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Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 39
ods. 6 zákona č. 223/2001Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o odpadoch “) uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení ( ďalej len „ VZN " ):

VZN Č. 3/2014
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE BRZOTÍN
I.ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzným nariadením (v texte aj „VZN“) sa upravujú podrobnosti o nakladaní s

komunálnymi odpadmi (v texte aj „KO“) a s drobnými stavebnými odpadmi ( v texte aj „DSO“)
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadmi z
domácností vznikajúcimi na území obce, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov.
(2) Všeobecne záväzným nariadením (VZN) sa zavádza systém zberu komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov, ktorý :
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov (KO) vznikajúcich na jej
území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane
zabezpečenia zberných nádob (ZN) zodpovedajúcich systému zberu KO v obci a zabezpečenia
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov (ZKO) v rámci
triedeného zberu komunálnych odpadov ( § 39 ods. 5, písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zákon o odpadoch "),
b) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov
(Oo) na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z
domácností s obsahom škodlivín (NO) a drobných stavebných odpadov ( § 39 ods. 5, písm. b)
zákona o odpadoch ).
Článok 2
Pôsobnosť
VZN upravuje práva a povinnosti osôb pôsobiacich na území obce a povinnosti oprávnených
organizácií vo vzťahu k nakladaniu s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi
(DSO), v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania
čistoty a verejného poriadku na území obce Brzotín.

2

VZN č.3/2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA
ÚZEMÍ OBCE BRZOTÍN

Článok 3
Základné pojmy
(1) Základné pojmy týkajúce sa nakladania s odpadmi vymedzuje § 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov.
(2) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
práve nachádza.
c) Oprávnená osoba (organizácia oprávnená na nakladanie s KO a DSO na území obce) je
právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu,
prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území obce a zároveň na
zabezpečenie výkonu požadovaných činností má súhlas orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.
d) Prevádzkovateľ kuchyne (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba), ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
e) Kolektívna organizácia je právnická osoba založená najmenej jedným výrobcom
elektrozariadení, zapísaná v Registri kolektívnych organizácií.
f) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.
g) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti, 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 činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a tiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
h) Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení niektorých zložiek komunálneho odpadu.
i) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích
prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba - nepodnikateľ, pri ktorých postačuje
ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie,
a to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané za každú jednu fyzickú osobu domácnosti. Nad
toto množstvo si fyzická osoba zabezpečí veľkokapacitný kontajner a likvidáciu za osobitnú
odplatu. Ak si obyvateľ na takéto práce nájme stavebnú spoločnosť, v takomto prípade
zodpovedá za stavebný odpad táto spoločnosť.
j) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín (odpad s nebezpečnými
vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr. staré lieky, žiarovky s
obsahom ortuti, odpadové oleje vznikajúce z prevádzky domácnosti a pod.).
k) Nebezpečné odpady (N) sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu alebo viac nebezpečných
vlastností. Sú to najmä výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita,
rakovinotvornosť, mutagénnosť a ekotoxicita. Patria sem najmä: baterky a batérie všetkého
druhu, absorbenty papierové, textilné piliny, hobliny, perlit a pod., ďalej obaly (z chemikálií,
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l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)

x)
y)

olejov, farieb..), farby a farbivá, oleje, chemikálie, pesticídy, lieky po expirácii, halogénové
rozpúšťadlá (acetón, toulén) a ostatné riedidlá.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) je biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad, parkov a cintorínov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií,
stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych prevádzok.
Zelený biologický rozložiteľný odpad (ZBRO) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov a cintorínov (kat. číslo 20 02 01). Obsahuje rastlinný materiál, najmä trávu, lístie,
konáre, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú
štiepku, hobliny, drevný popol a pod.
Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO) je biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad (kat. číslo 20 01 08) a jedlé oleje a tuky (kat. číslo 20 01 25). Medzi
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí odpad, ktorý vzniká pri príprave
jedál a nápojov (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, nespracované zostatky
surovín a pod.), ako aj odpad vzniknutý po konzumácii jedál a nápojov (použité papierové
servítky, neskonzumované zostatky pokrmov, kávové a čajové zvyšky a pod.) a taktiež
potraviny po záručnej dobe.
Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania.
Elektroodpad z domácností (EOD) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých
komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v
čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných,
priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb (napr. veľké a malé domáce
spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje a ktoré musia byť
kompletné).
Objemné odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký
rozmer umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je
možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu. Patria
sem: sanita (napr. umývadlo, vaňa), dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra a pod.
Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je
určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný
čas.
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky,
materiály alebo látky, určené na pôvodný účel alebo na iné účely.
Kompostovanie je biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok vplyvom
živých organizmov vzniká organické hnojivo – kompost.
Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO, ktorá
je umiestnená na miestach na to určených – t. j. na stanovišti zberných nádob, prípadne na
náhradnom stanovišti zberných nádob, alebo na verejnom priestranstve na dobu max. 24 hodín
na čas vývozu odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie s KO a DSO na území obce.
Stanovište zberných nádob je spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi, alebo
správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov.
Náhradné stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných
nádob, ktorej dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené obcou.
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z) Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia KO a DSO ukladať určené vytriedené zložky
aa)

bb)
cc)

dd)

KO a DSO spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku zberného dvora.
Kompozitné obaly – viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a ochranu
prepravovaného tovaru.
Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa, mäsových
výrobkov a nápojov (plechovky), a pod..
Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia
na ich dosiahnutie.
Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené
plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov , nachádzajúci sa v stavbe.

ee) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je poplatok, ktorý sa platí za
komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Miestny poplatok za KO a DSO
ukladá obec a výnos z tohto poplatku je príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom poplatku. Sadzbu
miestneho poplatku za KO a DSO rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

II.ČASŤ
Článok 4
Pravidlá nakladania s odpadmi
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch; ten,
komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je
povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo
povolením (§ 18 ods. 1 zákona o odpadoch).
(2) 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,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu (§ 18 ods. 2 zákona o odpadoch).
(3) Zakazuje sa :
(1) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o
odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. a) a týmto VZN,
(2) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4
písm. b),
(3) používať zberné nádoby na iný účel ako je určené týmto VZN,
(4) vhadzovať zmesový komunálny odpad do nádob určených na vytriedené zložky komunálneho odpadu
(nádoby na triedený zber),
(5) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob okrem subjektu, ktorý má uzatvorenú zmluvu s obcou na
nakladanie s odpadmi (oprávnená organizácia),
(6) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
(7) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),
(8) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií domov,
(9) zberné nádoby preplňovať, udupávať a inak zhutňovať obsah nádob,
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(10) do zberných nádob ukladať objemný odpad, odpad živočíšneho pôvodu (perie, trus od domácich
hospodárskych zvierat), nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady a pod. )a iný odpad, ktorý by
svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
(11) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe; spaľovať lístie, trávu a
ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená Hasičským a
záchranným zborom;
(12) ukladať odpad mimo zberných nádob,
(13) svojvoľne vytvárať skládky,
(14) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku, zneškodňovať odpad ukladaním do
povrchových nádrží (jám, rybníkov),
(15) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré
nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
(16) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
(17) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácií,
(18) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
(4) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v
rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu Rožňava, odbor
starostlivosti o životné prostredie a obci (§ 18 ods. 7 zákona o odpadoch).
(5) Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe oznámenia, z vlastného podnetu
alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou (§ 18 ods. 8
zákona o odpadoch).
(6) Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o
odpadoch alebo sa nepreukáže niektorá zo skutočností uvedených v § 18 ods. 9 písm. a) až c) zákona o
odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný úrad životného
prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na
vlastné náklady zabezpečí obec.

Článok 5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, povinnosti pôvodcu
odpadu a oprávnenej organizácie
(1) 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 (§ 39 ods. 2 zákona o
odpadoch).
(2) Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci
miestny poplatok. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov) okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 zákona o odpadoch a okrem nákladov na
systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení z domácností, zberu použitých batérií a akumulátorov,
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos
miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi
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a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie (§ 39 ods.
9 zákona o odpadoch).
(3) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto VZN (§ 39 ods. 7 zákona o odpadoch).
(4) Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci,
b) triediť a zhromažďovať vytriedené zložky komunálneho odpadu ukladaním do vyhradených nádob, vriec,
prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce a
podmienok tohto VZN,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) 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,
e) pri odvoze komunálneho odpadu dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre zhromažďovanie
komunálneho odpadu,
f) počas celého roka sprístupniť zbernú nádobu komunálneho odpadu (vyhradené miesto očistiť od snehu
a iných nečistôt), chrániť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením,
g) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob na komunálny odpad;
h) v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde je viac prevádzok, umožniť organizácii poverenej
zberom vjazd do areálu, aby bolo možné v deň vývozu vykonať vývoz odpadu (týka sa fyzických osôb –
podnikateľov a právnických osôb),
(5) Vybraným subjektom sa ukladajú osobitné povinnosti a to
a) podnikateľským subjektom, ktoré podnikajú v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných prác sa
zakazuje voľne ukladať odpad vznikajúci pri týchto prácach na verejných priestranstvách,
b) prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom.
(6) 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 (ďalej len oprávnená organizácia).
(7) Oprávnená organizácia je pri manipulácii s komunálnymi odpadmi povinná
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným
problémom, ku škode na majetku a k poškodeniu životného prostredia,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby z ich stanovišťa na nakládkové miesto na čas potrebný na ich
vyprázdnenie,
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište,
d) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov, najmenej však intervaly podľa tohto VZN,
e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu (poveternostné
podmienky, porucha zberného vozidla a pod.),
f) zaraďovať jednotlivé druhy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, s ktorými nakladá
na území obce, podľa platného Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu
prijatých odpadov, spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
g) ak v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné priestranstvo,
stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je oprávnená organizácia povinná znečistenie okamžite
odstrániť.
(8) 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
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vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi (§ 39 ods. 12 zákona o odpadoch).

Článok 6
Systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi a ich zložkami
(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
zodpovedá obec.
(2) Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu a zneškodňovaniu podľa
systému stanoveného týmto VZN.
(3) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa na území obce ukladá do štandardných zberných nádob,
ktorými sú:
a) 110 l, 120 l zberná „ kuka" nádoba
b) 1100 l kontajner
c) špeciálne kontajnery na zložky KO , ktoré sú navzájom viditeľné a popísané, na ktoré druhy sú určené,
d) 120 l zberné vrecia farebne rozlíšené na zložky KO
e) veľkokapacitné kontajnery
(4) Pre zber zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch a bytových domoch sú určené 110 litrové
kuka nádoby z pozinkovaného plechu alebo 110 l a 120 litrové kuka nádoby plastové na kolieskach.
(5) Právnické osoby a fyzické osoby– podnikateľia
a) Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sú určené 110, 120 litrové kuka
nádoby alebo 1100 litrové kontajnery.
b) V čase odvozu odpadu sú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia povinný umožniť voľný prístup
k zberným nádobám , v opačnom prípade sa vývoz neuskutoční.
c) Do zberných nádob na komunálne odpady, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby –
podnikatelia, je možné ukladať iba zmesový komunálny odpad. Do týchto nádob je zakázané ukladať
akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), triedené zložky
komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu ako aj
všetky ostatné (nie komunálne) odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej
predmet podnikania.
d) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní odpady vznikajúce pri bezprostrednom
výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania (nie komunálne odpady, vrátane obalov) zhodnocovať
alebo zneškodňovať na vlastné náklady na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou.
Takto vzniknuté odpady nie sú komunálnym odpadom a za ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
zodpovedá pôvodca odpadu.
e) Obec na základe písomnej žiadosti predloženej do 15. 11. kalendárneho roka povinná v termíne od 01.
01. nasledujúceho kalendárneho roka zaviesť množstvový zber len pre také právnické osoby alebo
fyzické osoby - podnikateľov, ktorí sa dostatočne preukážu, že:
• množstvo nimi vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne
merateľné,
• komunálne a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. Ak obec na základe žiadosti zavedie pre niektorých
pôvodcov množstvový zber komunálnych odpadov, zároveň je povinná pôvodcom umožniť výber
veľkosti zbernej nádoby z troch veľkostí ( 110 l, 120 l, 1100 l ). Odhlásenie sa z množstvového zberu a
platenie paušálneho poplatku za zber, prepravu, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov sa realizuje písomne v termíne do 31.12. kalendárneho roka.
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(6) Užívatelia zbernej nádoby na KO sú povinní:
a) zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami, vsýpať do nich odpad tak, aby nedošlo k znečisteniu,
prípadné znečistenie ihneď odstrániť;
b) po vsypaní a vysýpaní odpadu uzatvárať zberné nádoby;
c) užívať zbernú nádobu len na účel, na ktorý je určená.
(7) Pre zmesový komunálny odpad platí intervalový systém zberu, pričom interval vývozu zberných nádob je
dvojtýždenne v piatok. Vývoz sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu zvozového kalendára.
(8) Odvoz KO v záhradkárskych osadách sa uskutočňuje podľa individuálneho zvozového kalendára
a majiteľom týchto nehnuteľností sa poskytujú plastové vrecia na odpad.

Článok 7
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
(1) Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Ak
fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v
rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí
objednať veľkoobjemový kontajner za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.
(2) Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne so súhlasom obce takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.
(3) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba –
podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a
pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Do drobného stavebného odpadu patria v
malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. .
(4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, prostredníctvom
veľkokapacitných kontajnerov a to najmenej 2 x za rok. V prípade potreby obec zabezpečí zber drobných
stavebných odpadov v častejšom časovom intervale. O konkrétnych termínoch zberu obec informuje
v mieste obvyklým spôsobom ( miestny rozhlas , vývesná tabuľa).
(5) Dopravenie DSO na zberové miesto zabezpečí pôvodca DSO.
(6) Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi v obci Brzotín sa zakazuje.
(7) Držitelia DSO sú povinný vytriediť z neho jednotlivé zložky podľa tohto VZN.

Článok 8
Nakladanie s objemovým odpadom
(1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do používanej nádoby
na zmesový odpad. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby a podobne.
(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba
na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(3) Obec zabezpečí pre pôvodcov odpadov na svoje náklady odvoz objemného odpadu najmenej 2 x za rok, v
jarných a jesenných mesiacoch. V prípade potreby obec zabezpečí zber objemného odpadu v častejšom
intervale. Pre zhromažďovanie a prepravu týchto odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery.
(4) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu
osobitým oznamom, pričom využije miestny rozhlas, vývesnú tabuľu. V informácii uvedie najmä termín v
ktorom bude veľkoobjemový kontajner umiestnený, miesto a dobu jeho umiestnenia.
(5) Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
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(6) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zber objemového odpadu zabezpečujú na vlastné náklady
s príslušnou oprávnenou organizáciou.

Článok 9
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
(1) Biologický rozložiteľný odpad ( ďalej len BRO) zo záhrad sa rozumie najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky
úrody, konáre a orezávky stromov a kríkov, lístie, tráva a pod.
(2) Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad a zabezpečiť jeho skompostovanie na vlastnom pozemku.
(3) Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a do kontajnerov na zber
vybraných druhov odpadov, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.
(4) Obec Brzotín nezaviedla a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu na obecnej úrovni. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na obci podľa §39 ods. 18
písm. b) bod 2. Zákona o odpadoch.

Článok 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
(1) Prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom.
(2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátene nákladov na zberné kontajnery
a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne ( nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO).
(3) Prevádzkovatelia kuchýň, ktorými sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, prevádzkujúce
zariadenia spoločného stravovania: sú povinní:
a) zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného reštauračného
odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na uskladnenie takéhoto druhu odpadu
( zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu z nádoby, a pod.), musia zabezpečiť, aby
zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené nariadením 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.
853/2004 o hygiene potravín,
b) zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu
nespôsobovalo
žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných nežiaducich účinkov takéhoto
odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1x týždenne,
c) zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch alebo
pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je
zakázané,
d) ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom
iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt,
ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj
osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a aby mal schválené spracovávanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou,
e) prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s takýmto odpadom si zabezpečuje sám
alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na
nakladanie s takýmto odpadom,
f) prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat.
g) sú povinní viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať obci údaje pre potreby ročného hlásenia o
odpadoch.
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Článok 11
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
(1) Ide o vytriedené zložky KO , kategorizované ako nebezpečné odpady v rámci KO z domácností.
(2) Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: použité batérie a akumulátory, lieky a iné nebezpečné odpady.
(3) Použité batérie a akumulátory:
a) držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory
distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov alebo na dostupnom zbernom mieste,
b) odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory podnikateľovi, ktorý je oprávnený
vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, výrobcovi batérií
a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými automobilovými alebo priemyselnými
batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje nakladanie s použitými
automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi.
c) v zmysle platného zákona o odpadoch je pôvodca prenosných batérií a akumulátorov individuálne alebo
prostredníctvom kolektívnej organizácie povinný zabezpečiť informovanie konečných používateľov o
zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov, o význame účasti na
triedenom zbere, o význame symbolu uvedeného na batériách a akumulátoroch, o možných účinkoch
látok obsiahnutých v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a zdravie ľudí, o dostupných
systémoch zberu a recyklácii a o ich úlohe pri prispievaní k recyklácii a znáša náklady, ktoré mu vznikli
pri organizovaní verejných informačných kampaní,
d) v zmysle platného zákona o odpadoch je výrobca batérií a akumulátorov povinný zabezpečiť
individuálne, prostredníctvom tretej osoby alebo kolektívnej organizácie zber použitých prenosných
automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov na celom území Slovenskej republiky vrátane
zabezpečenia prevádzkovania najmenej jedného zberného miesta pre použité prenosné batérie a
akumulátory a najmenej jedného zariadenia na zber použitých automobilových a priemyselných batérií a
akumulátorov v každom okresnom meste.
(4) Pôvodca humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný ich odovzdať verejnej lekárni,
ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami. Zakazuje sa
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami miešať so zmesovým komunálnym odpadom, s
triedeným komunálnym odpadom a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
(5) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá,
detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené
olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
(6) Odpad s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich
a na verejné priestranstvá obce.
(7) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(8) Obec zabezpečí pre pôvodcov odpadov odvoz odpadu s obsahom škodlivín najmenej 2x za rok. O dni
zberu odpadu s obsahom škodlivín a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať pôvodcov
odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, oznamom na vývesnej tabuli )
(9) Zakazuje sa zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi komunálnych odpadov.
(10) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania zabezpečujú na vlastné
náklady v súlade s platnou úpravou uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou organizáciou.
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Článok 12
Elektroodpad z domácností
(1) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý
pochádza z domácností fyzických osôb.
(2) Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily,
videá, digitálne hodinky, prenosné hracie konzoly, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a podobne.
(3) Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče,
autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne
zabudované, vírivky a pod.
(4) Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie
nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z
domácností.
(5) Medzi žiarivky a svietidlá patria:
• Lineárna žiarivka - klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónová trubica, neónka,)
• Kompaktná žiarivka -kompaktná žiarivka má menšie rozmery než má klasická žiarivková trubica. Ide o
úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.
• Svietidlá - svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo
stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá
slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné
akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.
(6) Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho
prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné
reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré
nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá
pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
(7) Zber, prepravu elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel zabezpečuje oprávnená osoba na
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
(8) Obec zabezpečí obyvateľom obce zber elektroodpadu 2 x ročne. Informácie o termíne, mieste a čase zberu
sú poskytnuté vopred v mieste obvyklým spôsobom.
(9) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne
uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z
elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v
prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.
(10) Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel s ostatnými druhmi
odpadov.

Článok 13
Zber triedených zložiek odpadu
(1) Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
a) papier,
b) plasty,
c) kov,
d) sklo,
(2) Odpady z papiera:
a) odpady z papiera sa triedia do kontajnerov na papier určených obcou,
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(3)

(4)

(5)

(6)

b) do odpadu z papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,
c) do odpadu z papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky),
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s
výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod..
Odpady z plastu:
a) odpady z plastu sa triedia do kontajnerov na plasty a plastových vriec určených obcou,
b) do odpadov z plastu patria: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET
(polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od
sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.,
c) do odpadov z plastu nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod..
Odpady z kovových obalov:
a) odpady z kovových obalov sa triedia do kontajnerov modrej farby s nápisom kov-na kov. Väčšie
kusy kovového dopadu sa odovzdávajú do zberu objemného odpadu.
b) do odpadu z kovových obalov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást,
kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík,
kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z
kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky
pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál,
c) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami
a rôznymi chemickými látkami.
Odpady zo skla:
a) odpady zo skla sa triedia do kontajnerov na sklo určených obcou,
b) do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
c) do odpadu zo skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami,
potravinami) a pod..
O konkrétnych termínoch zberu zložiek komunálnych odpadov obec informuje formou zvozového kalendára,
ktorý je doručený do každej domácnosti a uverejnený na webovej stránke obce.

(7) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a likvidáciu vytriedených zložiek odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania zabezpečujú na vlastné
náklady na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných
priestranstiev a ich okolia.

Článok 14
Odpad zo septikov a žúmp
(1) Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp sú záväzné pre celý kataster obce.
(2) Vlastníci rodinných domov na uliciach s vybudovanou obecnou kanalizáciou sú povinní splaškové a
odpadové vody odvádzať do tejto kanalizácie.
(3) Majitelia septikov a žúmp (resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia) na uliciach kde nie je
vybudovaná obecná kanalizácia, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade
so všeobecne záväznými predpismi na základe objednávky prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp. Na území obce Brzotín je
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najbližšou oprávnenou osobou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Rožňava, Štítnická
258/19, 048 01 Rožňava.
(4) Miesto zneškodňovania odpadov sa určuje výlučne čistička odpadových vôd.
(5) Odpad zo septikov a žúmp je zakázané vypúšťať do vodného toku Slaná, Honský potok, Egrešský potok a
Čremošňa a taktiež do kanalizácie, ktorá slúži na odtok povrchových a dažďových vôd.

Článok 15
Priestupky a pokuty
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) poruší toto nariadenie o nakladaní s odpadom,
b) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch v znení neskorších
predpisov (§ 18 ods.4 písm. b) zákona o dopadoch ),
c) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na iné
miesto a do iných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov, než na to
určených obcou v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c) a s
týmto VZN,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov,
e) neposkytne obci požadované údaje podľa § 39 ods. 12 zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov,
f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o odpadoch v
znení neskorších predpisov.
(2) Za priestupok podľa ods. 1. možno uložiť pokutu do 165,96 eura.
(3) Priestupky podľa ods. 1. prejednáva obec.
(4) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa ods. 1. sú príjmom rozpočtu obce.
(5) Uložením pokuty nie je dotknutá trestná zodpovednosť zamestnancov kontrolovanej osoby alebo inej fyzickej
osoby za spáchanie trestného činu podľa osobitného predpisu (napr. § 302 Trestného zákona). Obec je
povinná postupovať podľa osobitného predpisu § 3 Trestného poriadku.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ak zákon neustanovuje inak.
(7) Pokuty právnickým osobám:
a) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6638,- eur (v zmysle §13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), ak právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne
záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.
b) Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

Článok 16
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania nariadenia vykonáva:
1. hlavný kontrolór obce,
2. poslanci OZ
3. poverený pracovník obecného úradu,
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Článok 17
Záverečné ustanovenia
(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol návrh tohto VZN č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Brzotín zverejnený na vývesnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce Brzotín od
28.7.2014 do 12.8.2014.
(2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne, uznesením č.24/2014 dňa 10.12.2014 a toto
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Brzotíne a zverejnenia
na internetovej stránke obce Brzotín.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Brzotín č. 3/2005
o zbere a preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a nadobudnutím účinnosti 30.8.2005.
(4) Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Brzotíne a na
internetovej stránke obce.
V Brzotíne, 11.12.2014

v.r.

Pavol G á š p á r
starosta obce

Vyvesené:11 .12.2014
Zvesené: 29.12.2014

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým
citátom z dokumentu alebo tento priestor
využite na zdôraznenie kľúčovej idey. Ak
chcete toto textové pole umiestniť
kamkoľvek na stranu, stačí ho presunúť
myšou.]
[TU CITUJTE SVOJ ZDROJ.]

15

