Všeobecne záväzné nariadenie obce č.02/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Čifáre
Obecné zastupiteľstvo v Čifároch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením zák. č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len
zákon o odpadoch/ sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN )
Čl. 1

Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov
Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Čifáre s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
Definície pojmov :
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.
2.

Pôvodca odpadu je:
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkov je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností 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 domácnosti, najmä z 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, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
5. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.108)
6. Za drobný stavebný odpad sa na účely tohto VZN považuje odpad na vykonanie ktorých
sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo pri
ktorých nie je potrebné ani hlásenie stavebnému úradu.
7. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ustanovený podľa osobitného predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu

týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté
ustanovenie § 81 ods. 12 zákona o odpadoch.
Čl. 2
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
2.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Obec zabezpečí na náklady pôvodcu odpadu zbernú nádobu.

3.

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu.

4.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov
alebo tretia osoba.

5.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
obec.

6. Vykonávať zber, prepravu zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob
a podmienky zberu, prepravy zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby
boli v súlade VZN.
7. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN ako i s inými príslušnými právnymi
predpismi . Tiež 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) 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 riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy,
horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia
hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta
osobitného významu.
8. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na

vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Čl. 3

Účel odpadového hospodárstva
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) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a),
c) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a), b).
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1. Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Čifáre.
2. Pravidelný zber komunálneho odpadu sa vo viniciach nezabezpečuje z technických dôvodov.
Likvidáciu odpadu vo viniciach si každý vlastník resp. užívateľ zabezpečuje sám na vlastné
náklady. Z uvedených dôvodov sa poplatok vlastníkom – resp. užívateľom nehnuteľností vo
viniciach nevyrubuje.
3. 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. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

4. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN.,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto VZN,
c) umývať autá, alebo iné motorové vozidlá na obecných nehnuteľnostiach
a priestranstvách

d) riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy 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 a podzemných vôd ,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch je povinný to ohlásiť bezodkladne na
Okresný úrad a na obecný úrad.

Čl. 5
Systém zberu prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec Čifáre zavedením vhodného systému zberu odpadov :
a ) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje na náklady pôvodcu odpadu
zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu, zabezpečuje podľa potreby na dočasné uloženie na zbernom
dvore a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
oddelene vytriedených odpadov z domácností a drobných stavebných odpadov.
2. V obci sa zavádza množstvový zber pre drobný stavebný odpad, objemový odpad, jedlé oleje
a tuky z domácností, textil, zeminu a kamenivo, biologicky rozložiteľný odpad.
Čl. 6
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania
odpadu
A. Komunálny odpad
1. Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich
schválenému systému v obci podľa prílohy č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou
súčasťou.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov zložky podľa
prílohy č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie zodpovedajú ich
užívatelia resp. vlastníci. ( ďalej len užívatelia)

4. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní dohodnúť
s obecným úradom.
5. Každý, kto manipuluje so zbernými nádobami, alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi
šetrne zaobchádzať a chrániť pred poškodením a stratou.
6. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie alebo ich inak
premiestňovať.
7. Miesta pre umiestnenie zberných nádob sú zvolené tak, aby boli zohľadnené vhodné
donáškové a odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade,
že nedôjde k dohode, určí miesto obecný úrad.
8. Poškodenie zbernej nádoby je užívateľ povinný okamžite hlásiť na obecný úrad.
B. Drobný stavebný odpad
1. Drobný stavebný odpad sa uskutočňuje formou množstvového zberu ukladaný do
maximálne 50 kg vriec.
2. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore, kde sa odváži a ukladá do
kontajnerov.
3. Pôvodca odpadu si na vlastné náklady zabezpečí dostatočný počet osôb, ktorí budú
nápomocní pri likvidácii, vážení a uložení odpadu do kontajnerov.
4. Obec zabezpečí miesto, určí pracovnú dobu, zabezpečí kontajner a pracovníka
zodpovedného na váženie a určenie miesta na uloženie drobného stavebného odpadu ako
i následnú likvidáciu odpadu.
5. Pôvodca odpadu môže uložiť drobný stavebný odpad cca 300kg /domácnosť / rok

C.

Objemový odpad
1. Objemový odpad sa uskutočňuje formou donášky pôvodcu odpadu na zberný dvor.
2. Objemový odpad musí byť v takom stave, aby zabral čo najmenšie miesto na zbernom
dvore( napr. kuchynská linka musí byť rozobraná na diely- samostatné dosky).
3. Objemový odpad ukladá pôvodca odpadu do pripravených kontajnerov
4. Obec zabezpečí miesto, určí pracovný čas, zabezpečí kontajner a pracovníka na určenie na
uloženie objemového odpadu ako i následnú likvidáciu odpadu.

D. Biologicky rozložiteľné odpady
1. Fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia ako i právnické osoby biologicky
rozložiteľné odpady likvidujú na svoje náklady v domácnostiach a to formou
kompostární.
2. Obec zabezpečuje biologicky rozložiteľné odpady nasledovne :
a) Biologický odpadu z kuchyne - školskej jedálne - formou firmy, ktorá má na túto
činnosť povolenie
b) Odpad zo zelene:
1. Drvením a následným spaľovaním počas zimnej prevádzky v kotolni ZŠ,
2. Drvením a kompostovaním na zbernom dvore.
E. Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Jedlé oleje a tuky sa likvidujú formou donášky na zberný dvor

2. Pôvodca odpadu v určených nádobách na vlastné náklady prinesie odpad na zberný dvor.
3. Obec zabezpečí miesto, určí pracovný čas, zabezpečí kontajner a pracovníka na určenie na
uloženie odpadu ako i následnú likvidáciu odpadu.
F. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
1. Lieky sa likvidujú tak, že fyzické osoby sú povinné odpadové – nespotrebované lieky
odovzdať vo verejných lekárňach.
G. Elektroodpad z domácností , použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové
batérie a akumulátory
1. Sa likvidujú formou donášky pôvodcu odpadu na zberný dvor.
2. Odpad ukladá pôvodca odpadu do pripravených kontajnerov.
3. Obec zabezpečí miesto, určí pracovný čas, zabezpečí kontajner na náklady výrobcov
a pracovníka na určenie na uloženie odpadu ako i následnú likvidáciu odpadu.
H. Textil
1. Likviduje sa formou donášky pôvodcu odpadu do zberných nádob uložených pri bývalej
požiarnej zbrojnici a na začiatku viničnej ulici.
2. Firma zabezpečujúca likvidáciu odpadu vyprázdňuje nádoby podľa potreby na svoje
náklady.
3. Zároveň sa likviduje na zbernom dvore v Čifároch do pripravených nádob.
I. Zemina a kamenivo
Likviduje sa formou donášky na zberný dvor.

Čl. 7
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovane komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce Čifáre určuje všeobecne záväzné nariadenie obce Čifáre
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Čl. 8
Obec Čifáre
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 109:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods.3 písm. a)
zákona o odpadoch, a ukladá pokuty za priestupky podľa § 115 ods. 2 písm. a)
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce,
Čl. 9
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto :

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná
nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b),
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i)

koná v rozpore s § 81 ods. 9,

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
2. Za priestupok podľa ods. 1písm a) až k) možno uložiť pokutu do výšky 1500 Eur.
3. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Čl .10
Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť 22.9.2016

...............................

Mgr. Július Czapala
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 02/2016
Systém zberu komunálnych odpadov a separovaný zber
1. Zberné nádoby
Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby :
A. pri nehnuteľnostiach určených na bývanie - zberné nádoby s objemom 110 l, 120 l a 240 l na
komunálny odpad – vývoz raz za 14 dní
B. pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor :
-

zberné nádoby 1100 l – dvor za pohostinstvom na sklo 2 ks
zberné nádoby 1100 l pri cintoríne

C. osobitne určené farebné vrecia PE vrecia s objemom 110 l – 130 l na separované zložky
komunálnych odpadov – mesačne
D. kontajnery umiestnené na zbernom dvore :
o
na drobný stavebný odpad
o
na objemný odpad
o
Elektroodpad
o
Jedlé oleje
o
textil
E. Nádoby na textil – umiestnené pri bývalej požiarnej zbrojnici a na Viničnej ulici
F. kal zo septikov – preprava na miesto zneškodňovania ČOV Vráble, prostredníctvom organizácií
oprávnených k tejto činnosti podľa potreby majiteľov septikov
Zberné vrecia na komunálny odpad, ktoré sa nevysýpajú , pôvodca odpadu si ich
zabezpečuje sám na vlastné náklady.
G. Separovaný zber
Na území obce sa separujú nasledovné zložky komunálnych odpadov
druh
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