobjemový kontajner, obec ho pristaví a odvezie na náklady objednávateľa.
Pôvodcovia odpadu z rekonštrukčných prác, na ktoré je potrebný súhlas stavebného úradu –
obce, sú povinní Obci Drienica predložiť doklad o likvidácii odpadu a po dobu troch rokov tieto
doklady uchovávať.
Zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov a elektroodpadov z domácností na území obce vykonáva firma, ktorá ma
s Obcou Drienica uzatvorenú zmluvu.
Zamestnanci firmy, ktorá zabezpečuje odvoz a zneškodňovanie odpadov môžu odmietnuť
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vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri nehnuteľnosti na území obce, ak vizuálnou
prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než ten, ktorý je v zmysle
článku 4 ods. 7 písm. a/ tohto nariadenia prípustný.
16. Pre množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov obec ustanovuje
zberné nádoby:
- 110 litrové
- 1100 litrové
- veľkokapacitný kontajner 15 000 litrový
17. Pri množstvovom zbere si pôvodca odpadu individuálne určí interval odvozu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov písomne 30 dní pred požadovanou zmenou takto:
- jedenkrát za týždeň
- jedenkrát za dva týždne
- jedenkrát za mesiac
18. Žiadostí pre zavedenie množstvového zberu je potrebné podať písomne 90 dní pred skončením
určeného obdobia, ktoré sa ustanovuje vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Miesta určené na ukladanie odpadov
Na území obce Drienica sú:
Vyhradené miesta:
- parkovisko pri dolnej stanici sedačkovej lanovky
- parkovisko pod chatou VVS, a.s.
- konečná zástavka SAD, a.s.
- lokalita Pod Hájom
- lokalita Gacky
- priestranstvo pri kultúrnom dome určené na uloženie rozmerného odpadu
do veľkoobjemového kontajnera
- nespevnené miestne komunikácie určené na uloženie vytriedeného drobného stavebného
odpadu po oznámení starostovi obce
- vnútorný priestor (chodba) obecného úradu
Určené nádoby na odpad:
a. zberné nádoby 110 1itrové a 1100 1itrové - zber komunálneho odpadu,
b. veľkoobjemový kontajner - zber objemného odpadu
c. plastové vrecia – zber papiera a plastov
d. jutové vrecia – zber skla
e. uzamykateľná zberná nádoba – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35.
Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách vyššie uvedeného ustanovenia. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako aj
životného prostredia občanov obce.
Povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu
1. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a
opotrebované pneumatiky a iné s komunálnym odpadom.
2. Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku s musí zabezpečiť v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne obci na
území ktorej sa nachádza.
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4. Pôvodca odpadu je povinný :
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- užívať obcou určené zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v obci,
- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
miesta určené obcou a do určených zberných nádob, zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
5. Za nebezpečné odpady sa považujú: autobatérie výbojky, žiarovky, kyseliny, náterové horľavé
látky, riedidlá.
6. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s
odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto VZN. Pri nakladaní s
odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov a žiariviek je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Pôvodca, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území katastra
obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
9. Zakazuje sa:
a. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN,
b. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom
c. zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu alebo
zneškodňovanie odpadov spôsobmi vhadzovať ich do rybníkov a vykopaných jám a pod.
d. riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e. opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f. vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g. uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek vypúšťať zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
10. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov
Článok 7
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prerokováva priestupky, ktoré do jej
pôsobnosti vymedzil zákon o odpadoch.
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a. uloží alebo ponechá odpad na inom mieste než na mieste určenom týmto nariadením,
b. zneškodní odpady alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením,
c. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §18 ods. 6 zákona o odpadoch,
d. neposkytne obci požadované pravdivé a úplne údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi.
2. Za priestupok podľa predchádzajúceho odseku môže obec uložiť peňažnú pokutu do výšky
165,96 Eur.
3. Obec poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jej území.
Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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3. Obec prostredníctvom úradnej tabule, Internetu, miestneho rozhlasu a letákmi zabezpečí a
priebežne
zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach
vyplývajúcich z tohto nariadenia
4. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Drienica určuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Drienici dňa 30. 11. 2007 č. 76.
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 2/2007 bolo zverejnené od 7.12.2007
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2008
Na dodatku č. 2 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Drienici dňa 25.8.2011 pod č. 67
a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Drienica
t.j. 13.9.2011.

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce
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