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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE V(l.JA1-.JY 

Číslo: 3/2005 

1.tor)Til sa upraVUJU podrobnosti o nakladaní s 1.omurJ.álnym odpadom a 
drobnými stavehn~IJlli odpadmi 

Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch na základe ustanovenia § 6 zák.c:.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z:.1.ení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všc~obeeHe záväznom 
nariadení vydanom v súlade s § 39 ods. 4 zákona Č.223/200J Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov 

l. 
Účel a predmet 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) upravuje podrohnostJ o nakladani 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa § 39 ods-4 zákona NR SR 
Č.223/ .tOOl Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákor.ov a ďalšie povinnosti, 
ak tak určuje osobitn)· predpis. 

ll. 
Pôsobnosť 

Toto nariadenie je záväzné pre všetk-y právnické osoby a fyzické osob_y, ktoré sa ah.~-rnkoľvck 
spôsobom zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými st<:.vebnými odpadmi 
a in)rrni určen)rrni odpadmi v katastrálnom území Vojany. 

III. 
Základné pojmy 

L Odpadom je hnuteľná vec ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej rbaviť alebo je v súlade 
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej 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 zm~na ?Ovahy alebo 
zloženia týchto odpadov. 
3.Držiteľ odpadu je; pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo práv :l~~. owba, u ktorej sa 
odp<~d nachádúL 
4.Prcpravca odpadu ie subieh zabezpečujúci prepravu a zneškoélňov;mie komunálneho 
odpac'1t a drobného stavebného odpadu na území obce Vojanv na ;~áh l aJe zmluvy o 
vykonavaní tPjto i"inno«ti JJ7atvorenPj "0bcou Voj'1ny 
s. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakJadanie s odpadmi 
v súlade s t)mto zákonom. 
(.J'T:>l·bd:>!~j<' ~odpadmi je zber odp~do;·, p:·epr:lx~ odJ:>adc:;, zLodnccoY:mi~ odpadO\·, 
vratane starosthvostJ o miesto zneskodnovama. 
';'.7hnrlnoc0''anic odpadov ~ú činno~tí Yedúcc k \jUŽitit.: fyziblnych, ch2micl~·ch a~c"!Jc 
l)JOJO~JCKVCll VJéiSlnOSllOdn<WOV. 
8.Zncškodňovanic odpadm· je také nakhdanie s nimi, 1..ioré ncsp5sob~j~ l~')škoJzov.mic 
životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 
9.Zber odpadov je zhromažďovame, triedeme alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich 
prepravy. 
lO.ZhromazďoYanJc odpadov je dočasné uloženie odpado\· pred ďalšhn nakladaním 
"nimi 
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n.Tl"icdenic odpadov je delenie odpadO\· podl"a ich druhov alebo oddeľ0van!e zložiek 
odpadov, ktoré je mo7.né po oddelení zaradiť ako ~amostatné druhy odpadov. 
12.Skládkovanic odpadov je ukladanie odpadov na slzládh.-u odpade\". 
13.Skladovanie odpadov Je zhromazd"ovanie odpadov p1 eä Biektúc~..m z overacii 
.d1UdnocovaJlia odpado\. alebo :t..ncškodl':ovania odp<tdov, za shl3.dovmi~ odpadm· sa 
nPpovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste id1 v:miku. 
14.Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo Yiac nebezpečn)'ch 
vlastností. 
15.Komunálne odpady sú odpady 'L. domácnosti vznikajú..:e na ú:~emí obce pri činnosti 
fyzických osi)h a odpady podobného charah.i:cru vznikajúce pri činnosti p::-ávnicJc5·ch osôb 
alebo fyzických osôb podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce - čistenie 
\ erejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú \" správe obec a pri úd:r7bc verejnej zelene 
vTátane parkov a cintorínov. 
16.Drobné staYebné odpady sú odpady \7nikajúrP 1 hP7ný~h udrži::~vacírh pnk 
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie k-tor)·ch sa nevyžaduje 
stavebné P•Nvlcnic a postačuje ohlásenie stavebnému úradu. Drobným ~.t::vebn)m odpadom 
nieje odpad vznikajúci zo stavebných úprav reall zovaných na záhlade 5tavebnťho povolenia a 
ohlásenia. 
17.Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodnoYanie o:lpadoY, kde sa odpady 
trvalo ukJ~dajú na povrchu zeme alebo d0 zeme. Za skládku odpadov sa rovažuje aj miC'sto 
na ktrrom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v miE';:>te ·výroby, ako 
aj miesto, kde sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, po~íva na dočasné uloženie odpadov. Za 
skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie kde sa ukladajú odpady za účelom ich príprav 
p1ed icL. ďal.;ou prepravou na miesto, kde budú upravené, zhodnotené alebo zn<:.škodnené, ak 
čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nep1 esalmje ~ .pravidla tri roh.-y, alebo 
pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 
18.Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpad·JV. 

IV. 
Spoločné ustanovenia 

1.Púvodca odpadu, horý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľo:::n a 
produkuje ročne viac než soo kg nebezpečných odpadov alebo 10 t :m o;tatných odpadov, 
'')'Pľ1<'l!va vb<>tn)• progr:~rn orlpadovPho ho<>poo á rqtv::~ 
2. Povm11o~t povodcu oJ vaJ u vylJlal.UVal p10glci1H udpaJového lto~p~.,J,;l~l\ a plní JA~.-
1-..uu l Ull,;lH~.- uJ,I)aJ)' ul... u clj pn., uJp<1Jy 1.. lx.;: .. (-;~11 uJ. ;::;u' ..~.~í ..... L !JI ~~,. -. ... b~.. .. ~ .... ~v, ... u\ ~h fJ .. i~..kvu 
osobou (dalej len "drobné stavebné odpady") obec, na 1-..Lorého území tid•) oJ1.Mdy \ .mil-.ajú. 
Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvaJÚ program podla zakona sa mozu dohodnuť nav"ZaJom 
alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu. 
3.Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinnosti podľa odseku 1 povinn~' vypracovať a 
dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva . 
..f.K::t.ž'-'.S· je poYinn)· n~hbdať s cdpadmi ~lebo in3k s nimi z.:wJ-.,-1-]->rh·oť ,. c:nl·ul" "'ro 7"~1.-nnf\m 
ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného nu základe zákona povinno~li je lJuvinný 
n3l-bdať ~ r~nrJnmj ~Jflr0 iT'~]- ,... nimi :r"'roht>l,-'lri?..,f "'J ""ľ1hn" (' ~-Tntn rrt7hnrlnnhm Pn 

.. .. ... , .. .. • ~ 1 ~ "l , , .. , • • • 1 v , , • , 1' , • • , • l' 1 , 

lluh.JuU.dU.J. ~ UUj.Jul.l.Ld <.1.11..-U\J 111\JHl <..J.\J!JI...HU.U..........._.l ~ HÚHIJ~ hu<.U) )JV\ HH•) ~.U ..... ll•'- <.u.J.u.\ •~ iuW"' 

životné prostredie. 
s. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu oJpadov. 
6.7 ... akazuje sa: 
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to Uľ!~enom v súlade so 

zákonom a týmto VZN, 
b) zneškodniť odpad alebo zhodnollť odpad rnak, ako v sulade so Zakonom, 



c) meškodniť odpad vypú~ťaním a vhadmvaním do vodnf>ho recipi=ntu a zn<'škodňovanie 
odpadov spusobmi uvedenými v z<Íkone Č.223/2001 Z. z. ( uk1.1dan:e do po\TchO\)·ch 
nádrži), 

J) 1 iPrliť a zmiešavať jcduvUiv~ d1llhy i1t..bc:t.p~..očiJ5 d1 vdvadov akho r1cbc:.:}1C~n..! odpady 
s 0dpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncen1ráciE: prítomných 
škodlivin, 

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti, 
f) -vypúšťať odpadové oleje do powchových vôd, podzemn} ch vôd a do kar.aliz.ácie, 
g) ul •)liť aleho vypú;ťat' odpadov•'· olc_ie a vypúš1'ať ak~koľvek wst.ltky po spracovam 

odpadov} ch olejov do pôdy. 

7.Drž1teľ l)dpadových olejov, npoln .. bovaných batérii a a1."Umulátorov JC po,.inu} ich odO\'Z<lat 
len subjektu, ktor)· je držiteľom autorizácie t. z. osobitného :>prá''nrni;l ui!Pl~'n0ho 
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi. 
RAk nie je u~ldno-venie inak, náhlad)' 11:1 t:;nnosti ~mcrujúce k znc..<ikodňo,·::~niu odpado,· :1 

náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého ~.a zneškodi1ovanie 
odpadu, VTálane zberu a úpravy odpadu vykoná,·a, ak t:1k}to držiteľ odpadt; nie je známy, 
znáš:1 ich posledn)· známy držiteľ odp:1du alebo v)Tobca, z 1.-t:orého \)Toby odJ:ad pochádzJ. 
9.Ak je dditeľ odpadu známy, aJc nczdr1iava sa na území SR. z1bezpečí zneškodnenie 
odpadu obvodný úrad . na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady dr~ileľa odpadu. 
10.Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnos~ zistí. že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne orgánu 
štátnej správy na úse1.u nakladania~ odpadmi a obci. 
n .Obvodný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu 
štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpoJVcd1cj za umiestnenie 
odpaé.•J na nelmuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, tak'io zistená osoba je povinná 
zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné nál<lady. 
12.Ak fyzická osoba, kturá nie je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchácza s in)mi ako 
komunálnymi oilpadmi a drobnými stavebn)rrni odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako 
u~ta11ovenir~ § J') ud::..J pb1nena b), f), k) a m) ..t primerane u::.tanu,.·ení od,s.d,u 1 !JÍ::ÍI•i. i) 
Zákona. 
13.Náklady na l:innusti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobn)111i stavebn$111i 
odpailmi hradí obec 7 mie"tn<'ho pop]atkn V~'llns miestneho poplatku sa nou7ije ,':\rlučne na 
{lhrJCU n~l·l -,drw ~p0j<'n)rch s mt·l:-ld'lnfm c: :Y0rnnn:'lnymi ndp:1dm.i ? drol)n~rmi stavPhn5rmi 
odpaom1 naJma na ich zber. prepravu, zhoanocovauie a zne::.koJilo'vanie. 

v. 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými staucbnými odpadmi 

LZJ n:1kbd::mi .... s komw1:.lnymi od.p:::.d.-ni :1 ~ drobn)"Ini st:n·cbn)1ni od~:::.dni, l:toré '-"Zr.il:h nJ 
územi obce, defmovanÝrm v cl.lll ods.15. lo tohto VZN, zodpovedá obec. 
~.ľ.:·;cdca l~cmuniln:-ch 0<:1r :::.do'· ~ ':!r0hr:·c"b rt"''~'hn:·rh nr1IJ:>rlN• jP ::"'"'"iT1'1,;'· n'lH-,rl-,i "lt>l.,n . . . 

Tak"tiež je povinný: 
a) za po] tt sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
h) uzwať zhc>rné nádoby zodpovednjúce systému zberu komunálnych ·Jdpadúv v obci. 
c) Ukladať komunálne odpadv alebo ich oddelené zlož1.'\· a drobné sta,·ebné odpady na účely 

ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v obci. 



3.Vykon:ív~ť zber, prepr~wu a zncškodňov~nie komunálnych odp~dov a drobr:~·ch. sta\·ebn~·ch 
odpadov na území obce môže len ten . kto má uzatvorenú zmluvu n;'l. vykonávanie tejto 
činnosti s obcou. Obec v zmlm·c podrobne upra\i spôsob a podmic:nh.-y zb1:r-...~, preprav-y a 
zneškodiíovania týchto oopadov t:ak, aby boli v súlade ~platným programnm odpadovénn 
hospodárstva obec a s t)mto všeobc.-::ne z.h äzným na.ric1d~11~nl. 
4.0bec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods.1 písm. g) a h) Zákona je oprávnené požadovať 
od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, 
h.io nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými odpadmi né !l?e11í obee, potrebné 
informácie. 
s.Držiter komunálnel-_o odpadu a drzitcľ drobného stavebného odp<1du a Jeho ~~~11 . h.1o nakladá 
s komt·nálnyrni odpadmi alebo s drobnými stavebn)rrni odpadmi na úze:rr.í obce, je povinn)· 
na vyí.iadanie obce posl"}tnuť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi a s drobn)1ni stavebn)'Ini odpadmi. 

VI. 
Systém zberu, prepravy a zncškodJ'íouania komuná!ndw <1d11 ,,,-Ju 

1.0bcc zavedením vhodného systému zberu odpadov 

a) zabezpečuje alebo umožňuje z her a prl'pravu komunálnych 0dpadov V7nik::Jjúcich n~ jeho 
území za ú(;elom ich zhodnotenia alebo weškodnenia v súlade ~o 7.ákorom, 

b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabe~pečuje zberné nádc·by zodpovedajúce 
systúmu zberu komunálnych odpadov v obci a to v objeme 100 litrov a lOcJc> litrov, 

c) po zavedení separovaného zberu na území obec Vojany zabezpečuje J.'rie::;tur, kde mGlu 
ob~amd oJovzdávať odddené :lluL.ky komunálnych odpadov v rámci sepmovaného zberu, 

d) zabezpečuje podľa potreby zber a prepraYu objemných odpaoo·i za účelom ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene triedených odpadov z dom.ícnosti s obsahom 
škodlivín a drobných stavebných odpadov. 

::!.Pv .w cdc.ní separo·•anúho zbt.ru ii..! úz~.:mí o Lee \'ujm) kumuJt.lln) odp.1J :><.1 bud'-' tt ;~.;.Jiť 
v micc-te vzniku na jednotlivé zložky, s t)rrn že táto otázka bude upresnená v osobitnom 
všeobecne z3väznom nariadení. 
a) papier, sklo vo vE-ľkom objeme. ktorého likvidáciu nie je možné zaht>7pE>čiť zaužívan~111 

z he rom 

a) ťrav1Clelny odvoz komuna1ne11o odpadu - Je vykonavany raz za dva t;1ždne v pravidelný 
deň a jeho úhrada je zahrnuta v poplatku. 

b) Odvoz papiera, skla, textilu bude upravená v o<:>ohitnom všeobe<-ne 7áv1zPom nariadení. 
c) O odvoz drobného stavebného odpadu, okrem odpadu vz;niknu1?ho z bežnvch 

nrln'"'''"'~''~"h pr"c, pn713.rl3 OC:•...,b:!, pre ktorÚ ~3. drobné Sta\'Cbné práce-\ yl~')ll:ÍY:J.jÚ , formu, 
'ktorá má na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. Náklady na cdvoz a likvidáciu 
rlrf)hnPhf) c-t-.vPhnPh() f"'rip-.rln 11 hr:. rh<~ <-+<~v~hn íl• n<-n"hi+-np "> nif" .-{, 7"} r111tŕ> ,. p'1pbth.1, 

~' - , l . , ' ., , ., ~ . 1 . , " ~ • • • 

\A.) \.;y • v .... \ ,.,d.J.t\...ä..t..U. l.\...J.l\..1 Vu.yu.UU \. Uu.\...&..A.\JLo.LU.'-.,..J..J.J.) U. U.l\JJ.UI""\!\...I'" ) o..>U. Lo~.u .. H ... L.o~J\...\..u.Jw ' ~•l\...U\..UU J..\Jh..U, 

s tým že presný dátum odvo.lu sa owúmi predom rozhlasom, :w stanovíšť zberových 
u.ídub d j~ .t.alu nulý v puplat.h.u. 

e) Od v uL. uli~nt!hu ~metia a odpadu ::.a zabezpečuje 1 x mesačne podľa po1 rehy a je zahrnutý 
v poplatku. 

s. Obec na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právn:.ckcj osoby alebo 
podmkatera, ktory preukaze, ze mnozst\·o mm vyprodukovaných komun[tlnyó. odpadov je 
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presne merateľné a. odpady sú až do ich od\'OZU ,-hodne zabczpcč<'né prť'd str3tr.u, 
odcudzením aleho iným nPžiadúcim únikom. 

6.0statne odpady sa 7élhezpečujú individuálne v spol upi áci s firmou, . ~toL<Í má s obcuu 
U.t.avn~tú .lmlu'\u. 

VII. 
ftfiestny poplatok :w zber: prepravu a zneškodňovanie Twmu.nálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov 

Za zber, preprtivu a znc::.kodllO\.lllÍC. komuu.1lnych uJpado\' a dwbn) ..:h .:.Ll\Tlm)'ch odpado\ 
sa platí v obci miestny poplatok upraven)· r.snhitn)'lTI vŠC'Obf'rnr zílväzr·~rrr' nari:Jrlf'nÍm. 

\'111. 
Obec 

Ohec vo veciach ~tátnej správy odpadového hospodárstva: 
a) prejednáva priestupk-y na úseku odpadového hospodárstva a uklad<i pokuty v zmysle 

t,ákona, · 
b) pu::.kytuje <.lúitd'uvi uJJJadu i.Iúonuáde o umiestnení a činnosti zariad<!nin na nakladanie 

s odpadmi na území obce a o držiteľueh uprávu~nia Mini::.terstva živoll t':hcJ Jlrostredia SR 
na nakladanie s odpado-vými olejmi, opotrebovan)mi batériami, akumulá to rmi a star)'llli 
vozidlami. 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tr.to všeohecne z{,viizné na ri~denie holo srhválené ObecnÝm zastupiteľstvo vo Vojanoch 
p?nP<:PnÍ111 rí<;ln· _:Je/ iJň~ 'Í . .7. ?0()5 -

2. l uw v::.eouecne i'.C.Vdi'.Jit:! 11<11 i.tde11ie BdJuL~ua Ut.Íllliu::.L 10 Juí utl'- Jiic1 . i~..Lu ":y' ~.-::.~.-u i" uu 

(JJ odu u lalJuľu vlJI,l- . 

V V . hd . " ). O OJaTIOC na ............ 2005 
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