Č.j. 1508/2002

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov.

Obecné zastupiteľstvo v Turni nad Bodvou na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Z.z. (v
platnom znení) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade s ustanovením zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch (ďalej len Zákona) .

I.
ÚČEL A PREDMET
Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ bližšie upravuje nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa §39 ods. 4 zákona NR SR č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie povinnosti, ak tak určuje
osobitným predpis podľa §6 zákona č. 223/2001 Z.z.
II.
POSOBNOSŤ
Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa akýmkoľvek
spôsobom zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými
odpadmi, ak tak určuje osobitným predpis §6 zákona č. 223/2001 Z.z.
III.
ZÁKLADNÉ POJMY
1. 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 ho zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov
a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto
zákonom.
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov, vrátanie
starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
7. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného
prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
8. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré je možné po udelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
12. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z operácií zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich
zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
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13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.
14. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických
osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce – čistenie verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
15. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom
pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré
sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa
nepovažuje zariadenie, de sa ukladajú odpady za účelom ich príprav pred ich ďalšou prepravou na
miesto, kde budú upravené, zhodnotené alebo zneškodnené, ak čas ich uloženia pred ich
zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením
nepresahuje jeden rok.

IV.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje
ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosti obce pri nakladaní s odpadom podľa § 39 zákona pre obec a v mene obce zabezpečuje
OSBS p.o. v rozsahu tohto VZN.
3. Povinnosť pôvodca odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne
odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej
len „drobné stavebné odpady“) pre obec Turňa n/B Obecná správa bytov a služieb prísp.
organizácia. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa Zákona, sa môžu dohodnúť
navzájom alebo spolu s OSBS na vypracovaní spoločného programu.
4. Pôvodca odpadu a OSBS sú okrem povinností podľa odseku 1 povinný vypracovať a dodržiavať
schválený program odpadového hospodárstva.
5. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom: ten,
komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať
s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní
s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.
6. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
7. Zakazuje sa
a.) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN,
b.) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s Zákonom,
c.) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vhodného recipientu a zneškodňovanie
odpadov spôsobmi D4 prílohy č. 3 zákona č. 223/2001 Z.z.
d.) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e.) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f.) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g.) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
8. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len
subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, t.z. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom
životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
9. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na
zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane
zberu a úpravy odpadu vykonáva: ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný
známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
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10. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodňovanie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa
odpadu
11. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci.
12. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej
správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia
§ 19 ods. 1 písmena b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i) Zákona.

V.
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S 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 OSBS p.o.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.
Taktiež 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.
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou. OSBS v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania
týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva OSBS
a s týmto všeobecne záväzným nariadením.
4. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez
uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s OSBS a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 8 Zákona do
konca roka 2001, nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
5. Obec pre plnenie povinností podľa § 9 ods. 1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená požadovať od
držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné
informácie.
VI.
SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY A ZNEŠKODŇOVANIA
KOMUNÁLNEHO ODPADU
1. OSBS zavedením vhodného systému zberu odpadov
a.) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom
b.) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberne nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci
c.) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu
d.) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
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2. Komunálny odpad sa triedi v mieste vzniku na jednotlivé zložky
- papier – ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdávajú na odvoz. Po vyprázdnení sa vrecia
vracajú do domácností
- sklo – ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdajú na odvoz. Po vyprázdnení sa vrecia
vracajú do domácností
- PET fľaša – ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdajú na odvoz. Po vyprázdnení sa vrecia
vracajú do domácností
- bioodpad – ukladá sa sáčkov a tie sa v určený deň odovzdajú na odvoz. Po vyprázdnení sa sáčky
nevracajú do domácností
- ostatné odpady – zbytok po triedení komunálneho odpadu sa vkladá do nádob, z ktorých sa
pravidelne vyváža
3.
a.)
b.)
c.)
d.)

V určený deň po zverejnení v miestnom rozhlase sa zbiera
batéria a akumulátory
výrobky s obsahom ortuti a žiarivky lineárne jednopólové kompaktné
papier, sklo vo veľkom objeme, ktorého likvidáciu nie je možné zabezpečiť zaužívaným zberom
objemný odpad

4. Odvoz odpadov
1. Pravidelný odvoz komunálneho odpadu – zbytkového, je vykonávané takto:
- individuálna bytová výstavba (IBV) raz za dva týždne v pravidelný deň
- kolektívna bytová výstavba (KBV) raz týždenne v pravidelný deň
Jeho úhrada je zahrnutá v poplatku.
2. Odvoz papiera, skla a PET fliaš sa vykonáva takto:
- IBV raz za štyri týždne v pravidelný deň
- KBV raz týždenne v pravidelný deň
Jeho úhrada je zahrnutá v poplatku.
3. Odvoz bioodpadu sa vykonáva takto:
- KBV denne v pracovné dni
- IBV 2x do roka podľa harmonogramu
Jeho úhrada je zahrnutá v poplatku.
4. O odvoz drobného stavebného odpadu požiada osoba, pre ktorú sa drobné stavebné práce
vykonávajú firmu, ktorá má na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. Náklady na odvoz
a likvidáciu drobného stavebného odpadu uhrádza stavebník osobitne a nie sú zahrnuté v poplatku.
5. Odvoz objemného odpadu sa zabezpečuje 2x do roka podľa harmonogramu a je zahrnutý
v poplatku. V prípade, že pôvodca nechce čakať na odvoz podľa harmonogramu, likviduje si
odpad na svoje náklady.
6. Ostatné odpady sa zabezpečujú individuálne v spolupráci s firmou, ktorá má s obcou uzavretú
zmluvu.
7. V prípade, že pôvodca vyseparovaného odpadu podľa bodu 2 a 3 nechce čakať na odvoz podľa
harmonogramu, likviduje si odpad osobne v zbernom dvore podľa otváracieho času alebo mimo
zberného dvora na určených miestach.
Zberné nádoby sú rozmiestnené takto:
- Bioodpad – 7 ks KBV – sídlisko
- 1 ks obecný úrad
- 1 ks benzínová čerpacia stanica
- Papier, sklo, PET fľaše – po 1 ks pri budove zberného dvora
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VII.
MIESTNY POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH
ODPADOV
A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa
platí obci miestny poplatok, podľa VZN o miestnych poplatkoch.
2. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na
území obce, sú povinní sa prihlásiť na OSBS najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia
účinnosti tohto VZN, aby im OSBS mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného
systému zberu komunálneho odpadu.
3. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
4. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie
výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
5. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb
prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci,
b) pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému ani
k prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemernej doby užívania nehnuteľnosti
v kalendárnom roku, minimálne však vo výške polovice ročného poplatku.
c) pri množstevnom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
6. Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec vo VZN
o poplatkoch. O schválenej výške poplatku obec informuje obyvateľov spôsobom v mieste
obvyklým. Výška schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo
neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
7. Obec vo VZN o poplatkoch upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť
o zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob
a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj
ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov.
8. Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých
prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. v platnom znení),
poplatok znížiť.
9. Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
VIII.
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Zrušuje sa všeobecné záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou o nakladaní s komunálnym
odpadom schválené prijatím č. 1 zo dňa 9.8.1999 .

IX.
ÚČINNOSŤ
Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2002

starosta obce
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SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY A ZNEŠKODŇOVANIA
KOMUNÁLNEHO ODPADU
5. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
e.) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom
f.) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberne nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci
g.) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu
h.) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
6. Komunálny odpad sa triedi v mieste vzniku na jednotlivé zložky
- papier – ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdávajú na dvor. Po vyprázdnení sa
vrecia vracajú do domácností
- sklo – ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdajú na odvoz. Po vyprázdnení sa
vrecia vracajú do domácností
- PET fľaša – ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdajú na odvoz. Po vyprázdnení
sa vrecia vracajú do domácností
- bioodpad – ukladá sa sáčkov a tie sa v určený deň odovzdajú na odvoz. Po vyprázdnení sa
sáčky nevracajú do domácností
- ostatné odpady – zbytok po triedení komunálneho odpadu sa vkladá do nádob, z ktorých
sa pravidelne vyváža
V určený deň po zverejnení v miestnom rozhlase sa zbiera
batéria a akumulátory
žiarivky s obsahom ortuti
papier, sklo vo veľkom objeme, ktorého likvidáciu nie je možné zabezpečiť zaužívaným
zberom
h.) objemný odpad
7.
e.)
f.)
g.)

8. Odvoz odpadov
8. Pravidelný odvoz komunálneho odpadu – zbytkového, je vykonávané takto:
- individuálna bytová výstavba (IBV) raz za dva týždne v pravidelný deň
- kolektívna bytová výstavba (KBV) raz týždenne v pravidelný deň
Jeho úhrada je zahrnutá v poplatku.
9. Odvoz papiera, skla a PET fliaš sa vykonáva takto:
- IBV raz za štyri týždne v pravidelný deň
- KBV raz týždenne v pravidelný deň
Jeho úhrada je zahrnutá v poplatku.
10. Odvoz bioodpadu sa vykonáva takto:
- IBV denne v pracovné dni
- KBV 2x do roka podľa harmonogramu
Jeho úhrada je zahrnutá v poplatku.
11. O odvoz drobného stavebného odpadu požiada osoba, pre ktorú sa drobné stavebné práce
vykonávajú firmu, ktorá má na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. Náklady na odvoz
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a likvidáciu drobného stavebného odpadu uhrádza stavebník osobitne a nie sú zahrnuté
v poplatku.
12. Odvoz objemného odpadu sa zabezpečuje 2x do roka podľa harmonogramu a je zahrnutý
v poplatku. V prípade, že pôvodca nechce čakať na odvoz podľa harmonogramu, likviduje
si odpad na svoje náklady.
13. Ostatné odpady sa zabezpečujú individuálne v spolupráci s firmou, ktorá má s obcou
uzavretú zmluvu.
14. V prípade, že pôvodca vyseparovaného odpadu podľa bodu 2 a 3 nechce čakať na odvoz
podľa harmonogramu, likviduje si odpad osobne v zbernom dvore podľa otváracieho času
alebo mimo zberného dvora na určených miestach.
Zberné nádoby sú rozmiestnené takto:
- Bioodpad – 7 ks KBV – sídlisko
- 1 ks obecný úrad
- 1 ks benzínová čerpacia stanica
- Papier, sklo, PET fľaše – po 1 ks pri budove zberného dvora

