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Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4, ods. 3
písm. f) a v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 5/2005
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
I.
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO),
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých
zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určeného na nakladanie týchto
odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO
a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti oprávnených
organizácií, v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov
a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce.
II.
Základné pojmy
(1) Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť.
(2) Komunálne odpady ( ďalej len KO ) sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce
pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
(3) Drobné stavebné odpady ( ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác,
zabezpečovaných fyzickou osobou na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci).
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(4) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe stavieb, pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní stavieb .
(5) Zložka komunálnych odpadov (ďalej len ZKO) je 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, sklo
a ďalšie).
(6) Objemný odpad (ďalej len Oo) je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a
hmotnosťou nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto
VZN
( nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče a ďalšie).
(7) Nebezpečný odpad (ďalej len NO) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý
svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho
odpadu, prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho
zneškodňovanie.
(8) Biologický odpad je odpad z domácností a organický odpad vznikajúci na území obce pri
činnosti právnických alebo fyzických osôb, ako aj pri údržbe verejnej zelene, vrátane
parkov a cintorínov.
Biologický odpad nesmie obsahovať suroviny s nadlimitným obsahom cudzorodých látok,
nerozložiteľné prímesi, mastnotu, zbytky pesticídov, ropné uhľovodíky, ťažké kovy,
kovové predmety (vrátane drôtov) a kamene.
Obvykle sem patria zelený bioodpad (tráva, lístie, burina, viničné prútie, kukuričné
kôrovie), odpad z dreva (konáre, drevené triesky, hobliny a piliny), odpad z potravín
(škrupiny, zvyšky jedál, odpad z kávy a čaju, odpad z ovocia), slama, seno, extrementy
zvierat (trus z hydiny, močovka, extrementy hovädzieho dobytka).
(9) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva
úpravu zmiešavania alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženie týchto odpadov.
(10) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej
sa odpad nachádza.
(11) Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si
vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa
obec. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec je platiteľom správca, resp.
nájomca.
(12) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie
s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch
(12) Správca nehnuteľnosti pre účel tohto nariadenia je:
a) vlastník alebo nájomník rodinného domu, alebo vlastník (nájomník) bytu v bytovom
dome bez správcu domu,
b) správca domu v bytovom dome určený podľa iných predpisov,
c) podnikateľ (fyzická, alebo právnická osoba) v priestoroch určených na podnikanie,
d) štatutárny zástupca samosprávy, štátnej správy, a ostatných právnych subjektov,
e) vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu (napríklad
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chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada.
(13) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
(14) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nepoškodzuje životné
prostredie alebo neohrozuje zdravie ľudí.
(15) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto
odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(16) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na
účel ich prepravy.
(17) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek
komunálnych odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(18) Separovaný zber je zber oddeliteľných zložiek komunálnych odpadov.
(19) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
(20) Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s obcou má uzatvorenú
zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce.
(21) Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb, rodinné domy (§ 43b ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., § 43
ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.), nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu
rekreáciu (chaty, chalupy, vinice, záhrady), pozemky, stanovištia zberových nádob.
(22) Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek
a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
(23) Žetónový systém zberu je odvoz KO od držiteľa odpadu zo zberovej nádoby oprávnenou
organizáciou za protihodnotu žetónu. Cena žetónu zahrňuje náklady na prepravu
a zneškodňovanie objemu KO v zberovej nádobe, vrátane nákladov na prepravu a úpravu
z neho vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber a zneškodňovanie DSO a Oo.
(24) Automatizovaný systém kontroly a zberu odpadu (ASKAZO) je zber odpadu od
držiteľov, pri ktorom sa počet odberov kontroluje automaticky prostredníctvom čítacieho
zariadenia zabudovaného na zberovom vozidle a čipov inštalovaných na zberových
nádobách.
(25) Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od držiteľa odpadu
oprávnenou organizáciou v rámci obcou vyrubeného platobného výmeru.
(26) Objednávkový systém zberu (zhodnocovanie) je zber nepravidelný a realizovaný na
základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na
prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá oprávnenej organizácii zmluvne
dohodnutej.
(27) Zberový dvor je oplotený, strážený priestor, zriadený v súlade s platnou legislatívou na
zhromažďovanie (prípadne úpravu) odpadov od držiteľov odpadu (právnických
a fyzických osôb).
Na zberovom dvore sa odpad v zmysle VZN (z hľadiska druhov, množstva a termínu),
od držiteľov odpadu preberá a zhromažďuje v zberových nádobách (kontajneroch) alebo
na voľnej ploche a následne upravuje, zhodnocuje a zneškodňuje.
(28) Zberová nádoba (ďalej len ZN) je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej
držiteľ odpadu na dobu stanovenú (interval odvozu) odkladá odpad (zložku odpadu).
(29) Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby.
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III.
Účel odpadového hospodárstva
(1) Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií
šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky, čo
možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie
životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) separovať využiteľné zložky komunálneho odpadu, znižovať podiel odpadu určeného
na zneškodňovanie
c) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a/,
d) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmen a/, b/,
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písmen a/, b/, alebo c/.
IV.
Spoločné ustanovenia
(1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
(2) Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre
komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady obec, na ktorej území tieto odpady
vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa
môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou Dunajská Lužná na vypracovaní
spoločného programu.
(3) Pôvodcovia odpadu a obec Dunajská Lužná sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní
vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
(4) Držiteľ odpadu je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona
o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj
v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
(5) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a sú uvedené
v prílohe č. 1 k vyhláške č.284/2001 Z.z.
(6) 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 a týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného prostredia, zneškodňovať
odpad spôsobmi uvedenými v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. ako
D4 a D7,
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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 vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
(7) Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia
udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
(8) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov
a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého
výroby odpad pochádza.
(9) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP (ObÚ ŽP), na území ktorého sa odpad nachádza,
na náklady držiteľa odpadu.
(10) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne ObÚ ŽP
a Obecnému úradu Dunajská Lužná, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
(11) ObÚ ŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu
štátnej správy alebo obce, požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je
povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide
o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná zabezpečiť
zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady a výhradne právnickou alebo fyzickou
osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou Dunajská Lužná podľa §
39, ods. 7 zákona o odpadoch, ak túto činnosť nezabezpečuje sama.
(12) Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so
zákonom o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné
náklady príslušný ObÚ ŽP. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec Dunajská Lužná, na
území ktorej boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto
VZN.
(13) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými
ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i/ zákona
o odpadoch.
(14) Obec Dunajská Lužná realizuje separovaný zber papiera, plastov ( PET fľaše), skla
a biologicky rozložiteľného odpadu (lístie, pokosená tráva, konáre). Od 1. januára 2010 je
obec povinná zaviesť separovaný zber kovov.
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V.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(1) Náklady na činnosť nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa §18
ods. 7 alebo ods. 9 zákona o odpadoch.
(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
na území obce Dunajská Lužná zodpovedá obec.
(3) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto všeobecne
záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci Dunajská Lužná,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
a separovaného zberu v obci Dunajská Lužná,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
určené miesta ich zberu a do zberných nádob zodpovedajúcemu systému zberu
komunálnych odpadov v obci Dunajská Lužná a týmto VZN.
(4) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce Dunajská Lužná môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Dunajská Lužná, ak túto
činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec Dunajská Lužná zmluvne podrobne upraví
spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov
tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto
VZN.
(5) Obec Dunajská Lužná pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona
o odpadoch, je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce potrebné informácie.
(6) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo len ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Dunajská Lužná, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
(7) Pôvodca odpadu je povinný:
a) užívať minimálny (odporučený) počet zberových nádob zodpovedajúcich
vymedzenému systému zberu a prepravy KO, ZKO,
b) umiestniť stanovište zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že
to nie je možné, po dohode s obcou doriešiť majetko – právny vzťah stanovišťa k
pozemku vo vlastníctve obce Dunajská Lužná alebo inej právnickej alebo fyzickej
osobe,
c) starať sa o čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob,
d) ukladať KO a ZKO do zberových nádob a zberových vriec tak, aby sa tieto dali
uzatvoriť, aby z nich KO a ZKO nevypadávali a pri ich vyprázdňovaní neohrozovali
zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie.
(8) Pôvodca odpadu má zakázané:
a) ukladať do plastových 240 l ZN, KUKA 110 l ZN a 1100 l kontajner - tekutý odpad,
uhynuté zvieratá, stavebný odpad...
b) ukladať do plastových 240 l ZN väčší objem odpadu ako 50 kg, do 1100 l kontajnera
väčší objem odpadu ako 500 kg a do KUKA 110 l ZN väčší ako 32 kg,
c) v prípade preplnenia ZN je zakázané ukladať odpad v okolí ZN ( pozn. pôvodca
odpadu je povinný v prípade preplnenia ZN zabezpečiť si zvýšenie počtu ZN )
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d) spaľovať KO v plastových 240 l ZN, KUKA 110 l ZN a 1100 l kontajneri ,
e) poškodzovať zberové nádoby alebo jej označovanie adresnosti
(9) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) v deň odvozu KO a ZKO umiestniť KUKA 110 l ZN, plastové 240 l ZN, plastové 120 l
ZN, zberové vrecia a 1100 l kontajneri na dohodnuté miesto a zabezpečiť k ZN
prístup.
(10) Oprávnená organizácia je po vyprázdnení zberovej nádoby povinná túto vrátiť na
pôvodné miesto, odstrániť ňou spôsobené znečistenie priestranstva a v prípade jej poškodenia
toto oznámiť majiteľovi, uviesť ju do pôvodného stavu, prípadne dohodnúť rozsah a spôsob
náhrady škody.
VI.
Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov
(1) Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO
Na území obce Dunajská Lužná sa pre:
a) rodinné domy a bytové domy, v ktorých pôvodcovia odpadu ukladajú KO do 240 l
plastových ZN s cyklom vývozu 1 x za 14 dní uplatňuje intervalový systém zberu
KO.
b) pre bytové domy, v ktorých pôvodcovia odpadu ukladajú KO do 1100 l kontajnerov
s cyklom vývozu 1 x za 7 dní uplatňuje intervalový systém zberu KO.
c) podnikateľov, ktorí ukladajú KO do 1 100 l kontajnerov, 240 l plastových ZN, 120 l
plastových ZN a 110 l KUKA nádob s cyklom vývozu 1 x za 7 dní alebo 1 x za 14 dní
uplatňuje množstvový systém zberu KO.
d) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie a KO ukladajú do 1 100 l kontajnerov, 240 l plastových ZN, 120 l
plastových ZN a 110 l KUKA nádob s cyklom vývozu 1 x za 7 dní alebo 1 x za 14 dní
uplatňuje množstvový systém zberu KO.
e) majiteľov nehnuteľností (rodinných domov a bytov ) v intraviláne obce, ktorí ukladajú
KO do 240 l plastových ZN s cyklom vývozu 1 x za 14 dní a pre majiteľov
nehnuteľností ( bytov ), ktorí ukladajú KO do 1100 l kontajnerov s cyklom vývozu 1 x
za 7 dní uplatňuje intervalový systém zberu KO.
f) majiteľov nehnuteľností v záhradkárskych osadách v lokalite jazera Malá Voda, ktorí
ukladajú KO do 1100 l kontajnerov uplatňuje množstvový systém zberu KO:
- záhradkárska osada „ Malá Voda“ - 2 kus 1100 l kontajner s cyklom vývozu len
v letnom období ( od apríla do konca septembra )1 x za 7 dní,
- záhradkárska osada „ RUDI “ - 3 kus 1100 l kontajnerov s cyklom vývozu v letnom
období ( od apríla do konca septembra )1 x za 7 dní,
- záhradkárska osada „ BARTOŠ “- 3 kus 1100 l kontajnerov s cyklom vývozu
v letnom období ( od apríla do konca septembra )1 x za 7 dní,
g) Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená
organizácia
–

Každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na KO
zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN.
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–

-

-

Pre držiteľov odpadu (rodinné domy a bytové domy menšej veľkosti), ktorí
užívajú plastové zberové nádoby 240 l, je minimálny počet 1 ks, (odporúčaný
počet do 5 osôb je 1 ks, nad 5 osôb sú 2 ks atď.)
Zvýšené nároky na zberné nádoby budú považované za nadštandard a budú
zohľadnené v ďalšom poplatku (ich sadzba bude stanovená ako pri množstvovom
zbere, viď VZN o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady)
Pre držiteľov odpadu (ostatné bytové domy), ktorí užívajú 1 100 l kontajnery , je
minimálny počet 1 ks pre 45 osôb v jednom bytovom dome, v prípade, že počet
osôb v bytovom dome je vyšší majú obyvatelia nárok na ďalší kontajner, a to na
každých ďalších 10 osôb jednu 240 l plastovú ZN.
V prípade krádeže zbernej nádoby alebo kontajnera je pôvodca odpadu ( vlastník,
správca nehnuteľnosti) povinný dokladovať tento čin overeným čestným
prehlásením, na základe čoho mu bude poskytnutá náhradná nádoba.
Oprávnená organizácia KO skladuje na skládke Čukárska Paka.
Platiteľ poplatku má náklady za nakladanie KO zahrnuté v poplatku, ktorý je
stanovený v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(2) Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobného stavebného odpadu / ďalej
len DSO/ v objeme do 1m³
a) Na území obce Dunajská Lužná sa pre držiteľov odpadu na zber DSO uplatňuje
intervalový systém zberu 2x za rok.
b) Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území obce
výhradne oprávnená organizácia.
c) Systém zberu DSO sa bude realizovať :
- pristavením veľkokapacitných kontajnerov, do ktorých sa bude môcť DSO uložiť,
- vyložením DSO na voľné priestranstvo pred nehnuteľnosť (na miesto dostupné
verejnej komunikácii) odkiaľ bude odvezený,
- vývozom na zberový dvor.
Termíny a spôsob zberu budú upresnené spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom a
plagátmi).
d) Zhodnocovanie a zneškodňovanie DSO zabezpečuje oprávnená organizácia.
e) Platiteľ poplatku má náklady na nakladanie DSO zahrnuté v poplatku, ktorý je
stanovený v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.. o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania stavebného odpadu
a výkopovej zeminy a DSO v objeme nad 1m³
a) Na území obce Dunajská Lužná sa pre držiteľov stavebného odpadu v objeme nad 1m³
a výkopovej zeminy, uplatňuje objednávkový systém zberu.
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b) Prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu v objeme nad
1m³ a výkopovej zeminy objednávkovým systémom zabezpečujú na území obce
Dunajská Lužná oprávnené organizácie.
c) Platiteľ poplatku náklady za prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie, hradí priamo
oprávnenej organizácii.
(4) Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania stavebného odpady a
odpady z demolácií
a) Na území obce Dunajská Lužná sa pre držiteľov stavebného odpadu a odpadu z
demolácií uplatňuje objednávkový systém zberu.
b) Prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu a odpadu z
demolácií objednávkovým systémom zabezpečujú na území obce Dunajská Lužná
oprávnené organizácie.
c) Platiteľ poplatku náklady za prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie, hradí priamo
oprávnenej organizácii.
1. Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa
druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na
jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne
súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
2. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od
miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované
zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z
demolácií.
3. Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je
povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
4. Obec pri vydávaní príslušných povolení k stavebným a demolačným prácam oznámi
fyzickým a právnickým osobám možnosť osobitného nakladania so stavebným
odpadom z demolácií v zmysle vyššie uvedených bodov.
(5) Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu
(ďalej len Oo)
a) Na území obce Dunajská Lužná sa pre držiteľov odpadu na zber Oo uplatňuje
intervalový systém zberu 2x za rok.
d) Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje na území obce výhradne
oprávnená organizácia.
e) Systém zberu Oo sa bude realizovať :
- pristavením veľkokapacitných kontajnerov, do ktorých sa bude môcť Oo uložiť,
- vyložením Oo na voľné priestranstvo pred nehnuteľnosť (na miesto dostupné
verejnej komunikácii) odkiaľ bude odvezený,
- vývozom na zberový dvor.
Termíny a spôsob zberu budú upresnené spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom a
plagátmi).
f) Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje oprávnená organizácia.
g) Platiteľ poplatku má náklady na nakladanie Oo zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený
v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.. o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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(6) Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu
( ďalej len BRO)
Obec zabezpečuje možnosť oddeleného zberu a zneškodňovania biologicky rozložiteľných
odpadov (rastlinný odpad) jeho zber a osobitné zneškodňovanie oddelene od komunálneho
odpadu pravidelným zberom v rámci Združenia obcí Horného Žitného ostrova
v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne na obecných plochách.
a) Držitelia odpadu môžu BRO (lístie, trávu a konáre) odovzdať na zberovom dvore.
(7) Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu (ZKO)
a) Na území obce Dunajská Lužná sa zabezpečuje separovaný zber týchto ZKO:
papier, sklo, plasty – PET fľaše.
b) V rodinných domoch a bytových domoch menšej veľkosti sa separuje papier do 110 l
KUKA nádob alebo 120 l plastových ZN, plasty do igelitových vriec a sklo do jutových
vriec.
c) V ostatných bytových domoch sa separuje papier do 120 l plastových ZN, plasty do
igelitových vriec a sklo do jutových vriec. Na sídliskách v časti obce Jánošíková sa sklo
separuje do veľkokapacitného kontajnera.
d) Za umiestnenie zberových nádob a zberových vriec pre ZKO (papier, plasty, sklo)
zodpovedajú pôvodcovia odpadu, za ich prepravu a zhodnocovanie oprávnená
organizácia.
e) Mimo termínu zberu je možné papier, plasty a sklo odovzdať na zberovom dvore.
f) Platiteľ poplatku má náklady za zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie všetkých
vyseparovaných ZKO zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený v zmysle zákona
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(8) Nakladanie s nebezpečnými zložkami z KO
a) Obec zabezpečuje možnosť oddeleného zberu elektrozariadení výrobcom a predajcom
a zber odpadových olovených akumulátorov na obecných plochách na to vyhradených
formou pravidelného zberu v rámci Združenia obcí Horného Žitného ostrova
v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne a tiež osobitným zberom.
b) Termín a spôsob zberu bude zverejnený spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom
a plagátmi).
VII.
Zberový dvor
V obci Dunajská Lužná je zriadený zberový dvor, ktorý sa dočasne nachádza v časti
Jánošíková oproti dvoru živočíšnej výroby poľnohospodárskeho družstva.
Na zberovom dvore je možné odovzdať:
- zelený odpad ( konáre, tráva, lístie)
- sklo ( biele, farebné)
- umelohmotné tzv. PET fľaše ( z minerálok a ochutených malinoviek)
- papier, kartóny
- pneumatiky bez kovových častí o rozmere max. 1400 mm
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VIII.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná o určení miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

IX.
Obec
(1) Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a/ zákona
o odpadoch),
b) spolupracuje s oprávnenou organizáciou v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
a ochrany životného prostredia.
(2) Obec zabezpečuje kontrolu dodržiavania a povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN
prostredníctvom:
a) poverených pracovníkov OcÚ
b) kontrolóra obce,
c) poslancov OZ,
d) iných osôb poverených starostom obce.

X.
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 písm., b/
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3
písm. a/, § 39 ods. 5 písm. c/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
zmien a doplnkov)
c) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle § 39 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a/ až c/ možno uložiť pokutu do 165,96 € / 5 000,– Sk.
(3) Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až c/ prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ak
zákon neustanovuje inak.
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XI.
Pokuty právnickým osobám
(1) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6638,78 € / 200 000 Sk, ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.
(2) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa kedy sa starosta obce dozvedel o tom,
kto sa konania podľa ods. 1 dopustil (najneskôr však do jedného roka odo dňa keď
k porušeniu povinnosti došlo). Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
zmien a doplnkov).
XII.
Záverečné ustanovenie
(1) Zrušuje sa VZN obce Dunajská Lužná č.11/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
(2) Na tomto VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná dňa 15.12.2005
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2006
V Dunajskej Lužnej, dňa ..........................................

........................................................
Ing. Ladislav C i n g e l
starosta obce
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