Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17
o nakladaní s komunálnymi, stavebnými, drobnými stavebnými
odpadmi, elektroodpadmi a separovaným zberom.
ČLÁNOK 1.
Úvodné ustanovenia

1. Toto VZN upravuje pôsobnosť obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na
úseku odpadového hospodárstva. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme ochrany životného
prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný spôsob zberu odpadov na území obce Hrnčiarovce
n/P a zároveň s cieľom jeho zavedením:
a/ zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich spôsobu zberu komunálnych odpadov v obci a
zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v
rámci separovaného zberu.
b/ zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
c/ ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadmi z domácností, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, ako aj určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie
odpadov.

ČLÁNOK 2.
Vymedzenie základných pojmov
1. Podľa zákona o odpadoch:
a/ odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa
zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch povinný sa jej zbaviť

b/ komunálne odpady 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 obci a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§ 2
ods. 14 Zákona o odpadoch). Za odpady z do-cností sa považujú aj odpady z nehnuteľností
slúžiacim fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp, alebo na
uskadnenie vozidla požívaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk.
c/ drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích stavebných prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie obecného úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie(§ 6 ods.1 Zákona o odpadoch 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 noviel).
d/ objemné odpady sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do zberných
nádob poskytnutých do užívania držiteľovi tohto odpadu; alebo ich množstvo presahuje objem,
ktorý je možné zberovými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu.
e/ pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie
týchto odpadov (§ 2 ods. 2 Zákona o odpadoch)
f/ držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba u ktorej sa odpad
nachádza (§ 2 ods. 3 Zákona o odpadoch)
g/ elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domá-cností fyzických osôb a
z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
h/ ostatné použité pojmy v tomto VZN sú uvedené v § 2 Zákona č. 223/2001 o odpadoch.
ČLÁNOK 3.
Spoločné ustanovenia
1. Spôsob zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný spôsob v
celom katastrálnom území Hrnčiarovce nad Parnou.
2. Iné nakladanie s KO a DSO, než ktoré je uvedené v tomto VZN ( najmä premiestňovanie nádob z
určených stanovísk, ich prepĺňanie, svojvolné vytváranie skládok, vyberanie alebo odvážanie
zložiek odpadu zo zberných nádob) sa zakazuje.
3. Obec Hrnčiarovce n/P má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou A.S.A. s.r.o., Priemyselná č.5,
Trnava, ktorá je oprávnená na vykonávanie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.
4. Z hľadiska dodržania hygienických zásad na území obce stanovuje sa harmonogram zvozu
odpadu z rodinných domov s frekvenciou 1x za 2 týždne v zberných nádobách na tento účel
určených.
5. Separovaný zber ( druhotných surovín) sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

a/- papier a lepenka (čisté , nie Tetra pack obaly)
- šatstvo a textílie
- PET fľaše od malinoviek
Obec na tento účel zabezpečuje PE vrecia, do ktorých pôvodca tieto zložky KO ukladá. Zber sa
uskutočňuje 1x do mesiaca, podľa vopred daného ročného harmonogramu zvozu.
b/ sklo
Obec zabezpečuje zber skla umiestnením 1100 litrových kontajnerov po obci, kde sa umiestňuje
sklo fľaškové, zaváraninové, biele tabuľové. Nepatria sem autosklá, zrkadlá, keramika a sklo
s drôtenou výstužou. Zber skla sa uskutočňuje podľa potreby, minimálne 2x do rokla.
c/ železný šrot
Obec zabezpečuje v spolupráci s Klubom dôchodcov zber železného šrotu 2x do roka /jar, jeseň/.
d/ akumulátory /autobatérie/
Obec zabezpečila špeciálny kontajner určený iba na zber a transport akumulátorov o objeme 500
litrov, ktorý je umiestnený v zbernom dvore v obci na Cintorínskej ulici. Zber akumu-látorov sa
uskutočňuje podľa skutočnej potreby, minimálne 1x do roka.
e/ elektronický šrot
Obec zabezpečuje zber elektronického šrotu /staré chladničky, mrazničky, práčky, sporáky,
televízory, rádia …/ 2x do roka odvozom priamo z domácností občanov.
f/ drobný stavebný odpad a veľkorozmerný odpad
Obec zabezpečuje zber stavebného odpadu, veľkorozmerného odpadu ako aj iného odpadu, ktorý sa
nedá umiestniť v zberných nádobach kontajnermi v zbernom dvore na Cintorínskej ulici 1x do
týždňa /stredu/.
6. Odpad zo záhrad ( lístie, zelené časti rastlín) je pôvodca povinný kompostovať, pokiaľ nemá iné
využitie.
7. Povinnosťou užívateľa zberných nádob je zabezpečiť umiestnenie týchto nádob na vlastnom
pozemku a aby nespôsobovali hygienické, estetické a prevádzkové závady a KO nebol odkladaný
mimo nich. Je tiež povinnosťou užívateľa zberných nádob vykonávať čistenie okolia zberných
nádob a zaistiť bezpečný prístup k nádobam (odpratanie snehu, posyp priestoru v prípade
poľadovice).
8. Zakazuje sa :
- uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby, PE vrecia a kontajnery
- odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, stavebný odpad, kamenivo,
vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými a
ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti
- neprimerane zhutňovať obsah zberných nádob alebo ich zapalovať
- využívať zberné nádoby, vrecia a kontajnery k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov
- zberné nádoby preplňovať
- do zberných nádob pre využiteľné zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené
- poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty - nechávať otvorené zberné nádoby
so zatváracím vekom

- spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu, vylievať
chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami do kanalizačného
systému obce alebo ich zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom
- spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku
9. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obci, v ktorom územnom
obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V ďalšom konaní sa postupuje podľa zákona č. 223/2001 Z.z.
ČLÁNOK 4
Kontrola a sankcie
1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú:
- pracovníci OcÚ
- poslanci OcÚ
- iné osoby poverené starostom obce
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
a/ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
c/ neposkytne obcou požadované údaje ( § 39 ods. 9 zákona č. 223/2001 o odpadoch)
d/ nesplní oznamovaciu povinnosť o odpade umiestnenom v rozpore so zákonom č. 223/2001 o
odpadoch (§ 80 ods. 1 písm. c).
Príslušníci polície a poverení zamestnanci OcÚ sú oprávnení za priestupky podľa ods. 2 uložiť
pokutu v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 5000,- Sk – fyzické
osoby.
4. Ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN môže obec uložiť právnickej
osobe pokutu do výšky 10 000,-- Sk.
ČLÁNOK 5
Účinnosť
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Hrnčiarovciach n/P dňa 7.12.2005
Vyvesené dňa 9.12.2005
VZN nadobúda právoplatnosť 15 dní odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
V Hrnčiarovciach n/P, dňa 9.12.2005

Ing. Rastislav Mrva
Starosta obce

