VZN obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Jazernica č.2/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Jazernica vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj
miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie komunálnych odpadov.
Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a každý je povinný
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

II. Časť
Základné ustanovenia

Pre účely tohto nariadenia :
1. Odpadom je hnuteľná vec , ktorej sa jej držiteľ zbavuje alebo v súlade so zákonom
o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká .
3. Držiteľ odpadu je fyzická osoba alebo právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza.


Spôsob zberu a a prepravy komunálnych odpadov:



Spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadov a
to: 1. elektroodpadov z domácnosti

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi.
3. použitých prenosných baterií a akumulátorov
4. jedlých olejov a tukov
 spôsob nakladania a zberu drobných stavebných odpadov
 nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom


nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

 spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Jazernica.

III. Časť
Komunálny odpad a jeho druhy.
1.

Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade
s ustanoveniami vyhl. MŽP SR ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2.

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Jazernica
ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.

3.

Za vyhradené miesta sa na území obce Jazernica považujú :







Zberné nádoby
Zberné kontajnery
Skládka biologicky rozložiteľného odpadu
Obecná skládka odpadu
Drobný stavebný odpad sa ukladá na miestach , ktoré určí starosta obce alebo jeho
zástupca.

4.

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ktoré
vznikajú na území obce Jazernica je zodpovedná obec. Fyzická osoba – podnikateľ
a právnická osoba ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania , zodpovedá
za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

5.

Vykonávať zber, prepravu , zhodnocovanie a zneškodňovanie KO ( komunálny
odpad) a DSO ( drobný stavebný odpad) na území obce Jazernica môže iba subjekt,

ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti ( ďalej len
oprávnená osoba).
6.

Oprávnená osoba je povinná priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie
komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vytriedených
zložiek KO a ohlásiť obci Jazernica každú podstatnú zmenu v zložení a podieloch
odpadov.

Povinnosti pôvodcu odpadu:


Predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať ich spôsobom na to
určeným.



Zapájať sa do zberu odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce podľa tohto
VZN.



Triediť komunálny odpad na jednotlivé zložky odpadu v zmysle vytvorených
podmienok na triedený zber a ukladať ich do predpísaných zberných nádob.



Chrániť zberové nádoby poskytnuté pôvodcovi odpadu pred stratou a poškodením.



Poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.



Platiť obci miestny poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok , určených vo
VZN č.29/2013 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.



Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ , je povinná pred začatím činnosti
požiadať obecný úrad v Jazernici o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov .



Každý kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatie pre verejnosť je povinný
zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob na odpad a na vlastné náklady spraviť
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu ktorý vznikol jemu a návštevníkom
v súvislosti s jeho činnosťou.

IV. Časť
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
a)

elektroodpady z domácností – raz alebo dvakrát ročne sústredený zber

b) odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi  do
veľkoobjemových kontajnerov

c)

použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
sústredený zber raz ročne

d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok – 
je povinnosť občanov , odovzdať v lekárňach
nespotrebované lieky.
e)

jedlé oleje a tuky z domácností zberná nádoba umiestnená pri veľkoobjemových
kontajneroch na obecnej skládke odpadu.

f)

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania dohoda o odbere a likvidovaní biologického odpadu.

g) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov je
vytvorená skládka biologicky rozložiteľného odpadu vedľa obecnej skládky
komunálneho odpadu.
h) Textil raz ročne sústredený zber , náklady na odvoz znáša obec
i)

Komunálny odpad  pravidelne podľa zmluvy s Technickými službami Turč. Teplice.

j)

Papier do plechovej bunky vedľa obecnej skládky odpadu podľa otváracích hodín
OSO.

● Zberné nádoby pri zbere podľa písmen a), b) a c) hradí organizácia zodpovednosti
výrobcov (OZV) alebo výrobca, nie obec ani pôvodca odpadu.
● V celom katastrálnom území obce Jazernica sa zakazuje:


Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN.



Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.



Vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob.



Napľňať zberové nádoby drobným stavebným odpadom .



Batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti.



Vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky do povrchových vôd, podzemných vôd
a do kanalizácie.

V. Časť
Prevádzkovanie obecnej skládky odpadu.
Obecná skládka odpadu je umiestnený v okrajovej časti obce a otvorený je každú sobotu
od 9.00 do 11.00.
Obecná skládka odpadu nie je oprávnená odoberať pneumatiky, ktoré sa
odovzdávajú len distribútorom a pneuservisom.
VI. Časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Nezákonné umiestnený odpad tzv čierna skládka odpadu , sa nahlasuje na obecnom úrade
osobne, na telefonnom čísle 043/4947231 alebo na emailovej stránke obce,
jazernica@gaya.sk.

VII. Časť
Kal zo septikov a žúmp
Kal zo septikov a žúmp znehodnocovať podľa ustanovení VZN č.1/2015. Každý občan je
zodpovedný za svoju žumpu.

VIII. Časť.
Poplatky.

Miestne poplatky za komunálny odpad upravuje VZN obce Jazernica č. 29 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

IX. Časť
Priestupky
Za nedodržanie tohto nariadenia bude fyzickej osobe udelená pokuta do výšky 330 EUR,
a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi , do výšky 3300 EUR.

X. Časť
Kontrolná činnosť.
Kontrolovať dodržiavanie ustanovenia tohto VZN majú právo zamestnanci Obecného úradu
a poslanci OZ.

XI. Časť
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Jazernica na svojom zasadnutí dňa 11.12.2015 číslo uznesenia A/60.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2016
V Jazernici dňa 14.12.2015
Ivan Gejdoš
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12..2015
Zvesené z úradnej tabule dňa 31.12.2015

