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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krakovany
Obec Krakovany (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku a KO a DSO v znení neskorších predpisov a v zmysle platných
vyhlášok vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“).

I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Pôsobnosť nariadenia
1.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v
oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, vrátane
jeho zberu a prepravy na území Obce Krakovany.

§2
Úvodné ustanovenia
1.

Toto VZN upravuje:
a) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
b) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,
c) spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
a to:
• elektroodpadov z domácností,
• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi,
• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov,
• veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
• textilu a šatstva,
• jedlých olejov a tukov,
• drobných stavebných odpadov,
• biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
• nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a
reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
• objemného odpadu,
2

d)
e)
f)
g)
2.

• odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
podrobnosti o nakladaní s opotrebovanými odpadovými pneumatikami,
nakladanie s odpadom zo žúmp a septikov,
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.

VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia hierarchie a cieľov odpadového hospodárstva
vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov, zabezpečenia
správneho nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce v
záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia obyvateľov, dodržania
čistoty a verejného poriadku na celom území obce Krakovany.

§3
Hierarchia odpadového hospodárstva obce
1.

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto
hierarchiu odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

§4
Spoločné ustanovenia
1.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon
o odpadoch neustanovuje inak.

2.

Obec vypracováva program odpadového hospodárstva obce ( ďalej len „POH“ obce) na
obdobie platnosti, ktoré je zhodné s obdobím platnosti programu kraja. Obec zverejňuje
schválený POH obce na svojom webovom sídle.

3.

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením obce.

4.

Každý je povinný nakladať s komunálnym 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.

5.

Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v
súlade so zákonom a týmto VZN,
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b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
c) zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
g) spaľovať odpady na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených
na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie
je nádoba určená,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady
z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie
a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky
podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
6.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a
prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

6. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich
spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou
uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela
zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov.
7. Pre určenie miesta zberu komunálnych odpadov rozlišujeme v obci:
a) Zberné hniezdo – miesto, kde je umiestnených viac druhov zberných nádob,
spravidla o objeme min. 1100 l pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu.
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Zberné hniezda sú v obci rozmiestňované systematicky tak, aby pripadalo jedno
zberné hniezdo na 100 – 150 obyvateľov .
b) Stojisko zberných nádob- vlastníkom bytového domu alebo obcou vybudované
miesto na umiestnenie zberných nádob pre komunálny odpad
c) Zberné miesto – zabezpečený priestor, na ktorom sú umiestnené veľkokapacitné
kontajnery, vyhradený obcou na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych
odpadov.

II. ČASŤ
NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI
KOMUNÝLNYCH ODPADOV
§5
Zberné nádoby- typy a ich označenie
1.

Pre zber komunálneho odpadu na území obce sa používajú nasledovné typy zberných
nádob a ich slovné a farebné označenie:
a) Pre zmesový komunálny odpad:
a. Nádoby typizované pre zber komunálneho odpadu s objemom 1100 litrov,
plastové alebo kovové
b. Nádoby typizované pre zber zmesového komunálneho odpadu s objemom
120 litrov plastové
b) Pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov:
a. Nádoby typizované pre zber komunálneho odpadu s objemom 1100 litrov,
plastové alebo kovové
b. Nádoby typizované pre zber komunálneho odpadu s objemom 240 litrov,
plastové
c. plastové vrecia (rôzne farby, prednostne transparentné)
d. plastové alebo drevené kompostéry
e. Nádoby typizované pre zber bioodpadu s objemom 120 litrov

c) Slovné a farebné označenie zberných nádob pre triedené zložky komunálnych
odpadov:
a. Papier a lepenka – modrá, šedá, červená farba
b. Kovy– červené farba
c. Viacvrstvové kompozitné materiály- oranžová farba
d. Sklo – zelená farba
e. Plasty- žltá farba
f. Použitý jedlý olej – šedá farba plus príslušný názov druhu odpadu
g. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností – hnedá farba plus
príslušný názov druhu odpadu
h. Zmesový komunálny odpad – čierna farba
i. Kompozitné obaly . žltá farba plus príslušný názov druhu odpadu
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Zberné nádoby určené na zber zložiek komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu
musia byť riadne a jednoznačne označené (farebne aj slovným popisom), tak aby bolo
zrejmé, pre aké zložky komunálnych odpadov sú určené.

3.

Oprávnená osoba a obec môže zbierať objemný odpad, drobný stavebný odpad, textil a
šatstvo a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad aj prostredníctvom veľkoobjemných
kontajnerov.

§6
Umiestnenie zberných nádob na zber komunálneho odpad a jeho
zložiek
1. Zberné nádoby na ukladanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu pre bytové domy
sú umiestnené na stojiskách zberných nádob, ktoré boli vybudované obcou.
2. Nové miesto stáleho alebo dočasného umiestnenia nádob pri bytových domoch
( zriadenie nového stojiska zberných nádob) sa určí na základe prerokovania medzi
obcou a vlastníkom nehnuteľnosti.
3. Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu pre rodinné domy sa umiestňujú na
vlastných pozemkoch, pričom po dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie nádoby a odvoz
odpadu môžu byť vyložené na chodník, miestnu komunikáciu alebo parkovisko. Za
umiestnenie zberných nádob ( vriec) na tomto mieste zodpovedajú pôvodcovia odpadu
4. Zberné nádoby na ukladanie vybraných zložiek komunálneho odpadu v rámci
triedeného zberu, a to kovy, sklo, viacvrstvové kompozitné materiály a textil a šatstvo a
bioodpad sa umiestňujú na verejných priestranstvách v zberných hniezdach, dostupné
pre pôvodcov odpadu , farebne a textom rozlíšené pre príslušnú komoditu.
5. Zberné nádoby na ukladanie vybraných zložiek komunálneho odpadu v rámci
triedeného zberu, a to použitý jedlý olej z domácností sa umiestňujú v priestoroch
obecného úradu, dostupné pre pôvodcov odpadu , farebne a textom rozlíšené pre
príslušnú komoditu.
6. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca alebo užívateľ) nehnuteľnosti,
na ktorej je umiestnené stojisko, zberné hniezdo alebo náhradné stanovište zberných nádob
alebo ten, kto vlastní, spravuje, alebo užíva stojisko, zberné hniezdo alebo náhradné
stanovište zberných nádob, povinný sprístupniť stojisko, zberné hniezdo alebo náhradné
stanovište zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu odpadu.

7.

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto.
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8. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré obmedzujú alebo znemožňujú prístup k
nádobám na odpad, je majiteľ (správca, nájomca, alebo užívateľ) nehnuteľnosti povinný
postarať sa o ich premiestnenie na realizáciu vyprázdnenia a následne po ich
vyprázdnení zabezpečiť ich uloženie na vyhradené miesto.
9. Fyzické a právnické osoby, užívajúce stojiská zberných nádob, zberné hniezda zberných
nádob sú povinné:
a. udržiavať v okolí stojísk, zberných hniezd a nádob poriadok a čistotu,
b. dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného druhu odpadu,
t.j. pri systéme zberu odpadu je pôvodca odpad povinný rešpektovať
pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby alebo označenia
zbernej nádoby,
c. udržiavať zbernú nádobu v prevádzkyschopnom stave.

§7
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1.

Za zmesový komunálny odpad na území obce Krakovany sa považuje odpad, ktorý
vznikne v domácnostiach a prevádzkach právnických osôb.

2.

Držiteľ je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť (napr.: sklo, kov,
drevo, plasty a pod.); zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť do príslušných zberných
nádob, resp. do nádob na určených miestach.

3.

Obec stanovuje počet osôb na 1 zbernú nádobu o veľkosti 120 l – max. počet 5 osôb.
Pokiaľ domácnosť, právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, v ktorej žije
alebo u ktorej pracuje 5 a menej osôb požiada o ďalšiu zbernú nádobu, je povinná
relevantne odôvodniť potrebu ďalšej nádoby.

4.

Nárok na ďalšiu zbernú nádobu o veľkosti 120 l si môžu uplatniť domácnosti,
právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikateľ, v ktorých žijú alebo u ktorej pracuje
min. 6 osôb.

5.

Životnosť 120 l zbernej nádoby sa stanovuje na 12 rokov .

6.

Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp.
bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých
pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, rozhodne obec.

7. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec , ktorá je ich
vlastníkom, a to po celú dobu ich životnosti. V prípade, ak dôjde k znehodnoteniu
nádoby alebo jej strate pred uplynutím jej životnosti, je jej užívateľ povinný zakúpiť si
novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto
VZN ako aj požiadavkami oprávnenej osoby.
8.

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Harmonogram zvozu je realizovaný na základe požiadaviek obce , ktoré vychádzajú z
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podkladov súvisiacich s oznamovacou povinnosťou poplatníkov za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
9. Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na
riadenej skládke odpadov, ktorá spĺňa všetky legislatívne náležitosti.

§8
Nakladanie s triedenými zložkami z komunálneho odpadutriedený zber
8.1

V obci sa vykonáva triedený zber spôsobom a za podmienok uvedených v tomto VZN
a každý pôvodca odpadov je povinný vykonávať triedený zber nasledujúcich zložiek
komunálneho odpadu na území obce:
a. papiera a lepenky, skla, plastov, kovov, kompozitné obaly (tetrapaky) a
viacvrstvové kombinované materiály,
b. elektroodpadov z domácností,
c. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
d. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
e. jedlých olejov a tukov z domácností,
f. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov,
g. nebezpečný odpad (oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok) napr. rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, tlačiarenské
farby a iné,
h. objemný odpad,
i. drobný stavebný odpad.
j. textil a šatstvo

8.2

Organizácia zodpovednosti výrobcov ( ďalej len „OZV“) pre obaly a neobaly
zabezpečuje financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov
v rozsahu vyplývajúcom zo zákona o odpadoch a zmluvy uzatvorenej s obcou.

8.3

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby v zmysle § 5 a
zložky komunálneho odpadu sa odovzdávajú na nasledovné miesta:
a. do zberných nádob určených na príslušnú zložku komunálneho odpadu
(riadne označené a farebne odlíšené) nachádzajúce sa v stojiskách, zberných
hniezdach, v rodinných domoch
alebo na náhradných stanovištiach
zberných nádob na území obce,
b. do plastových vriec pri rodinných domoch– plasty
c. prostredníctvom mobilného zberu, ktorý sa vykonáva na území obce podľa
vopred oznámeného harmonogramu, tento mobilný zber vykonáva
oprávnená osoba alebo obec, alebo tretia osoba, ktorá má na tento zber
súhlas obce.
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8.4

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša OZV pre
obaly a neobaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

8.5

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

8.6

Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu pre
obec oprávnená organizácia v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto
VZN. Harmonogram zvozu triedeného zberu komunálnych odpadov (papier, plasty,
kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály ) pre pôvodcov odpadu je zverejnený
na webovom sídle obce , ako príloha v miestnych novinách alebo na verejných
tabuliach.

8.8

Medzi vybrané zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu patria
nasledovné odpady:
a. Papier a lepenka
b. Plasty
c. Sklo
d. Kovy
e. Viacvrstvové kombinované materiály
f. Bioodpad

8.9

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov- elektroodpady z
domácností

8.9.1 Obec má uzavretú zmluvu s OZV, výrobcom alebo treťou osobou pre elektroodpady,
ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene
vyzbieranými z komunálnych odpadov. Obec môže na tento účel uzatvoriť zmluvu aj
s viacerými OZV, výrobcami alebo tretími osobami pre elektroodpady.
8.9.2 Medzi elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, sušičky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé elektrické
domáce spotrebiče, LED žiarovky, svietidlá a pod.
8.9.3 Pôvodcovia a držitelia odpadu na území obce (fyzické osoby) sú povinní odovzdať
elektroodpad z domácností na priestor na to určený na Zbernom dvore v Krakovanoch.
8.9.4 Elektroodpad je zakázané ukladať k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných
nádob a na verejné priestranstvá obce , ako aj na miesta iné, ako na to výlučne
určené.
8.9.5 Pôvodcovia a držitelia odpadu na území obce (fyzické osoby) môžu elektroodpad
bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v
predajni elektrospotrebičov.
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8.10

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použité batérie
a akumulátorov

8.10.1 Pôvodcovia a držitelia odpadu na území obce (fyzické osoby) sú povinní odovzdať
použité batérie a akumulátory do nádob OZV, výrobcu alebo tretej osoby pre batérie
a akumulátory umiestnených na území obce , ako aj na predajných miestach u
distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v
súlade so zákonom o odpadoch.
8.10.3 Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných
nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk
zberných nádob a na verejné priestranstvá obce , ako aj na miesta iné, ako na to
výlučne určené.
8.11

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych
liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok

8.11.1 Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať a odovzdávať ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
8.11.2 Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu
alebo do zberných nádob určených na triedený zber iných zložiek komunálnych
odpadov (napr. papier, plasty, sklo a pod.).
8.11.3 Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.
8.12

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a
tukov z domácností

8.12.1 Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov z
domácnosti v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov. Pôvodcovia a držitelia
odpadu na území obce (fyzické osoby) ukladajú použité jedlé oleje a tuky do
zberných nádob umiestnených v priestoroch obecného úradu, ktoré sú dostupné pre
pôvodcov odpadu , farebne a textom rozlíšené pre danú komoditu.
8.12.2 Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácnosti pôvodca odpadu zbiera do
pôvodnej olejovej PET fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaše. Pri
vkladaní takejto PET fľaše do zbernej nádoby musí byť táto uzatvorená, tak aby
nedošlo k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby.
8.12.3 Je zakázané vylievať použitý jedlý olej a tuky z domácnosti priamo do zbernej
nádoby.
8.12.4 Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
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8.13

Zber a nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom – zo
záhrad a parkov vrátane cintorínov

8.13.1 Každý pôvodca odpadu je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
parkov vrátane cintorínov ( ďalej len „BRO“) oddelene od iných zložiek
komunálneho odpadu.
8.13.2 Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných
nádob na komunálny odpad a na iné miesta než na to určené. Je zakázané ho
spaľovať.
8.13.3 Pôvodcovia odpadov sú povinní biologicky rozložiteľný odpad z domácností
zhodnocovať kompostovaním v domových kompostéroch, resp. využiť zavedený
zber BRO na Zbernom dvore v obci.
8.13.4 Občan je povinný obci oznámiť spôsob nakladania s BRO v domácnosti, ktorý
potvrdí v čestnom prehlásení o spôsobe nakladania s BRO z domácností.
8.14

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady)

8.14.1 Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov na
území obce pre pôvodcov a držiteľov odpadu na území obce (fyzické osoby)
zabezpečuje oprávnená osoba. Ak zhodnotenie odpadu nie je možné, zabezpečí sa
jeho zneškodnenie na riadenej skládke, ktorá spĺňa legislatívne náležitosti.
Zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov zabezpečuje oprávnená
osoba u zmluvných partnerov, ktorí sú držiteľmi príslušných súhlasov a iných
oprávnení (napr. autorizácia) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle
zákona o odpadoch.
8.14.2 Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej osoby.
Obec o zbere nebezpečných odpadov vopred informuje, a to v dostatočnom časovom
predstihu (minimálne 7 dní pred konaním zberu) a prostredníctvom obvyklého
informačného systému obce (oznámením na webovej stránke obce, v obecných
novinách, na vývesnej tabuli a pod.). V ozname uvedie termíny (dni a hodiny), v
ktorých bude možné nebezpečné odpady odovzdať ako aj miesta zberu, druhy
odpadov a iné podstatné informácie.
8.14.3 Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: 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, motorové a mazacie oleje a iné nebezpečné
odpady.
8.14.4 Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich
pôvodcovia a držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich
dočasné bezpečné zhromaždenie pred odovzdaním.
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8.14.5 Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na iný ako
nebezpečný odpad alebo vedľa nich, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob
alebo náhradné stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá obce.
8.15

Spôsob zberu objemného odpadu

8.15.1 Zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie objemného odpadu na území obce
pre pôvodcov a držiteľov odpadu (fyzické osoby) zabezpečuje oprávnená osoba
alebo obec. Ak zhodnotenie nie je možné, zabezpečí sa jeho zneškodnenie na
Zbernom dvore v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom Zberného dvora
v obci.
8.15.3 Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru stojísk zberných nádob, ako aj
vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné
priestranstvá obce.
8.15.4 Podnikateľské subjekty, právnické osoby, iné organizácie si zber a prepravu
objemného odpadu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady.
8.16

Zber a nakladanie s drobným stavebným odpadom

8.16.1 Za drobný stavebný odpad na území obce Krakovany sa považuje odpad, ktorý
vznikne pri stavebných prácach, na ktoré nebolo vydané rozhodnutie o odstránení
stavby alebo rozhodnutie o povolení stavby.
8.16.2 Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú
časť zhodnotiť (napr.: sklo, kov, drevo, plasty a pod.); zvyšnú časť je držiteľ povinný
umiestniť na zberné miesto - dvor obecného úradu ( pozemok obce vedľa obecného
úradu) do príslušných zberných nádob.
8.16.3 Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce,
za poplatok stanovený v zmysle VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.
8.16.4 Na účely množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa ustanovuje spôsob
zberu takto:
a. občan je povinný doviezť drobný stavebný odpad na miesto určené obcou –
Zberný dvor a po odvážení umiestniť do kontajnera na drobný stavebný
odpad,
b. občan si môže prostredníctvom obce zabezpečiť za úhradu prenájom
mechanizmu na vývoz drobného stavebného odpadu.
8.17

Spôsob zberu textilu a šatstva

8.17.1 Obec zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera oprávnenej osoby triedený
zber textilu a šatstva na území obce.
8.17.2 Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
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a. čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň),
b. topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
c. doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
8.17.3

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych
kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce, zvyčajne pri stojiskách zberných
nádob.

8.17.4

Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera oprávnenej osoby, ktorý
zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Interval vývozov kontajnerov na
šatstvo sa vykonáva podľa potreby.

8.17.5

Zakazuje sa ukladať šatstvo a textil ku kontajnerom na šatstvo, k stojiskám alebo do
stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné stanovište zberných nádob a
na verejné priestranstvá.

8.18. Nakladanie s biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
8.18.1 Obec zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera oprávnenej osoby vývoz
biologicky rozložiteľného odpadu.
8.18.2 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností občania kompostujú v
domácich kompostéroch a následne obsah nádoby vysypú do 120 l zbernej nádoby
umiestnenej na stojiskách v obci, ktoré sú vyvážané v zmysle platnej zmluvy 1x
týždenne.
8.19

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne

8.19.1 Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
8.19.2 Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad na území
obce, ktorého je pôvodcom.
8.19.3 Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
8.19.4 Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a
Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
8.19.5 Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a
iné živočíchy ani verejnosť.
8.19.6 Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. Ukladanie
zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.
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8.19.7

Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v
letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004
o hygiene potravín.

8.19.8 Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú
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 schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov
príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
8.19.9 Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje
na hospodárske zvieratá, na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných
staniciach.
8.19.10 Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a. biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov,
b. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie
c. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak
vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s použitím
drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní
odpadových vôd.

§9
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami
1. Na odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2. Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ povinný v súlade s ustanoveniami § 72
zákona o odpadoch odovzdať distribútorovi pneumatík (predajca, pneuservis, autoservis)

§10
Nakladanie s odpadom zo žúmp a septikov
10. Zber, prepravu a zneškodnenie odpadov zo žúmp a septikov môžu vykonávať len osoby,
ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.
11. Majitelia žúmp alebo septikov, ktorí nie sú napojení na kanalizačnú stokovú sieť, sú
povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie odpadu zo žúmp, resp. septikov
prostredníctvom oprávnenej osoby v zariadeniach na to určených (čistiarne odpadových
vôd).
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3. Každý majiteľ žumpy alebo septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a
uschovávať doklady o zabezpečení vývozu odpadu zo žúmp a septikov oprávnenou
osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.

III. ČASŤ
§ 11
Výkon štátnej správy
1.

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm.
a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm.
a) zákona o odpadoch),
b. poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení
na nakladanie s odpadmi na území obce.

IV. ČASŤ
§ 12
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej
len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická
osoba Okresnému úradu Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci,
v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

2.

Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom
obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu- Obec
Krakovany, Obecný úrad, Nám. sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, mailom –
krakovany@krakovany.sk, alebo telefonicky na čísle 033/7798568.

3.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Piešťany,
Odbor starostlivosti o životné prostredie.

§ 13
Priestupky
1.

Priestupku sa dopustí ten, kto:
a. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)
zákona o odpadoch],
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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) zákona o
odpadoch],
c. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b)
zákona o odpadoch],
d. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e. koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §
77 ods. 4 zákona o odpadoch,
h. koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i. koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j. koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona
o odpadoch.
2.

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť
pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.

3.

Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].

4.

Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1
písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].

5.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

V. ČASŤ
§ 14
Kontrola
1.

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.

VI. ČASŤ
§ 15
Záverečné ustanovenia
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1. Týmto nariadením sa ruší VZN č.2/2016 Obce Krakovany zo dňa 3. júna 2016 pod č.
28/4/2016
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch dňa 06.12.2020
pod č. 90/8/2020
3. Účinnosť toto VZN nadobúda dňom 1.1.2021

V Krakovanoch, 30. novembra 2020

...........................……………
starosta obce
PhDr. František Klinovský
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