2/2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 15. decembra 2015

o odpadoch
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Predmet úpravy
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.
Zber a preprava komunálnych odpadov a niektorých ďalších druhov odpadov
§2
Všeobecné ustanovenia
(1) Zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a niektorých ďalších odpadov zabezpečuje
obec Príbovce (ďalej len „obec).
(2) Zber a prepravu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne zabezpečuje prevádzkovateľ kuchyne.
(3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Obec zabezpečuje zber a prepravu pre
zmesový komunálny odpad,
papier a lepenku,
plasty,
kovy,
sklo,
biologicky rozložiteľné odpady, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne,
jedlé oleje a tuky,
šatstvo,
textílie,
elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulárory,
veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
objemný odpad,
odpad s obsahom škodlivých látok,
drobné stavebné odpady,
odpadové pneumatiky.

(4) Odpady, ktorých zber a prepravu zabezpečuje obec, sa zhromažďujú v zberných nádobách, ktoré určila
obec, oddelene podľa druhov odpadov u pôvodcu odpadov alebo v zbernom dvore, pokiaľ tak určila obec.
(5) Zber odpadov zhromažďovaných za účelom zberu a prepravy v zberných nádobách u pôvodcu odpadov
sa vykonáva vyprázdňovaním zberných nádob pôvodcov odpadov obslužným personálom z verejne prístupných
miest vzdialených najviac 10 metrov od verejnej komunikácie, z ktorej sa vykonáva zber a preprava odpadov.
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(6) Zber odpadov zhromažďovaných za účelom prepravy v zbernom dvore sa vykonáva sprístupnením
zberných nádob pôvodcom odpadov bez asistencie pri ukladaní odpadov do zberných nádob.
§3
Zmesový komunálny odpad
(1) Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva zo zberných nádob, v ktorých sa za účelom zberu
a prepravy zhromažďuje u pôvodcu odpadov.
(2) Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva zo zberných nádob
a) s objemom 110 litrov (s toleranciou ± 10 %) splňujúcich normu EN 840-1 (DIN 30740) a/alebo EN
22260 (DIN 6629),
b) alebo s objemom 220 litrov (s toleranciou ± 10 %) splňujúcich normu EN 840-1 (DIN 30740), ak má
pôvodca odpadov zavedený množstvový zber a túto veľkosť zbernej nádoby si zvolil,
c) alebo s objemom 1100 litrov splňujúcich normu EN 840-3 (DIN 30700), ak má pôvodca odpadov
zavedený množstvový zber a túto veľkosť zbernej nádoby si zvolil.
(3) Do zberných nádob, v ktorých sa zhromažďuje zmesový komunálny odpad sa nesmú ukladať odpady
podľa § 2 ods. 2 a ods. 3 písm. b) až o).
(4) Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob sa vykonáva dvojtýždňových intervaloch
v dňoch určených v pláne zberu komunálnych odpadov.
§4
Papier a lepenka
(1) Zber papiera a lepenky sa vykonáva vo zväzkoch, v ktorých sa za účelom prepravy zhromažďuje
v zbernom dvore.
(2) Kompozitné obaly z papiera a lepenky sa za účelom zberu a prepravy zhromažďujú zmiešaním s plastmi.
(3) Zber papiera a lepenky vo zväzkoch sa vykonáva 2 krát ročne v dňoch a čase určenom v pláne zberu
komunálnych odpadov.
(4) Zber kompozitných obalov z papiera a lepenky zmiešaných s plastmi sa vykonáva spolu so zberom
plastov.
§5
Plasty
(1) Zber plastov sa vykonáva zo zberných vriec, v ktorých sa za účelom zberu a prepravy zhromažďujú
u pôvodcu odpadov, alebo sa ich zber vykonáva v kontajneroch, v ktorých sa za účelom prepravy zhromažďujú
v zbernom dvore.
(2) Zber plastov zo zberných vriec sa vykonáva v dvojtýždňových intervaloch v dňoch určených v pláne
zberu komunálnych odpadov.
(3) Zber plastov v kontajneroch sa vykonáva celoročne v dňoch a čase určenom v pláne zberu komunálnych
odpadov.
§6
Kovy
(1) Zber kovov sa vykonáva v prevádzkarni Sklad a výkup, Príbovce 218 (ďalej len „výkup kovov“).
(2) Kovové obaly z hliníka sa za účelom zberu a prepravy môžu zhromažďovať zmiešaním s plastmi.
(3) Zber kovov vo výkupe kovov sa vykonáva celoročne počas otváracích hodín výkupu kovov.
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(4) Zber kovových obalov z hliníka zmiešaných s plastmi sa vykonáva spolu so zberom plastov.
§7
Sklo
(1) Zber skla sa vykonáva zo zberných vriec, v ktorých sa za účelom zberu a prepravy zhromažďuje
u pôvodcu odpadov, alebo sa jeho zber vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za účelom
prepravy zhromažďuje v zbernom dvore.
(2) Zber skla zo zberných vriec sa vykonáva v štvortýždňových intervaloch v dňoch určených v pláne zberu
komunálnych odpadov.
(3) Zber skla vo veľkokapacitnom kontajneri sa vykonáva celoročne v dňoch a čase určenom v pláne zberu
komunálnych odpadov.
§8
Biologicky rozložiteľné odpady
(1) Zber neskompostovaných biologicky rozložiteľných odpadov u pôvodcu odpadov, okrem biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, sa vykonáva vo
veľkokapacitných kontajneroch, v ktorých sa na účel prepravy zhromažďujú v zbernom dvore osobitne
biologicky ľahko rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom,
ktorého pôvodcom nie je prevádzkovateľ kuchyne, a osobitne biologicky ťažko rozložiteľné odpady zo záhrad
a parkov.
(2) Zber biologicky rozložiteľných odpadov vo veľkokapacitných kontajneroch sa vykonáva celoročne
v dňoch a čase určenom v pláne zberu komunálnych odpadov.
§9
Jedlé oleje a tuky
(1) Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva v uzavretých plastových fľašiach, v ktorých sa za účelom
prepravy zhromažďujú v zbernom dvore.
(2) Zber jedlých olejov a tukov v uzavretých fľašiach sa vykonáva 2 krát ročne v dňoch a čase určenom
v pláne zberu komunálnych odpadov.
§ 10
Šatstvo a textílie
(1) Zber šatstva a textílii sa vykonáva v kontajneri, v ktorom sa za účelom prepravy zhromažďujú v zbernom
dvore.
(2) Zber šatstva a textílii v kontajneri sa vykonáva celoročne v dňoch a čase určenom v pláne zberu
komunálnych odpadov.
§ 11
Elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory
a automobilové batérie a akumulátory
(1) Zber elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov sa vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za účelom prepravy
zhromažďujú v zbernom dvore.
(2) Zber elektroodpadov z domácností vo veľkokapacitnom kontajneri sa vykonáva 2 krát ročne v dňoch
a čase určenom v pláne zberu komunálnych odpadov.
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§ 12
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotnícke pomôcky
(1) Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok sa vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za účelom prepravy zhromažďujú v zbernom
dvore.
(2) Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok vo veľkokapacitnom kontajneri sa vykonáva 2 krát ročne v dňoch a čase určenom v pláne zberu
komunálnych odpadov.
§ 13
Objemný odpad
(1) Zber objemného odpadu sa vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za účelom prepravy
zhromažďuje v zbernom dvore.
(2) Do veľkokapacitného kontajnera, v ktorom sa zhromažďuje objemný odpad sa nesmú ukladať odpady
podľa § 2 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až k) a m) až o).
(3) Zber objemného odpadu sa vykonáva celoročne v dňoch a čase určenom v pláne zberu komunálnych
odpadov.
§ 14
Odpady s obsahom škodlivých látok
(1) Zber odpadov s obsahom škodlivých látok sa vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za
účelom prepravy zhromažďujú v zbernom dvore.
(2) Zber odpadov s obsahom škodlivých látok vo veľkokapacitnom kontajneri sa vykonáva 2 krát ročne
v dňoch a čase určenom v pláne zberu komunálnych odpadov.
§ 15
Drobné stavebné odpady
(1) Zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za účelom
prepravy zhromažďujú v zbernom dvore.
(2) Zber drobných stavebných odpadov vo veľkokapacitnom kontajneri sa vykonáva celoročne v dňoch
a čase určenom v pláne zberu komunálnych odpadov.
§ 16
Odpadové pneumatiky
(1) Zber opotrebovaných pneumatík sa vykonáva vo veľkokapacitnom kontajneri, v ktorom sa za účelom
prepravy zhromažďujú v zbernom dvore.
(2) Zber opotrebovaných pneumatík vo veľkokapacitnom kontajneri sa vykonáva celoročne v dňoch a čase
určenom v pláne zberu komunálnych odpadov.
§ 17
Zberný dvor
(1) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené
a prevádzkované obcou.
(2) Zberný dvor je umiestnený v katastrálnom území Príbovce na pozemku parc. C-KN č. 159/1.
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(3) V zbernom dvore môže bezplatne odovzdať oddelené zbierané zložky komunálnych odpadov, okrem
drobných stavebných odpadov a odpadových pneumatík, fyzická osoba, ktorá je poplatníkom obce.
(4) V zbernom dvore môže odplatne odovzdať drobné stavebné odpady a odpadové pneumatiky fyzická
osoba, ktorá je poplatníkom obce.
§ 18
Množstvový zber
(1) Obec na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý
preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(2) Pôvodca odpadov, ktorý má zavedený množstvový zber, môže si vybrať z troch veľkostí zberných nádob
podľa § 3 ods. 2, z ktorých sa vykonáva zber v dvojtýždňovom intervale v dňoch určených v pláne zberu
komunálnych odpadov.
§ 19
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
Príbovciach č. 5/2014 bod 1. dňa 4. februára 2014.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 68/2015 bod 1. dňa
15. decembra 2015.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17. decembra 2015.
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