Všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018
Obec Kostolná-Záriečie (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 313/2016 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a v znení zákona 292/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) a v súlade zo zákonom
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady

vydáva
pre územie obce Kostolná-Záriečie tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným
odpadom.
§1
Účel dodatku
1. Účelom tohto dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 44/2016 o nakladaní s
komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom, schválenom
obecným zastupiteľstvom obce Kostolná-Záriečie dňa 31.5.2016 a účinným dňa 1.7.2016, v znení
VZN č. 47/2017 ako jeho dodatku č. 1 , schválenom obecným zastupiteľstvom obce KostolnáZáriečie dňa 22.6.2016 a účinným dňa 7.7.2017, je harmonizácia VZN č. 44/2016 so schválenými
zmenami v zákonoch.
§2
Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom a objemným odpadom sa mení a dopĺňa takto :
1. V § 3 Vymedzenie základných pojmov sa dopĺňa bod 33, ktorý znie :
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích
prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre
fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
2. V § 8 Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu odpadu sa na konci odseku 1 dopĺňa veta :
Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto VZN považujú materiály tvorené
najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.“.
3. V § 11 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sa odsek 5 mení a znie :
Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na
zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný
komunálny odpad.

4. V § 12 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom :
a) odsek 13 sa mení a znie :
Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje 1 x za 14 dní, podľa harmonogramu
organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
b) odsek 14 sa ruší.
5. V § 15 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa odseky 4 a 5 menia a znejú :
4. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na určenom mieste a v termíne po
predchádzajúcej dohode so starostom obce. Pracovník obce drobný stavebný
odpad od občana prevezme, odváži alebo určí hmotnosť prepočtom podľa objemovej
hmotnosti odpadu, vyberie poplatok a uskladní na určenom mieste. Odpad, ktorý nemá
povahu drobného stavebného odpadu alebo množstvo nezodpovedá kategórii bežných
udržiavacích prác, nebude prevzatý a uložený.
5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny
odpad.
6. § 16 Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo a kovy)
sa mení a znie :
1. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie
odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
2. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom
nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby
alebo vrecia na plasty.
3. Triedený zber odpadov :
a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka – O, ktoré sa v obci
triedia sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
a1) Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených modrých
plastových nádob o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom určenom v
harmonograme zberovej spoločnosti.
a2) Zberné nádoby na zber papiera sú umiestnené na stanovištiach zberných nádob,
a3) Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné
letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
a4) Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické
potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený
papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
a5) Odpad - lepenka, kartón, papierové tašky, papierové vrecká, papierové krabice, baliaci
papier musi byť poskladaný tak, aby sa zmenšil jeho objem a zaberal čo najmenej
miesta.
b) z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje
nasledovným spôsobom:
b1) Obec určuje na triedený zber plastov plastové vrecia s objemom 120 l, so zberom v
termíne určenom v harmonograme zberu zberovou spoločnosťou.
b2) Plasty sú zberané v stanovenom termíne mobilným spôsobom z každej domácnosti.
Občania sú povinní v určenom termíne vyložiť plastové vrecia z odpadom pred
svoje rodinné alebo bytové domy. V inej dobe sú vrecia uskladňované v

priestoroch rodinných domov, prípadne bytov. Občania obdržia nové plastové
vrecia podľa počtu odovzdaných vriec s odpadom, v prípade zvýšenej spotreby si
môžu vrecia bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade.
b3) Do plastov patria: PET fľaše, fólie, plastové obaly, plastové tašky, plastové vrecká,
obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, tégliky z jogurtov a iné .
b4) Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými
látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, polystyrén a
pod.
b5) V prípade, že do vriec bude vložený odpad, ktorý tam nepatrí, sú pracovníci zberovej
spoločnosti oprávnení vrece neodobrať a občania sú povinní takýto odpad zaradiť
zlikvidovať v zmysle VZN na vlastné náklady.
b6) Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do vriec na odpad tak, aby sa zmenšil
ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 200102 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
c1) Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob
- zvonov, s vývozným intervalom určenom v harmonograme zberovej spoločnosti.
c2) Zberné nádoby na zber sú umiestnené na stanovištiach zberných nádob.
c3) Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné
sklo a pod.
c4) Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (farbami, potravinami), sklo s drôtenou vložkou a pod.
d) z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo
odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
d1) Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšenej zbernej
nádoby o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom určenom v harmonograme zberovej
spoločnosti.
d2) Zberná nádoba je umiestnená na stanovišti zberných nádob.
d3) Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah.
d4) Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.
d5) Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
e) z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové
číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na
báze lepenky) - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
e1) Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšenej zbernej
nádoby o objeme 1100 litrov s vývozným intervalom určenom v harmonograme zberovej
spoločnosti.
e2) Zberná nádoba je umiestnená na stanovišti zberných nádob.
e3) Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných
potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
e4) Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
e5) Obaly z VKM musia byť čisté a stlačené tak, aby sa zmenšil ichobjem a zaberali čo najmenej
miesta.

4. Zberné nádoby musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20cm x 25 cm,
ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom
mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
5. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce
www.kostolna-zariecie.sk.
6. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. neoprávení výkupcovia
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň
zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
7. Obec určuje ako stanovištia zberných nádob :
a) parkovisko pri obchodnej prevádzke – sklo, papier, textil,
b) priestor pri hasičskej zbrojnici – sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály
(VKM), jedlé oleje a tuky,
c) obecný úrad počas úradných hodín - prenosné batérie a akumulátory,
- jedlé oleje a tuky z domácností
7. V § 17 Nakladanie s elektroodpadmi z domácností sa rušia odseky 8 a 9, doterajšie odseky
10, 11, 12 sa označujú ako odseky 8, 9, 10.
8. V § 18 Nakladanie s batériami a akumulátormi sa odseky 8 a 9 menia a znejú :
8. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste ktoré je určené
v § 16 ods. 7 tohto VZN (obecný úrad).
9. Automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať iba spätným zberom, ktorý je
povinný zabezpečiť výrobca a distribútor (§18 ods.7 VZN). Obec zber automobilových
batérií a akumulátorov nezabezpečuje.
9. V § 19 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi :
a) odsek 3 sa mení a znie :
3. Obec určuje ako spôsoby zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad z
domácností kompostovanie v kompostovacom zásobníku bez vývozného cyklu a zberom
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov na miestach a v termínoch určených obcou.
Obec určuje ako spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu z verejných priestranstiev
a cintorínov mobilný zber prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov na miestach
a termínoch určených obcou. Tento biologicky rozložiteľný odpad bude odvezený
a likvidovaný v kompostárni zberovej spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
b) sa dopĺňa odsek 12, ktorý znie :
12. Biologicky rozložiteľný odpad uvedený v odseku 3 je komunálny odpad a jeho likvidáciu
určuje a zabezpečuje obec.
Biologicky rozložiteľný odpad s pozemkov vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov nie je komunálny odpad a za ich likvidáciu spôsobom v zmysle platných zákonov
zodpovedajú vlastníci pozemkov.
10. V § 20 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností :
a) odsek 5 sa mení a znie :
5. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky odovzdať v plastových flašiach s uzáverom do
nádoby na to určenej. Nádoba je umiestnená na stanovišti zberných nádob, ktoré je
určené v § 16 ods. 7 tohto VZN (obecný úrad).
b) odsek 6 sa ruší a doterajšie odseky 7, 8 sa označujú ako 6, 7.

11. V § 22 Nakladanie s textilom :
a) odsek 3 sa mení a znie :
3. Triedený zber textilu a šatstva podľa ods. 2 sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych
zberných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na stanovišti zberných nádob.
b) dopĺňa sa odsek 7, ktorý znie :
7. S inými druhmi textilu ako uvedené v ods. 2 sa nakladá ako zo zmesovým komunálnym
odpadom v zmysle § 12 VZN alebo ako s objemným odpadom v zmysle § 13 V
§3
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 51/2018 sa ruší Všeobecné záväzné
nariadenie č. 47/2017 ako dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2017.
2. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie
č. 51/2018 na svojom zasadnutí dňa 22.3.2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 51/2018 nadobúda účinnosť dňa 7.4.2018.
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ing. Miroslav Jančár
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