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Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
Obec Dunajská Lužná v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2012, ktorým sa mení
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
ustanovuje
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností takto:
I. Časť
(1) V §2 ods. (2) sa pridáva veta:
„Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.“
(2) §2 ods. (5) znie:
„Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.“
(3) §2 ods. (8) znie:
„Biologický odpad je 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.“
(4) §2 ods. (12) znie:
„Nakladanie s odpadmi je zber, preprava odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka a sprostredkovateľa.“
(5) §2 ods. (13) znie:
„Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.“
(6) §2 ods. (15) znie:
„Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.“
(7) §2 ods. (16) znie:
„Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu,
aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.“
(8) §2 ods. (17) znie:
„Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych
odpadov.“

2

(9) §2 ods. (18) znie:
„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.“
(10) §3 vrátane nadpisu znie:
„§3
Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
(1) V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania
celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje
táto hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.“
(11) § 4 ods. (1) znie:
„Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a
produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.“
(12) § 4 ods. (2) znie:
„Povinnosť pôvodcu odpadu, vypracovať program odpadového hospodárstva, plní pre
komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady obec, na ktorej území tieto odpady
vznikajú. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými
obcami na základe uzatvorenej spolupráce.“
(13) § 4 ods. (14) znie:
„Obec zabezpečuje triedený zber zložiek komunálneho odpadu z domácností: papier, plasty,
sklo. Ostatné vytriedené zložky komunálnych odpadov sa triedia podľa nižšie uvedených
ustanovení tohto VZN.“
(14) § 5 znie:
„
(1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 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.
(3) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce
môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak
túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Toto ustanovenie sa netýka
zberu
a prepravy použitého potravinárskeho oleja. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob
a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov
tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným
nariadením podľa odseku 6. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
(4) Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) oprávnená požadovať
od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
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stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
(5) 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.
(6) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak,
aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
(7) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem
prevádzkovateľa kuchyne je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci
d) umiestniť stanovište ZN prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je
možné, po dohode s obcou doriešiť majetkoprávny vzťah takého stanovišťa k
pozemku vo vlastníctve obce alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe,
e) starať sa o čistotu stanovíšť a okolia ZN,
f) ukladať odpady do ZN a obalov tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpady
nevypadávali a pri ich vyprázdňovaní neohrozovali zdravie pracovníkov
oprávnenej organizácie,
g) zhromažďovať oddelene NO, nemiešať ich s inými druhmi odpadov a
v stanovených termínoch (alebo podľa potreby) ich odovzdať na zhodnotenie
alebo zneškodnenie v rámci obecnej zbernej akcie, alebo na zbernom dvore.
(8) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem
prevádzkovateľa kuchyne má zakázané :
a) ukladať do ZN - tekutý odpad, nebezpečný odpad, uhynuté zvieratá, horľavé
a výbušné látky, neprimerané množstvo DSO ...
b) v prípade preplnenia ZN je zakázané ukladať odpad v okolí ZN (pozn. pôvodca
odpadu je povinný v prípade nedostatočnej kapacity ZN zabezpečiť si zvýšenie
počtu alebo objemu ZN v obci)
c) spaľovať akékoľvek odpady,
d) poškodzovať zberné nádoby,
e) nakladať s odpadmi iného pôvodcu bez jeho súhlasu.
(9) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu odpadov
umiestniť ZN na určené miesto a zabezpečiť k ním prístup.
(10) Oprávnená organizácia je po vyprázdnení zbernej nádoby povinná túto vrátiť na
pôvodné miesto, odstrániť ňou spôsobené znečistenie priestranstva a v prípade
poškodenia nádoby toto oznámiť majiteľovi, uviesť ju do pôvodného stavu, prípadne
dohodnúť rozsah a spôsob náhrady škody.
(11) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem
prevádzkovateľa kuchyne má právo na:
a) poskytnutie kontajnera a zberných nádob a obalov v množstve a druhu
zodpovedajúcom systému zberu v obci,
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b) zber a pravidelný odvoz zložiek odpadu v zmysle harmonogramu separovaného
zberu,
c) zber a odvoz OO, DSO a oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín, podľa harmonogramu VZN,
d) údržbu kontajnera,
e) informovanie o systéme zberu, harmonograme separovaného zberu, zberných
miestach a informácie o oprávnených osobách v obci, alebo spolupracujúcich
s obcou.“
II. Časť
(15) § 6 ods. (4), bod 1, písmeno a) znie:
„a) zberná nádoba pre netriedený odpad o objeme 120 l (1 – 4 osoby) alebo 240 l (5 – 8
osôb) s intervalom vývozu 1 x za 14 dní.“
(16)

§9
„
(1) Obec nezavádza zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností
pre fyzické osoby z dôvodu, že zelený biologicky rozložiteľný odpad majú obyvatelia
obce možnosť celoročne odovzdávať na zbernom dvore a viac ako 50% obyvateľov
obce vlastný odpad kompostuje.
(2) Prevádzkovateľ kuchyne je v súlade s § 39 ods. 17 zákona o odpadoch povinný
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(3) Prevádzkovateľom kuchýň sa týmto VZN ustanovujú nasledovné podmienky:
a) Náklady na zber, prepravu a následné spracovanie biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu znáša prevádzkovateľ kuchyne,
b) prevádzkovateľ kuchyne je zodpovedný za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom. Nesmie ho dávať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov v obci /zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/,
c) kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v
náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby sa musia dezinfikovať (kapitola VI.
prílohy II nariadenia EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín),
d) tieto zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne tak, aby
k nim nebol voľný prístup verejnosti a zvierat,
e) prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či si nakladanie s týmto odpadom
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu,
a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom /zákon č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov/,
f) prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat
odpadmi z kuchyne, nesmie odovzdávať odpady z kuchyne chovateľom zvierat okrem
kožušinových /nariadenie EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu/,
g) frekvencia vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu je
minimálne jedenkrát za týždeň a viac (záleží na ročnom období),
h) na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti musí mať pôvodca

odpadov vydaný súhlas OÚŽP v Senci podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch.
(17) § 10
„Obec zabezpečuje triedený zber z domácností týchto zložiek KO: papier, sklo, plasty.
a) V rodinných domoch a bytových domoch menšej veľkosti sa separuje papier do 120 l
plastových nádob, plasty do plastových vriec a sklo do jutových vriec.
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b) V ostatných bytových domoch sa separuje papier do 120 l plastových ZN, plasty do
igelitových vriec a sklo do jutových vriec. Prípadne do 1100 l nádob umiestených v blízkosti
bytových domov.
c) Za umiestnenie zberných nádob a zberných vriec pre separované odpady (papier, plasty,
sklo) zodpovedajú pôvodcovia odpadu, za ich prepravu a zhodnocovanie oprávnená
organizácia.
d) Mimo dlhodobo stanoveného termínu zberu je možné separované odpady, papier, plasty a
sklo odovzdať na zbernom dvore.
e) 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.“
IV. Časť
(18) Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady
„Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a jeho dodatky.“
VI. Časť
(19)
„
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 4 písm. b)
zákona o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 4
písm. a), § 39 ods. 8 písm. c) zákona o odpadoch v znení neskorších zmien a
doplnkov),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch v znení
neskorších zmien a doplnkov,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle § 39 ods. 12 zákona o odpadoch
v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,96 € aj
opakovane.
(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.“
Ostatné ustanovenia VZN 4/2011 zostávajú bez zmeny.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.
V Dunajskej Lužnej dňa 13.12.2012

Štefan Jurčík, v. r.
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