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„Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“

OBECNÝ ÚRAD KUSÍN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa vydáva

Obecné zastupiteľstvo v obci Kusín na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g) a
m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
v spojitosti s § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2014

Toto Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom obce
KUSÍN
dňa 23.7.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 26
Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na
úradnej tabuli v obci
od 8.7.2014 do 23.7. 2014
VZN nadobudlo účinnosť dňa 7.8.2014

Vladimír J U S

starosta obce
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„Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“
podpis a pečiatka:

Článok 1.
Úvodné ustanovenie
1.1. Predmet , účel a pôsobnosť nariadenia
1.1.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj o miestach určených na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov v súlade s ustanoveniami zákona č.
343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „novela“), na území obce Kusín (ďalej len „obec“).Novelou zákona sa
zmenilo aj znenie § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Novela, okrem iného,
zaviedla pojmy triedený zber komunálnych odpadov (KO), zmesový komunálny odpad,
povinnosť prevádzkovateľa kuchyne (§ 39 ods. 2 zákona o odpadoch) a upravila povinnosť
obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
ustanovené zložky. Je nutné uviesť, že povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych
odpadov, v predchádzajúcej právnej úprave ako separovaný zber, nie je povinnosťou novou a
významná zmena nastala iba pre zložku – biologicky rozložiteľné komunálne odpady
(BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Novela
nadobudla účinnosť 01.01.2013.
1.1.2. Účelom tohto VZN je určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho
zavedením:
a)
zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich
na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom
o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému 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.
1.1.3. Podrobnosti o poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov sú schválené samostatným
všeobecne záväzným nariadením o miestnych poplatkoch súčasťou ktorého sú aj podrobnosti
o poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov.
1.2. Účelom odpadového hospodárstva je:
1.2.1

Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:
- rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje
- výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje
množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia
- vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v
odpadoch určených na zhodnotenie.
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1.2.2
Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
bodu 1.2.1
1.2.3 Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu
1.2.1 a 1.2.2
1.2.4
Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa bodu 1.2.1,1.2.2 a 1.2.3
1.3. Vymedzenie základných pojmov :
1.3.1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona, ktorej sa držiteľ zbavuje,
chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť.
1.3.2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
1.3.3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u
ktorej sa odpad nachádza.
1.3.4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
1.3.5. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona.
1.3.6. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona.
1.3.7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
1.3.8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním
s ním.
1.3.9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
1.3.10. Skládkovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, za skládkovanie odpadov sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku a je ukladanie
odpadov na skládku odpadov.
1.3.11. Nebezpečné odpady /NO/ sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona.
1.3.12. Komunálne odpady /KO/ sú odpady z domácností vznikajúce na území obce, pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu napr. zo záhrad,
chát, chalúp alebo na parkovanie alebo 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 verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.

Všeobecne záväzné nariadenie

4

„Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“

1.3.13. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov,
ohraničené plotom, alebo priestor v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúcich sa
v stavbe, takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 ) a miesto
spätného odberu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 17 zákona.
1.3.14. 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 ( interná skládka ), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa sa
na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú
odpady na účel ich prípravy pred ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať,
zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením
nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
1.3.15. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu,
1.3.16. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas,
1.3.17. Elektroodpady sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch
vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje,

1.3.18. Pojmy pre účely tohto VZN :
1. Drobné stavebné odpady /DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej
osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie.
2. Objemné odpady /OO/ sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je
možné pre ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob používaných v meste; alebo ich
množstvo presahuje objem, ktorý je možné zberovými nádobami vyviezť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. Patria tu tiež odpady, ktoré by mohli
spôsobiť poškodenie zberového vozidla.
3. Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
4. Harmonogram zvozu je rozpis, v ktorom je uvedené, v ktorý deň sa vykonáva zber
a preprava KO a DSO zberných nádob a zber a preprava separovaných zložiek .
5. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia
a podkrovie; rodinná zástavba je obytná časť mesta, v ktorej sa nachádzajú rodinné domy,
6. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov
so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie; bytová zástavba je obytná časť ,
v ktorej sa nachádzajú bytové domy.
7. Zbernými nádobami sú:
- „KUKA“ nádoba (kovová alebo plastová nádoba objemu 110 alebo 120 l),
- veľkokapacitný kontajner (VOK – vaňový alebo oceľovo-plechový kontajner
objemu 3 m3 a viac),
- PVC vrecia na zber separovaného odpadu.
8. Užívateľmi zberných nádob sú:
- platitelia poplatku za komunálne odpady (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia),
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-

každý, kto využíva zberné nádoby určené na donáškový zber (objemný odpad,
drobný stavebný odpad, odpad zo zelene),
zamestnanci organizácie poverení zberom a prepravou komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu,

Článok 2
Program odpadového hospodárstva
2.1 Základné ustanovenia
2.1.1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva SR,
územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so
zákonom o odpadoch.
2.1.2 Program odpadového hospodárstva je povinný vypracovať v súlade s vyhláškou MŽP
SR č. 310/2013:
- pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo právnickou osobou- podnikateľom a produkuje
ročne viac než 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 t ostatných odpadov.
- právnická alebo fyzická osoba , pre ktorú sa vykonávajú servisné práce, čistiace práce alebo
udržiavacie práce vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, organizačnej zložke alebo
inom mieste pôsobenia tejto právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa.
- povinnosť pôvodcu odpadov pre tvorbu komunálnych odpadov, ako aj pre odpady z
bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou ( drobné stavebné odpady) je
obec na území ktorej tieto odpady vznikajú
2.1.3.
Záväzná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu musí obsahovať
cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov s
polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na
znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na
skládky odpadov .
2.1.4.
Smerná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje zámery
na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a ako
aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi.
2.1.5.
Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program
dodržiavať.
2.2. Program odpadového hospodárstva v obci Kusín
2.2.1 Pôvodcovia odpadov na území obce, ak splňajú podmienky bodu 2.1.2, sa môžu
dohodnúť navzájom že vypracujú spoločný program.
2.2.2. V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom
zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu , pôvodca odpadu je
povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému
orgánu štátnej správy .
2.2.3
Obec Kusín v súlade s platnou legislatívou (viď odst. 2.1.2.) nie je povinná
vypracovať program odpadového hospodárstva.
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Článok 3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
3.1. Základné povinnosti :
3.1.1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie
3.1.2. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu
vrátane zberu a úpravy vykonáva.
3.1.3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne
Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie a obci.
3.1.4. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe bodu
3.1.3. začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu, takto zistená osoba
je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o
komunálne odpady alebo DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s
obcou.
3.1.5.
Ak sa podľa bodu 3.1.4. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore a týmto nariadením, Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti
o životné prostredie začne konanie, či vlastník správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je:
a) pôvodcom odpadu
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech
3.1.6. Ak sa v konaní podľa bodu 3.1.5. preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením niektorá zo
skutočností prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto
vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
3.1.7. Ak sa podľa bodu 3.1.4. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak ide o komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.
3.1.8. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad
možné ukladať mimo vyhradených miest a lokalít.

na území obce Kusín nie je

3.1.9. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný

obecný systém v celom katastrálnom území obce.
3.1.10. Nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich
používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob atď.) sa zakazuje.
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3.2.

Povinnosti držiteľa odpadu

3.2.1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením ,odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
3.2.2. Na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
3.2.3. Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzať iba v súlade s týmto nariadením.
3.2.4. Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie iba osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi na území obce podľa tohto nariadenia.
3.2.5. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
3.2.5. Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu.
3.2.6. Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci.
3.2.7. Ukladať komunálny odpad alebo jeho zložky a drobný stavebný odpad na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
3.2.8. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade
so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipienta,
d) triediť 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 akékoľvek zostatky zo spracovaní odpadových
olejov do pôdy,
h) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb
a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
i) zneškodňovať odpad spáľovaním,
3.3.

Povinnosti obce

3.3.1. Obec Kusín je povinná:
- uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom
na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov, vyberať
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve, zabezpečiť podľa potreby najmenej
dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných
stavebných odpadov, pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť
pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodnení odpadu, zabezpečiť veľkokapacitné
kontajnery na objemný odpad ak je to potrebné zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery,
zabezpečiť zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu.
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Článok 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
4.1. Základné definície :
4.1.1 Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území
obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich
pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad,
chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
zdužení.
4.1.2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu
4.1.3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi , ktoré vznikli na území obce zodpovedá
obec.
4.1.4. Objemný odpad - je odpad , ktorý svojím objemom sa nezmestí do bežnej používanej
zbernej nádoby na komunálny odpad
4.2. Príprava komunálnych odpadov k odvozu :
4.2.1. Obec je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou
osobou - podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych
odpadov.
4.2.2. Držitelia odpadov v súčinnosti s vývozcom sú povinní oboznámiť nájomníkov so
systémom zberu komunálnych odpadov v obci.
4.2.3. Držitelia odpadov sú povinní využívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov
a nádoby na oddelené zhromažďovanie separovaných zložiek odpadu.
4.2.4. Držitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby
bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného prostredia
občanov.
4.2.5. Držitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto
očistiť od snehu a iných nečistôt).
4.2.6. Držitelia odpadov sú povinní umiestniť zbernú nádobu tak , že nesmie byť za bránou
a inými prekážkami.
4.2.7. Držitelia odpadov sú povinní ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách
len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené
miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť ich uloženie na pôvodné miesto.
4.2.8.
Držitelia odpadov sú povinní v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú
zamrznutím obsahu nádoby.
4.2.9.
Držitelia odpadov sú povinní ,ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú
prístup k zbernému miestu, postarať sa o náhradné umiestnenie.
4.2.10. Držitelia odpadov sú povinní dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných
nádob
Všeobecne záväzné nariadenie
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4.3. Zberné nádoby na komunálne odpady :
4.3.1.
Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne oprávnená organizácia podľa
dohodnutého harmonogramu.
4.3.2. Na zber zmesového komunálneho odpadu obec určuje nasledovný typ zberných nádob
a) 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba ( KUKA ),
b) 5000 prípadne 7000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) – ramenový systém,
c) PVC vrecia na zber separovaného odpadu.
Požitie iných typov nádob nie je prípustné.
4.3.3. Zabezpečenie zberných nádob - v systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob :
a) nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb ( pôvodcov ),
b) nádoby pôvodcom prenajaté od zmluvnej organizácie,
c) nádoby vo vlastníctve obce a zmluvnej organizácie pre verejné užívanie.
d) V prípade používania nádoby vo vlastníctve obce resp. zmluvnej organizácie sa za
používanie nádoby účtuje nájomné, ktoré netvorí súčasť miestneho poplatku a účtuje
ho zmluvná organizácia.
4.3.4.

Harmonogram vývozu jednotlivých nádob
a) 110 litrové nádoby
- 26 vývozov/rok ( 1 x za 2 týždne )
c) veľkoobjemové kontajnery VOK
frekvencia je závislá od naplnenia jednotlivých VOK – ov
e) PVC vrecia na separovaný zber
12 vývozov/rok

4.3.5 Držiteľ odpadu zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú
hmotnosť resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení.
4.3.6. Prevzatím komunálnych odpadov sa ich držiteľom stáva oprávnený vývozca.
4.3.7. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám , než oprávnenému vývozcovi
odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich
obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do
iných než k tomu určených nádob.
4.3.8. Podľa potreby, najmenej dvakrát do roka obec zabezpečí zber a prepravu objemných
odpadov ( veľkokapacitné kontajnery ) na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
4.3.9. Objemný odpad sú občania povinní uložiť na miestach stanovených v obci.
4.3.10. Využívať množstvový zber možno len s písomným súhlasom obce.
4.3.11. Obec je povinná prostredníctvom zmluvného partnera evidovať a uchovávať záznamy
o počte zberných nádob, o počte a druhu vyprázdnených zberných nádob, dáta o počte a druhu
odobratých zberných vriec, množstve a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia KO a DSO,
vytriedených zložiek KO a DSO.
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4.4.

Umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad

4.4.1. Pôvodca /držiteľ/ si vyberie stanovište tak, aby bolo možné bez časových strát
a zvláštnych ťažkostí zberné nádoby vynášať. Pri výbere stanovišťa je potrebné dodržiavať
hygienické a estetické zásady a dbať aj na to, aby:
a) manipulácia so zbernými nádobami pri vývoze odpadov bola čo najjednoduchšia,
b) neboli zberné nádoby umiestnené priamo pod oknami, v blízkosti ihrísk
a oddychových zón,
c) zberné nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
d) pri novej výstavbe sú investori, resp. projektanti povinní rešpektovať zásadu, že
stanovište so zbernými nádobami nespôsobí hygienické a estetické závady a zberný
voz bude môcť prísť do ich bezprostrednej blízkosti. Investori musia zohľadniť
potreby triedeného zberu, inak stavba nebude povolená. Z tohto dôvodu stavebník
vždy prejedná otázku stanovišťa s obcou.
4.4.2. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup ku stanovišťu,
je pôvodca /držiteľ/ odpadu povinný postarať sa o ich vynesenie až na miesto, kde je prístup
možný a postarať sa o toto miesto.

Článok 5
Nakladanie so stavebnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
5.1. Základné definície :
5.1.1.
Stavebné odpady sú odpady ( ďalej len SO ), ktoré vznikajú pri stavebných
činnostiach, demoláciách, právnických a fyzických osôb – podnikateľov, resp. len pri činnosti
fyzických osôb - občanov. Za stavebný odpad sa považujú: tehly , keramika, sadrová hmota,
drevo, kúsky betónu, kameňa, výkopová zemina ( zaradenie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
284/2001 Z.z. Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov)
5.1.2. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby
pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné
povolenie ani ohlásenie.
5.1.3. Stavebnými odpadmi sú odpady vznikajúce aj pri činnosti obce vrátane rekonštrukcii
komunikácii, chodníkov, verejných priestranstiev .
5.2.

Odvoz a zneškodnenie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov

5.2.1.
SO a DSO vzniknuté pri činnosti občanov , prípadne pri činnosti právnických alebo
fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov
oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady
stavebníka alebo investora.
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5.2.2. Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú , je povinný
uzatvoriť zmluvu o odvoze a zneškodnení odpadov s oprávneným vývozcom, alebo
prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov privezie
vlastným dopravným prostriedkom , alebo iným spôsobom.
5.2.3.
Je zakázané ukladať SO a DSO na iné miesto než na to určené. Stavebné odpady
môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
5.2.4. Držiteľ stavebných odpadov , drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi.
5.2.5. DSO sa zakazuje ukladať do 110/120 l zberných nádob z dôvodu možného preťaženia
hydraulického zdvíhacieho zariadenia vozidla určeného na zber KO.

Článok 6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len
„BRKO“) a biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
6.1. Všeobecná časť:
Podľa § 2 ods. 34 zákona o odpadoch, biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú
všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
V zúženom význame sa pod pojmom biologicky rozložiteľné komunálne odpady chápu:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený
biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01), (ďalej len „zelený odpad“),
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08),
c) jedlé oleje a tuky (20 01 25).
Oblasť biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov spadá aj pod
nariadenie č. 1069/2009 o vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov
neurčených na ľudskú spotrebu, keďže tento odpad je zároveň aj vedľajším živočíšnym
produktom, a to kuchynským odpadom v zmysle uvedeného nariadenia.
Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom sa delí medzi 2 subjekty:
a) prevádzkovateľ kuchyne - je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,
b) obec - je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ
kuchyne (písm. a).
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (okrem kuchynského a reštauračného odpadu
od prevádzkovateľov kuchýň) predstavujú zároveň zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je
obec povinná zaviesť triedený zber komunálnych odpadov, t. j. patria do skupina A, ak
nevyužije výnimku.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08) od prevádzkovateľa
kuchyne je rovnakého zloženia ako biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických
osôb s tým rozdielom, že jeho pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne a nepatrí medzi
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komunálny odpady v zmysle definície § 2 ods. 14 zákona o odpadoch, i keď sa zaraďuje pod
katalógové číslo 20 01 08, a teda zodpovednosť za nakladanie s ním nesie prevádzkovateľ
kuchyne a nie obec. Zároveň ide o odpad, ktorý patrí do skupiny D, a teda podlieha
triedenému zberu, ale zodpovednosť za triedený zber je na prevádzkovateľovi kuchyne a nie
na obci.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb a jedlé oleje a tuky, ktoré
sú súčasťou BRKO ako aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne podliehajú aj právnej úprave v zmysle nariadenia EP a Rady č.
1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a nariadenia komisie č.
142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania zvierat biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Pod
pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny,
ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.
6.2. Výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Novelou zákona o odpadoch / zákon 343/2012 Z.z / sa pre obce zaviedla možnosť
výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu (§ 39 ods. 18). Výnimku môže uplatniť obec,
a) ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným
spôsobom
b) ak
1. to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách
miest a v riedko osídlených oblastiach (tam, kde sa nedostane bežná zvozová technika z
dôvodu úzkych ulíc alebo v oblastiach s hustotou osídlenia s menej ako 20 obyvateľmi na 1
km2),
2. preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo
3. je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s KO nemožno
pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej
hranice sadzby miestneho poplatku.
6.2.1. Obec Kusín uplatňuje výnimku b, 2.
6.2.2. Na preukázanie splnenia tejto výnimky obec má uzavretú dohodu s občanmi o
kompostovaní ich odpadu na svojich domácich kompostoviskách.
6.2.3. Obec zároveň vedie vlastnú evidenciu, či množstvo BRKO v obci kleslo resp. klesá a
údaje o množstve a nakladaní vytriedeného BRKO bude uvádzať v hláseniach, ktoré sa
podávajú na Štatistický úrad SROV. Zároveň pravidelne vykonáva analýzu zloženia
zmesového komunálneho odpadu s určením podielu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu.
6.3. Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
V zmysle § 39 ods. 17 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ kuchyne povinný zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného stravovania je v
zmysle odkazu na § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z. z., zariadenie, ktoré
poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom
zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne,
penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské jedálne.
Kuchynský a reštauračný odpad, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, bol novelou
od 1.1.2013 vyňatý z miestneho poplatku (§ 39 ods. 9), čo obec Kusín zohľadni pri určovaní
výšky miestneho poplatku v obci.
6.4. Zber a jeho frekvencia
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby
dezinfikovateľné resp. používajú výmenné nádoby. Konkrétne požiadavky na nádoby sú
upravené v nariadení č. 1069/2009 a v nariadení EP a Rady č.852/2004.
Frekvencia zberu sa určuje minimálne jedenkrát týždenne (závisí od teploty prostredia).
6.5. Podmienky pre triedený zber kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne:
6.5.1. za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov v obci,
6.5.2. náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku),
6.5.3. zber kuchynského a reštauračného odpadu a kontajnery na to určené musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o
hygiene potravín,
6.5.4. prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť,
6.5.5. zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
6.5.6. frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
6.5.7. ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje,
aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.)
a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou
Regionálnou
veterinárnou
a
potravinovou
správou;
bližšie
informácie
na
http://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp,
6.5.8. prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,
6.5.9 pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva,
6.5.10. prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
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6.5.11. Ak je obec prevádzkovateľom zariadenia spoločného stravovania (napr. školské
jedálne), povinnosti prevádzkovateľa kuchyne sa vzťahujú aj na obec ako prevádzkovateľa
kuchyne.
6.5.12. Každý majiteľ (užívateľ zelenej plochy) je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo
zelene skompostovať vo vlastnom zariadení, alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie. .
6.5.13. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad v akomkoľvek množstve ukladať do
zberných nádob na zmesový KO, ukladať vedľa nádob alebo ho spaľovať (okrem chorých
a škodcami napadnutých stromov).
6.5.14. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene
(napr. mokrú
drevenú
hmotu
z ošetrovaní drevín, trávu, burinu, listy a pod.

Článok 7
Nakladanie s odpadom z verejných a otvorených priestranstiev
prípadne z čistenia ulíc
7.1. Zmesový odpad, ktorý vzniká na verejných a otvorených priestranstvách obce, je každý
na území obce povinný ukladať do nádob na uličné smeti – veľkokapacitné kontejnery.
7.2. Je zakázané ukladať tento odpad mimo nádoby alebo znečisťovať ním verejné a otvorené
priestranstvá.
7.3. Do uličných nádob na smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový, ktorý vzniká
pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách (napr. odpady z domácností,
z podnikateľskej činnosti a pod.).
7.4. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu z nádob na uličné smeti zabezpečuje vývozca
po dohode s obecným úradom.
7.5. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu z čistenia ulíc a čistenia kanalizácie
zabezpečuje správca prostredníctvom vývozcu po dohode s obcou.

Článok 8
Nakladanie s odpadom zo septikov
8.1. Odpad z domových septikov /žump/ je každý pôvodca povinný zneškodniť len
cestou organizácie oprávnenej na takúto činnosť.
8.2. Dobudovaním kanalizácie v obci vznikne povinnosť všetkým fyzickým a právnickým
osobám napojiť sa na verejnú kanalizačnú sieť.

Článok 9
Nakladanie s objemným odpadom, odpadom s obsahom škodlivín, DSO a
elektrozariadení
9.1. Pôvodca objemného odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
tohto odpadu u organizácie oprávnenej na túto činnosť podľa charakteru odpadu. V závislosti
od množstva a druhu veľkoobjemového odpadu si pôvodca pre jeho zneškodnenie príp.
využitie objedná u vývozcu, ktorý má na túto činnosť oprávnenie. Pôvodca objemného
odpadu je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce doklad o vývoze,
zhodnotení alebo zneškodnení objemného odpadu.
Všeobecne záväzné nariadenie
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9.2. Mimoriadny vývoz objemného odpadu môže vykonávať vývozca, ktorý má na túto
činnosť oprávnenie.
9.3 Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný vývoz zmesového KO,
resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.
9.4. Odvoz zariadení domácností (napr. radiátory, kuchynské linky, umývadlá), ktoré sú
vymieňané v rámci údržby, rekonštrukcie alebo inej stavebnej činnosti, je povinný zabezpečiť
vykonávateľ týchto prác u vývozcu ihneď po vykonaní činnosti, po zriadení zberného dvora
sa odpad sústredí v tomto areáli.
9.5. Vývozca vybratý a určený obcou zabezpečí 2-krát ročne zber objemového odpadu.
9.6. Zakazuje sa do veľkoobjemových kontajnerov ukladať konáre z orezaných stromov.
Tieto je pôvodca povinný porezať, zviazať do balíkov a uložiť vedľa veľkoobjemových
kontajnerov počas vyhláseného celoobecného zberu objemových odpadov. V inom čase je
pôvodca alebo držiteľ odpadu povinný ho sám zhodnotiť. Po zriadení obecného zberného
strediska bude občan povinný takýto odpad vyviezť do tohto zariadenia na vlastné náklady.
9.7. Obec, prostredníctvom zmluvy s oprávnenou osobou, zabezpečuje najmenej dvakrát
ročne zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti
s obsahom škodlivín, DSO a elektroodpadov. Občania sú povinný sa do tohto zberu zapojiť.
9.8. Obec umožní výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácií na ich náklady
zaviesť a prevádzkovať oddelený zber elektroodpadu z domácnosti, užívať v rozsahu
potrebnom na tento účel existujúce zariadenie na zber komunálnych odpadov.

Článok 10
Nepovolené skládky komunálneho odpadu na území obce
10.1. Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania
nepovolených skládok na jeho pozemkoch.
10.2. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásiť bezodkladne
príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a obci, v územnom
obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza (§18 ods. 6 zákona).
10.3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe
oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce,
začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore so zákonom o odpadoch. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o KO alebo DSO, zistená
osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou,
ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch.
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10.4. Rovnako je povinnosťou každého obyvateľa obce ohlásiť obecnému úradu, resp.
ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva toho, kto na území
obce zakladá nepovolenú skládku.
10.5. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so
zákonom o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie o KO alebo DSO na vlastné
obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch
a s týmto VZN.

Článok 11
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov
11.1. Základné povinnosti :
11.1.1. Obec Kusín vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikli na území obce na základe VZN o miestnych poplatkoch, súčasťou
ktorého sú aj podrobnosti o poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov.
11.1.2
Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych
odpadov, pričom poplatník platí obci miestny poplatok.
11.1.3. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
11.1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady na činnosti
nakladania s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku.
11.2.

Základné pojmy :

11.2.1

Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a)
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť„)
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie
c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci
na účel podnikania
11.2.2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne
je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu
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11.3. Platiteľ poplatku
11.3.1 Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za
vybraný poplatok ručí:
a)
vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak
nedôjde k určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto osoby obci Kusín do
termínu 31.1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b)

správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec

11.3.2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
11.3.3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka
povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.
11.4.

Sadzba miestneho poplatku

11.4.1
Sadzba miestneho poplatku na určené obdobie a podrobnosti o poplatku za zber a
zneškodňovanie odpadov a podrobnosti o spôsobe výberu poplatku sú schválené samostatným
VZN o miestnych poplatkoch. Sadzba podlieha aktualizácií na základe ekonomických
ukazovateľov v sledovaných obdobiach.
11.4.2
Výška poplatku sa vypočítava ako:
a)
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa ods. 6.2.1 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa ods. 6.2.1 písm. b)
a c).
c/ súčin sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov /periodicita
vývozov/ - len na základe vyžiadania o množstvový zber.
11.4.3 Miestny poplatok vyrubuje Obec Kusín platobným výmerom.
11.5.

Spôsob platenia

11.5.2 Platbu poplatkov možno realizovať týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade Kusín
b) poštovou poukážkou (šekom) na účet obce Kusín.
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c) odvodom na účet obce Kusín, prevodným príkazom, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto
všeobecného záväzného nariadenia nie je ustanovené inak
11.5.3. Po vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z
posledných jej známych údajov.( náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v
predchádzajúcom období.)
11.6.

Ohlasovacia povinnosť

11.6.1.
Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť
nastala.
11.6.2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a)
pre fyzickú osobu – občana
dňom vzniku trvalého pobytu v obci
dňom vzniku prechodného pobytu v obci
dňom vzniku práva užívať byt
dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba
oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
11.6.3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo.
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku tak aj
doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku
11.6.4. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr
do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi
poplatku.
11.6.5 Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe všeobecne
záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu.
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11.6.6. Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem
tých prípadov, kedy je podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.
11.7.

Sankcie

11.7.1. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku
platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.
11.8.

Oslobodenie, úľavy a osobitné ujednania

11.8.1.
Obec Kusín môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých
prípadoch na základe žiadosti poplatníka poplatky znížiť alebo odpustiť.
11.8.2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti poplatníka, ktorému bol poplatok
vyrubený platobným výmerom, obec vráti pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dni do
dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenie tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktorý bol poplatok
uhradený.
11.8.3. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.
11.8.4. Ak poplatník zapojený do systému množstevného zberu uhradí obci vyšší poplatok
ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
11.8.5. Na základe písomnej žiadosti s odôvodnením potreby častejšieho vývozu odpadu
môže byť medzi poplatníkom a Obcou Kusín v prípade, že napriek dodržiavaniu zákona o
odpadoch a separovanému zberu komunálneho odpadu domácnosti nepostačuje stanovený
vývoz odpadu , uzatvorená Dohoda o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.
11.8.6. Dohody o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu uzatvorené pre
príslušný rok sa nerušia, ale zostávajú v platnosti až do zrušenia jednou zo zmluvných strán,
pričom cena sa každoročne upraví podľa aktuálnych cenníkov platných v príslušnom roku.
Dohoda musí byť vypovedaná písomnou formou ktoroukoľvek zo zmluvných strán vždy
najskôr s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od. 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
11.8.7.
V prípade, že obyvateľ požiada o množstevný zber v priebehu roka, zaplatí sumu
zodpovedajúcu alikvótnej čiastke zodpovedajúcej dobe od podpísania dohody do konca
príslušné roka.
11.8.8.
Na základe písomného požiadania s uvedením adekvátnych dôvodov môže žiadateľ
používať ďalšiu zbernú nádobu na komunálny odpad, pričom výška poplatku bude za túto
nádobu vyrubená v zmysle VZN - O poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov.
11.8.9. Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom dole.
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Článok 12
Práva a povinnosti osôb oprávnených vykonávať zber, prepravu
a zhodnocovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
12.1. Povinnosti vývozcu :
a) Vykonávať nakladanie s KO, jeho zložkami a DSO v súlade a v rozsahu
ustanovenom v zmluve o nakladaní s KO uzatvorenej s obcou.
b) Mať zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné
nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi.
c) Materiálovo zhodnocovať odpady (zabezpečovať ich recykláciu a kompostovanie).
Ak to nie je preukázateľne možné, zneškodňovať odpad skládkovaním alebo postúpiť
zneškodňovanie autorizovaným subjektom.
d) V spolupráci s obcou vypracovať a oboznámiť obyvateľstvo s harmonogramom
vývozu KO, jeho separovanie zbieraných zložiek a DSO v obci, ktorý je v súlade
s POH obce. Harmonogram je povinný aktualizovať priebežne podľa potreby.
Vývozný interval pre KO nesmie byť dlhší ako 14 dní, okrem vývozu vytriedených
zložiek pri triedenom zbere.
e) V spolupráci s obcou minimálne 1-krát za rok vykonať aktualizáciu zvozových
cyklov a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové cykly a trasy.
f) Zadovážiť po dohode pôvodcu alebo držiteľa odpadu s obcou dostatok zberných
nádob na KO a jeho zložky.
g) Pri poškodení nádoby zabezpečiť jej výmenu, resp. opravu, pričom v prípade
poškodenia vinou pôvodcu/držiteľa je oprava, resp. výmena na jeho náklady.
h) Škody spôsobené pracovníkmi vývozcu je vývozca povinný odstrániť na vlastné
náklady.
i) Vývozca je pri manipulácii s odpadovými nádobami a kontajnermi povinný
dodržiavať všetky platné právne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zásady
bezpečnosti práce.
j) Zabezpečiť všetky náležitosti a doklady potrebné ku kladnému vybaveniu žiadosti
obce o príspevok z Recyklačného fondu.
k) Zúčastniť sa na zriadení zberného dvora.
l) Poskytnúť v prípade záujmu obce formou prenájmu potrebný počet jednotlivých
druhov kontajnerov na vývoz odpadu, pričom je vývozca povinný starať sa o ich
technickú a hygienickú spôsobilosť počas trvania zmluvného vzťahu s obcou. Obec
je zodpovedná za škody spôsobené na prenajatých kontajneroch a je povinná ich
nahradiť.
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m) V prípade záujmu obce vykonať dezinfekciu zberných nádob na KO, najmä v letnom
období najmenej však 2-krát ročne.
n) Obec má právo dohliadnuť na výkon predmetu zmluvy. Oprávnená osoba ku kontrole
– štatutár obce – si vyhradzuje právo predložiť písomne oprávnené námietky
vývozcovi. Vývozca zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady, ak zavinenie
zapríčiní.
o) Obec si vyhradzuje právo na kontrolné váženie vozidla, vykonávajúceho vývoz
odpadu v obci pred zahájením a po ukončení.
p) Vývozca pri realizácii vývozu odpadu, umiestneného v odpadových nádobách, dbá
a zodpovedá za odstránenie odpadu zo stanovíšť nádob, ktorý sa dostal mimo nádob
pri manipulácii s nimi za účelom ich vyprázdnenia.
q) Pri výskyte iného odpadu ako je KO v zberných nádobách, resp. na stanovištiach
odpadových nádob (jedná sa predovšetkým o zložky odpadu, ktoré obec zabezpečuje
v rámci separovaného zberu – papier, kovy, sklo alebo DSO), upovedomí
o vzniknutej situácii obec.
r) Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza
z obce na vývozcu okamihom prevzatia odpadu.
12.2. Práva vývozcu:
a) Obec prideľuje vývozcovi výhradné právo nakladať počas doby platnosti zmluvy
s KO na území obce.
b) Vývozcovi je vyhradené právo odmietnuť vývoz odpadu, ktorý nespĺňa požiadavky
definované v zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. V tomto
prípade vývozca navrhne obci vhodný spôsob zneškodnenia odpadu.
c) V prípade porušenia povinností, uvedených v zmluve s vývozcom napr. odovzdanie
iných druhov odpadov ako sú uvedené v zmluve bez predchádzajúcej dohody
zmluvných strán, je obec povinná nahradiť vývozcovi škodu, ktorá mu takýmto
konaním vznikla.
d) Fakturácia za poskytnuté služby bude vykonávaná v súlade s podmienkami
a v rozsahu ustanovenom v zmluve o nakladaní s KO uzatvorenej medzi vývozcom a
obcou.
e) Vývozca je oprávnený pozastaviť vývoz odpadu a plnenie si svojich povinností voči
obci, pokiaľ obec neuhradí faktúry do stanoveného dátumu v súlade s podmienkami
a v rozsahu ustanovenom v zmluve o nakladaní s KO uzatvorenej medzi vývozcom a
obcou.
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12.3. Zmeny cien a dodatkov zmluvy
12.3.1. Zmeny cien a dodatkov zmluvy o nakladaní s KO uzatvorenej medzi vývozcom a
obcou. musia byť odsúhlasené a podpísané obidvoma stranami, t. z. zmluvným partnerom aj
obcou a nadobudnú platnosť dňom ich podpisu

Článok 13
Zber, prepravu a zneškodnenie , zhodnotenie vytriedených odpadov z
domácností - triedený zber
13.1. Definícia separovaného zberu
13.1.1.
Triedený zber odpadov - je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001
Z. z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov
13.1.2. Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zložky
komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne:
a)

PAPIER a LEPENKA

20 01 01
papier a lepenka
O
Na separovanie papiera a lepenky budú obci poskytnuté plastové vrecia bielej farby, ktorých
počet zodpovedá počtu domácností. Interval vývozu je spravidla raz za mesiac. Obec
zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu. Zberné miesto v obci bude na vopred
dohodnutom mieste. Papier a lepenka musia byť zabezpečené proti vlhkosti.
b) PLASTY
20 01 39
plasty

O

Na separovanie plastov organizácia s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu dodá pre každú
domácnosť 1 plastové vrece modrej farby. Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne.
Vyseparovanú komoditu občania zhromaždia na vopred dohodnutom mieste, pričom im
bude odovzdané nové plastové vrece. Obec sa zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o
dátume vývozu (miestny rozhlas).
c) SKLO
20 01 02

sklo

O

Na separáciu skla budú obci firmou poskytnuté veľkorozmerné kontajnery. Počet
poskytnutých kontajnerov bude úmerne zodpovedať počtu domácností v obci. Umiestnenie
kontajnerov bude podľa potreby. Vývoz kontajnerov bude realizovaný 1x mesačne. Obec sa
zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu (miestny rozhlas).
d) TEXTIL
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20 01 10
20 01 11

šatstvo
textílie

O
O

Na separovanie textilu budú obci poskytnuté plastové vrecia oranžovej farby, ktorých počet
zodpovedá počtu domácností. Interval vývozu je raz za mesiac. Obec zabezpečí
informovanosť obyvateľov o dátume vývozu. Zberné miesto v obci bude na vopred
dohodnutom mieste. Textil musí byť zabezpečený proti vlhkosti.
e) ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY
20 01 40
kovy

O

Realizácia separovaného zberu kovov bude uskutočňovaná prostredníctvom objednania
veľkorozmerného kontajnera od firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Kontajner bude
pristavený na dohodnuté zberné miesto. Interval realizácie triedeného zberu bude určený po
dohovore s obcou. Obec zabezpečí informovanosť o dátume vývozu prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
f) ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
(ELEKTRONICKÝ ŠROT) A NEBEZPEČNÝ ODPAD
20 01 35

vyradené elektrické a elektronické
zariadenia

vyradené a elektrické a elektronické
zariadenia
Nebezpečné odpady :

ZARIADENÍ

N

20 01 36

O

20 01 13

rozpúšťadlá

N

20 01 14

kyseliny

N

20 01 15

zásady

N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfuórované uhľovodíky

N

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky

20 01 28

farby, tlačiarenské farby , lepidlá a živice iné
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20 01 29

ako uvedené v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky

O
N

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 33

batérie a akumulátory

N

Použitie iných skupín :
Skupina 15 : Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné
odevy inak nešpecifikované.
15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 11

N

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý
pórovitý základný materiál

N

Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín - nebezpečného odpadu. Interval vývozu je stanovený 2x ročne. Na
separovanie nebezpečného odpadu zmluvná firma dodá samospráve pre každú domácnosť 1
plastové vrece čiernej farby. Samospráva tieto vrecia odovzdá jednotlivým domácnostiam.
Dátum odberu a vývozu objemných odpadov a DSO, /spravidla dvakrát ročne/ bude po
dohode stanovený na presne určený deň, pričom obec zabezpečí informovanosť a
pripravenosť občanov.
Firma zabezpečí zber od domu k domu, pričom bude navštívená každá domácnosť, ktorá
požaduje vývoz.
Cena za vývoz nebezpečného odpadu je stanovená podľa individuálnej dohody s obcou.

Článok 14
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
14.1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
14.1.1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle § 80 ods. 3 písm. a.)
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukladá
pokuty
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14.1.2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce, o držiteľoch autorizácie udelenej MŽP SR
14.1.3. Dáva vyjadrenie k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov , ktorí
sa nachádzajú na území obce.
14.2. Účastníci konania
14.2.1.
Obec je vždy účastníkom konania, na ktorej území sa zariadenie na
zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov nachádza :
- prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
- zmena, rekonštrukcia zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov
- uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie
- dekontaminácia
- zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení
- odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
14.3 Zodpovednosť za porušenie povinnosti tohto nariadenia
14.3.1
Priestupku sa dopustí ten , kto :
a.) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 80 zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákona o odpadoch ) § 18 ods. 4 písm. b.)
b.) uloží odpad na iné miesto , než na miesto určené obcou § 18 ods. 4 písm. a.) a § 39
ods. 8 písm. c.) zákona o odpadoch
c.)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch

d.) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými
odpadmi v rozpore § 19 ods. 1 písm. b.), g.) a l.) alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1
písm. i.) zákona o odpadoch
e.) vykoná nedovolenú prepravu odpadov podľa § 18 ods. 4 písm. d.) zákona o odpadoch
f.) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 12 zákona o odpadoch
g.) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch
h.) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 48 ods.1,3 a 4 zákona
o odpadoch
i.) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42 zákona o odpadoch
j.) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43 zákona o odpadoch
k.) ak je držiteľom starého vozidla , nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 7 zákona
o odpadoch
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l.) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54 písm. g) zákona o odpadoch
m.) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o
odpadoch
14.3.2. Výška pokuty :
a.) do 165,95 € za porušenie podľa ods. 8.3.1.

písm. a.) až c.) a f.)

b.) do 663,87 € za porušenie podľa ods. 8.3.1. písm. d.) , g.) až s.)
14.3.3.

Priestupky prejednáva:

a.)

obec v prípade a.) až c.) f.) a s.)

b.)

okresný úrad, odbor životného prostredia v prípade písm. d.),g.), až r.)

14.3.4.
Na priestupky a na ich prejednanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov ( zákon č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch )
14.3.5.

Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom :

a.)

rozpočtu obce v prípade písm. a.) až c.), f.) a s.)

b.)

Enviromentálneho fondu v prípade písm. d.) e.), g.) až r.)

4.4.

Porušenie povinnosti právnickou osobou

14.4.1 Starosta obce môže právnickej osobe uložiť za porušenie tohto nariadenia pokutu do
výšky 6638,78 € v zmysle zákona o obecnom zriadení, ak :
a.)

poruší toto nariadenie

b.)
nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti a tým
naruší vzhľad alebo prostredie v obci, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest.
14.4.2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom , kto
sa priestupku v zmysle bodu 8.4.1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia
nariadenia.
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Pokuta je príjmom obce Kusín.
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Článok 15
Spoločné a záverečné ustanovenie
15.1.

Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Kusín.

15.2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov a týmto nariadením.
15.3.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :
a.) orgány obce – starosta a členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve
b.) poslanci obecného zastupiteľstva
c.) kontrolór obce
d.) orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencii.

Článok 16
Zrušovacie ustanovenie
16.1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší doteraz platné VZN č. 2/2008
schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kusín dňa 18.4.2008.

Článok 17
Právoplatnosť a účinnosť.
17.1. VZN č. 1/2014 „Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu Kusín“ bolo
zverejnené dňa 8.7. 2014. Do dňa 23.7.2014 voči nemu neboli zo strany občanov ani
organizácií vznesené žiadne pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo Obce Kusín
VZN č. 1/2014 „Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“ dňa 23.7.2014
schválilo.
17.2. VZN č. 1/2014 „Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu Kusín“
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia t.j. 7.8.2014.

Vladimír J U S

starosta obce
podpis a pečiatka:

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 24.7.2014
Zvesené z úradnej tabule dňa:
7.8.2014
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OBECNÝ ÚRAD KUSÍN
„Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“
Príloha č.1 k VZN č. 1/2014

Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa Vyhlášky č. 284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE
ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

2001

SEPAROVANE ZBIERANÉ
ODPADOV (OKREM 1501)

200101
200102
200108
200110
200111
200113
200114
200115
200117
200119
200121
200123
200125
200126
200127
200128
200129
200130
200131
200132
200133
200134
200135
200136
200137
200138
200139
200140
200141
200199

KOMUNÁLNYCH

papier a lepenka
sklo
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 200125
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 200129
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 200131
batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia a iné ako uvedené
v 200121, 200123 a 200135
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo a iné ako uvedené v 200137
plasty
kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované (napr. viacvrstvové obaly – tetrapaky)
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2002

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV
(VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

200201
200202
200203

200300

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložiteľné odpady

O
O
O___

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

200301
200302
200303
200304
200306
200307
200399

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované
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OBECNÝ ÚRAD KUSÍN
„Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“
Príloha č.2 k VZN č. 1/2014

Systém zberu komunálnych odpadov
a separovaný zber v obci Kusín.
1. Zberné nádoby
Na území obce Kusín sa používajú nasledovné zberné nádoby:
1.1. - pri nehnuteľnostiach určených na bývanie - zberné nádoby s objemom 110 l
1.1. - pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor -zberné nádoby s objemom 110 l,
Komunálny odpad sa vyváža z obce jeden krát za 14.dní.
Kuka nádoba 110 l:
Nádoby sú vhodné na zber tuhého domového odpadu v rodinných domoch. Nádoby sú
zabezpečené v spodnej časti gumovou obručou, čím je výrazne znížená hlučnosť pri
manipulácii. Závesy pre vyklápanie zodpovedajú norme DIN 6629. Nádoby je podľa potreby
možné označiť logom užívateľa. Veká môžu byť farebne odlíšené. Zároveň je možné do
nádoby vkladať aj igelitového vrecia. Kuka nádoby môžu byť vybavené zámkom veka.

1.2. - osobitne určené veľkoobjemové kontajnery – / umiestnené pri cintoríne/,
Veľkoobjemové kontejnery /VOK/ :
Sú určené na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov. VOK možno
vybaviť dvomi odpruženými vekami s uzáverom, ktorý umožňuje uzamknutie. Zaisťovacie
úchytky na spodnej hrane sa vyrábajú v dvoch prevedeniach: jeden úchyt je samostatný
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(západoeurópsky typ), dva úchyty vedľa seba (český typ pre autá LIAZ, TATRA).Kontajnery
sú vyrábané v rôznych farbách podľa potreby. Najčastejšie používané modifikácie:

2.

Separovaný zber

Separovaný zber je na území obce Kusín zabezpečovaný v zberných vreciach.
Separujú sa nasledovné zložky komunálnych odpadov:
druh

názov

200101
200102
200111
200133

papier a lepenka
sklo
textílie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 160601, 160602 alebo
160603 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121, 200123 a 200135
plasty
viacvrstvové obaly - tetrapaky
kovy
biologicky rozložiteľný odpad

200135
200136
200139
200199
200140
200201

kategória
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2.1. Pod odpadom s názvom papier a lepenka sa zbiera:
- noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky,
knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky;
Odpad nesmie obsahovať:
- pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový papier,
obaly z trvanlivého mlieka a osviež. nápojov - tetrapaky;
2.2. Pod odpadom s názvom sklo sa zbiera:
- nevratné fľaše z bieleho a farebného skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla
z okien a dverí, fľaše od zaváranín a pod., očistené od zbytkov pôvodného obsahu
Odpad nesmie obsahovať:
- žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové uzávery na fľaše;
2.3. Pod odpadom s názvom textílie sa zbiera:
- textilný materiál
Odpad nesmie obsahovať:
- textilný materiál znečistený škodlivinami – olejmi, tukmi atď.
2.4. .Pod odpadom s názvom plasty sa zbiera:
- PET fľaše od malinoviek, stolových vôd s vrchnákmi a etiketami
- LD – PE fólia
- HD – PE fľaše
Odpad nesmie obsahovať: PET fľaše znečistené olejovými a ropnými látkami, vrstvené
obalové materiály, plastikové nádoby, penové plastické látky a pod.
2.5. Pod odpadom s názvom viacvrstvové obaly (tetrapak, tetrabrik) sa zbiera:
- nápojové obaly všetkých veľkostí, obaly od trvanlivého mlieka a ostatných mliečnych
nápojov a výrobkov s uzatváracími plastovými viečkami, rozstrihnuté a opláchnuté
vodou, zviazané oceľovým drôtom alebo iným spôsobom do balíkov.
Odpad nesmie obsahovať: - nevhodné prímesi, ako drevo, kamene, blato, alebo iné
predmety, ktoré nesúvisia s týmito obalmi.

3, Objemný odpad a drobné stavebné odpady
Zbierajú sa spravidla 2 x krát ročne podľa potreby do veľkoobjemových kontajnerov
s objemom do 10 m3, 8 m3, 9 m3 alebo 5 m3. Do kontajnerov nepatria stavebné odpady,
ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických a právnických osôb vykonávanej na základe
stavebného alebo búracieho povolenia. Na zber a vývoz takto vzniknutých stavebných
odpadov je potrebné zabezpečiť si veľkoobjemový kontajner samostatne.
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OBECNÝ ÚRAD KUSÍN
„Plán zberu, prepravy a zneškodňovania domového odpadu“
Príloha č.3 k VZN č. 1/2014

Základné údaje o obci Kusín.
Množstvo komunálneho odpadu v tonách
Využívaný komunálny odpad v tonách
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách
Obec je napojená na verejný vodovod.
áno
Verejná kanalizácia
áno
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
áno
Rozvodná sieť plynu
áno
Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu
Muži
Ženy
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu
Celková výmera pôdy v ha

52,32
0,0
0,0

- 357
- 172
- 185
- 41
- 100
- 115
- 101
- 979

Obec Kusín uzatvorila zmluvu s oprávnenou právnickou osobou na zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a pridelila vývozcovi - Fúra
s.r.o.. SNP 77, 044 42 Rozhanovce, výhradné právo nakladať počas doby platnosti zmluvy
s KO na území obce. Skládka komunálneho odpadu v obci Kusín nie je zriadená. Zberný
dvor nie je zriadený.
Obec do súčasnosti nemá zriadené kompostovisko ani zberný dvor. Občania si
kompostovateľný odpad likvidujú individuálne v domových kompostoviskách – viď článok
č.6, bod 6.2. VZN.
Podrobnosti o poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov sú schválené VZN č. 1/2013
o miestnych poplatkoch, súčasťou ktorého sú aj podrobnosti o poplatku za zber a
zneškodňovanie odpadov.
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