Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
Obecné zastupiteľstvo obce Osuské, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods.1 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 39 ods.4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len " zákon o odpadoch ")
v y d á va
pre katastrálne územie obce Osuské toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len "VZN") o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
ČLÁNOK 1.
Úvodné ustanovenia
1.)
Toto VZN upravuje pôsobnosť obce Osuské, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie
povinnosti na úseku odpadového hospodárstva. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme ochrany
životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2.) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný spôsob zberu odpadov na území obce (v súlade s ust. §
39 ods. 3 Zákona o odpadoch) a zároveň s cieľom jeho zavedenia:
a/ zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich spôsobu zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu.
b/ zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín a drobných stavebných odpadov.
c/ ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(§ 39 ods. 4 Zákona o odpadoch), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, ako aj určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

ČLÁNOK 2.
Vymedzenie základných pojmov
a/ odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa
zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch povinný sa jej zbaviť
b/ "Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce Osuské(ďalej len obce) pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa ; za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacim fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo na uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom, alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene, vrátane
parkov a cintorína a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianských
združení
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c/ drobné stavebné odpady (ďalej len " DSO " ) sú odpady z bežných udržiavacích stavebných prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré
sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie(§ 6 ods.1 Zákona o odpadoch nadväznosti na § 55
ods. 2 písm. b/ a c/, § 56 písm. h/ Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
- stavebný zákon v znení noviel).
d/ objemné odpady sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob
poskytnutých do užívania držiteľovi tohto odpadu; alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je
možné zberovými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu.
e/ zmesný KO je tuhá zložka KO, ktorá neobsahuje druhotné suroviny, nebezpečné odpady, objemný
odpad, odpady zo záhrad a parkov, zeminu ani iný stavebný odpad.
f/ zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 Zákona o odpadoch)
g/ množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorých ich
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas."
h/ 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 zloženie týchto
odpadov (§ 2 ods. 2 Zákona o odpadoch)
ch/ držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba u ktorej sa odpad
nachádza (§ 2 ods. 3 Zákona o odpadoch)
i/ bytový dom je stavba, v ktorej sa nachádza 3 a viac bytov.
j/ ostatné použité pojmy v tomto VZN sú uvedené v § 2 Zákona č. 223/2001 o odpadoch.
ČLÁNOK 3.
Spoločné ustanovenia
1. Spôsob zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný spôsob v celom
katastrálnom území obce Osuské.
2. Iné nakladanie s KO a DSO, než ktoré je uvedené v tomto VZN ( najmä premiestňovanie nádob z
určených stanovísk, ich prepĺňanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odvážanie zložiek
odpadu zo zberných nádob) sa zakazuje.
3. Obec Osuské uzatvára zmluvu s oprávnenou firmou na vykonávanie zberu, prepravy a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. ( TS Senica)
4. Na mieste vzniku pôvodcovia odpadu zhromažďujú zmesný KO v zberných nádobách o veľkosti
110 litrov, 120 litrov, 1 100 litrov, PE vreciach a veľkoobjemových kontajneroch o objeme 5 m3.
5. Pre zmesný KO stanovuje obec limit 2 litre na jeden deň a jednu osobu. Na základe tohto limitu
obec zabezpečí prostredníctvom spoločnosti, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu v zmysle ods. 3, (
ďalej len " zberová spoločnosť ") dostatočné množstvo zberných nádob.
6. Z hľadiska dodržania hygienických zásad na území obce stanovuje sa harmonogram zvozu odpadu s
minimálnou frekvenciou 1x za 2 týždne. Pokiaľ tomu nebránia vážne dôvody, frekvencia zvozu a
použitie nádob sú nasledovné:
- rodinné domy, bytové domy
- ZO Opendáky
- cintorín ,kultúrny dom

1x za 2 týždne pri 110 litrových nádobách
1x za 2 týždne pri 1100 litrových kontajneroch v období
od 1.4. do 31.10.
1x za 2 týždne pri 1100 litrových kontajneroch
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Počet a veľkosť nádob spolu s frekvenciou zvozu má zaručovať zber min. 2 litre na deň a osobu.
Uvedené bude stanovené v dohode medzi zberovou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje pre obec zber,
prepravu a zneškodňovanie KO a DSO a jednotlivými subjektami.
7. Separovaný zber ( druhotných surovín) sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
- rodinné domy ,bytové domy, firmy, organizácie :
- papier a lepenka - kontajner
- sklo – vrecia
- plasty a tetrapaky – vrecia
- kovové obaly - vrecia
- kovy – kontajner
- šatstvo,textilie,pneumatiky – kontejner
- elektrické a elektronické zariadenia ,olovené akumulátory,monočlánky , žiarivky ,výbojky,odpadové
oleje,odpadové farby, pesticídy, liečivá - kontajner
Zber skla ,plastov,tetrapakov a kovových obalov sa uskutočňuje podľa potreby spravidla 1x do
mesiaca, v deň podľa upresnenia zberovej spoločnosti. Plastové vrecia zabezpečuje obec. Zber
ostatných zložiek separovaného zberu sa uskutočnuje podľa potreby ,spravidla 2 x za rok do
kontajnera, ktorý pristaví zberová spoločnosť na mieste určenom obcou.
8. Druhotné suroviny vznikajúce v priebehu výrobného procesu (napr. obalové kartóny v obchodoch)
nespadajú pod tento spôsob separovaného zberu. V tomto prípade sa nejedná o KO, ale o obal (trieda
1501) a pôvodca odpadu rozhodne sám o spôsobe jeho zhodnotenia.
9. Zložky KO je možné ukladať na vyhradených miestach.
Vyhradeným miestom je ku dňu účinnosti tohto VZN v priestore za obecným pohostinstvom –
ul.Družstevná č.168
Jarné a jesenné upratovanie zahŕňa hlavne zber odpadu zo záhrad, ako aj objemného odpadu. V jeho
rámci obec zabezpečuje rozmiestnenie 4 ks veľkokapacitných kontajnerov v rôznych lokalitách obce.
Termíny, ako aj umiestnenie kontajnerov, budú vždy obcou vopred vyhlásené.
10. Majitelia septikov a iní ich užívatelia, ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na
vlastné náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom organizácie poverenej takýmto zberom, ktorá
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Každý majiteľ septiku je povinný po
dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou
organizáciou a jeho bezpečnej likvidácii určenom mieste.
11. Drobný stavebný odpad v zmysle čl. 2, ods. 1, písm. c tohto VZN sa rozumie odpad maximálne do
2 m3 na osobu a rok. Takýto odpad možno odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnej dopravy .Na
väčšie množstvo odpadu sa bezplatné odovzdanie nevzťahuje, pričom odvoz a likvidácia sa robí na
vlastné náklady pôvodcu alebo držiteľa odpadu.
12. Biologicky rozložitelný odpad ( pokosená tráva,konáre,iné zelené časti rastlín)je pôvodca povinný
kompostovať na vlastnom pozemku. V prípade,že nemá takuto možnosť môže uvedený odpad odviezť
na vlastné náklady na obecné kompostovisko ,ktoré sa nachádza v priestore za kultúrnym domom..
13. Povinnosťou užívateľa zberných nádob je zabezpečiť umiestnenie týchto nádob na vlastnom
pozemku a aby nespôsobovali hygienické, estetické a prevádzkové závady a KO nebol odkladaný
mimo nich. Je tiež povinnosťou užívateľa zberných nádob vykonávať čistenie okolia zberných nádob a
zaistiť bezpečný prístup k nádobám (odpratanie snehu, posyp priestoru v prípade poľadovice).
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14. Zakazuje sa :
- uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby, PE vrecia a kontajnery (okrem orezov a
biohmoty pri jarnom a jesennom upratovaní)
- odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, stavebný odpad, kamenivo,
vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými a
ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti
- neprimerane zhutňovať obsah zberných nádob alebo ich zapaľovať
- využívať zberné nádoby, vrecia a kontajnery k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov
- zberné nádoby preplňovať
- do zberných nádob pre využiteľné zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené
- poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty - nechávať otvorené zberné nádoby so
zatváracím vekom
- spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu, vylievať
chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami alebo ich
zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom
- spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka
povolená Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Senici
- zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
spaľovaním.
15. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu a obci, v ktorých
územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V ďalšom konaní sa postupuje podľa zákona č. 223/2001
Z.z.
ČLÁNOK 4
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
1.Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos, meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré spadajú
do kategórií elektrozariadení a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre
striedavý prúd a do 1500 V pre jednosmerný prúd.
Kategórie elektrozariadení:
-veľké domáce spotrebiče,
- malé domáce spotrebiče,
- informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
- spotrebné elektronika,
- svetelné zdroje,
- elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov),
- hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
- zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných infikovaných výrobkov),
- prístroje na monitorovania a kontrolu, predajné automaty
2. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom (podľa zákona o odpadoch) vrátane všetkých
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia
v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
3. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
4. Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie
5.Držiteľ elektroodpadu z domácností je oprávnený bezplatne odovzdať elektrozariadenie do systému
spätného odberu alebo do systému oddeleného zberu. Na území obce je zber vykonávaný v zmysle
článku 3 dst.7 tohoto VZN. Pre účel oddeleného zberu tohto odpadu je možné individuálne využiť
zberný dvor na Železničnej ul. č. 1533 (bývalé kasárne), kde bude od držiteľa odpad prevzatý. Jeho
prevádzkovateľom sú TS Senica a.s.. Prepravu odpadu do zberného dvora si zabezpečí držiteľ odpadu
na vlastné náklady. Odkladať elektroodpad z domácností mimo zberne na iné miesta je zakázané.
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ČLÁNOK 5
Kontrola a sankcie
1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú:
- pracovníci obecného úradu
- poslanci obecného zastupiteľstva
- iné osoby poverené starostom obce
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
a/ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
c/ neposkytne obci požadované údaje ( § 39 ods. 9 zákona č. 223/2001 o odpadoch)
d/ nesplní oznamovaciu povinnosť o odpade umiestnenom v rozpore so zákonom č. 223/2001
o odpadoch (§ 80 ods. 1 písm. c).
Za priestupky podľa ods. 2 možno uložiť pokutu až do výšky 5 000,- Sk.
3. Za porušenie tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 500,- Sk.
4. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200 000,- Sk, ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN.

ČLÁNOK 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V odôvodnených prípadoch môže na obmedzenú dobu rozhodnúť o výnimke z ustanovení
tohto nariadenia starosta obce. Nie sú tým dotknuté povinnosti pri nakladaní s KO,
vyplývajúce z osobitných predpisov.
2. Ak doterajší spôsob nakladania pôvodcu s KO nespĺňa nové podmienky, ustanovené týmto
VZN a pre ich splnenie sú v odôvodnenom prípade zo strany pôvodcu potrebné investície,
pôvodca je povinný dosiahnuť súlad s týmto VZN do šesť mesiacov od nadobudnutia jeho
účinnosti.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.
4. Poplatok sa stanovuje osobitným Všeobecne záväzným nariadením..

ČLÁNOK 7
Zoznam zmluvných subjektov na výkon zberu, prepravy a zneškodnenia
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Ku dňu nadobudnutia účinnosti má obec uzatvorené zmluvy s nasledovnými subjektmi:
- Technické služby a.s. , Senica , Železničná 465 , 905 01 Senica,
- Ferosam , s.r.o. , kpt. M.Uhra 57/3 , 907 01 Myjava
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 , 82646 Bratislava
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ČLÁNOK 8
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 3/2004 o nakladaní s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi

ČLÁNOK 9
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.11. 2007.
Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Osuské dňa .............2007 uznesením č....../2007
Návrh zverejnený: 25.09.2007
Vyvesené dňa ...............2007
Zvesené dňa ..............2007
Ing. Anton Fiala
starosta obce

Prílohy : ZOZNAM KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Príloha č. 1
ZOZNAM KOMUNÁLNYCH ODPADOV
20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 20 01 35
O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 02 Odpady zo záhrad a parkov (vrátane z odpadu z cintorínov)
20 01 01 biologicky nerozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady O
20 03 00 Iné komunálne odpady
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované

