Všeobecne záväzného nariadenia obce Mníchova Lehota

č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce
Obecné zastupiteľstvo v Mníchovej Lehote na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods.
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s ustanovením § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „VZN“)
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1) Toto VZN upravuje a ustanovuje vzájomné vzťahy, práva a povinnosti obce
Mníchova Lehota, obyvateľov obce, fyzických osôb (ďalej len „FO“), fyzických
osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“) a právnických osôb
(ďalej len „PO“) pôsobiacich na území obce pri nakladaní s odpadmi.
2) VZN upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
nakladaní s komunálnym odpadom (ďalej len „KO“), drobnými stavebnými
odpadmi (ďalej len „DSO“), biologicky rozložiteľnými odpadmi (ďalej len „BRO“)
a spôsobe a podmienkach triedeného zberu KO a oddelene zbieraných zložiek KO
v obci.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť,
alebo v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi je povinný sa jej zbaviť.
2. Nebezpečný odpad (ďalej len „NO“) je odpad, ktorý má aspoň jednu
nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.
3. Odpadové hospodárstvo (ďalej len „OH“) je súbor činností zameraných na
predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich
nebezpečnosti pre životné prostredie (ďalej len „ŽP“) a na nakladanie
s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
4. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti
o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo
sprostredkovateľa.
5. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný PO alebo podnikateľom
za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných
kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť
ako samostatné druhy odpadov.
7. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
8. Pôvodca odpadu je:
- každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
- ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
9. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe
z akéhokoľvek dôvodu, pričom zákon o odpadoch nerozlišuje FO alebo PO,
ktorá má odpad v držbe.
10. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci
sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu
a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
11. Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok
podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto
odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
12. Zmluvný vývozca je podnikateľ alebo PO, ktorá vykonáva nakladanie s KO
a DSO na základe zmluvy s obcou.
13. Stojiská kontajnerov (ďalej len „SK“): miesta v obci s farebnými 1100-litrovými
veľkokapacitnými kontajnermi (ďalej len „VKK“) určenými na oddelene
zbierané zložky KO: plasty, papier, sklo, kovové obaly.
14. Objemné odpady sú KO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do
bežnej zbernej nádoby, alebo zberného vreca. Ide napr. o nábytok, objemné
predmety tvoriace zariadenie alebo vybavenie domácnosti alebo inej
nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo užívaní FO. Objemným odpadom nie je
elektroodpad (ďalej len „EO“) ani stavebný odpad.
II. ČASŤ
PROGRAMOVÉ DOKUMENY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Článok 3
Program odpadového hospodárstva
1) Obec vypracúva program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) v súlade
s platnou legislatívou.
2) Vydaním nového POH obce platnosť predchádzajúceho POH obce zanikne.
3) Obec zverejní POH do 30 dní odo dňa jeho schválenia na svojom webovom sídle.
III. ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
Článok 4
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch a rozhodnutím vydaným na základe tohto zákona.
2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje ŽP, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia
rastlín a živočíchov,
b) obťažovania okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
3) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať 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
a zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží;
d) zneškodňovať skládkovaním:
- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
- infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebované pneumatiky okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako
konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov
a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona,
- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej
len „BRKaRO“),
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) zo záhrad
a parkov, vrátane BRO z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
- vytriedené zložky KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov (ďalej len „RZV“), okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
e) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
f) spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.
4) Na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre
verejnosť na verejných priestranstvách na území obce, sa primerane vzťahujú
ustanovenia tohto článku. Pôvodca je pri uskutočňovaní uvedenej aktivity
povinný obmedzovať vznik odpadu, zabezpečiť zhodnotenie odpadu, ktorý

vznikne jemu a zákazníkom (návštevníkom) v súvislosti s jeho činnosťou, a ak to
nie je preukázateľne možné, tak zneškodnenie týchto odpadov.
5) Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s KO, DSO a BRO, hodnoverne preukázať spôsob
nakladania s KO, DSO a BRO a umožniť prístup kontrolným orgánom obce k
stanovisku zbernej nádoby.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Článok 5
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o
odpadoch (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek FO alebo
PO príslušnému okresnému úradu (ďalej len „OÚ“) alebo obci, v ktorej územnom
obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení,
že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto
skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.
Oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu v katastri obce Mníchova Lehota
je možné podať elektronicky (adresy sú uvedené na webovej stránke obce) a do 5
dní doručiť podanie v listinnej forme na Obecný úrad v Mníchovej Lehote (ďalej
len OcÚ) osobne alebo prostredníctvom pošty.
Konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu
vykonáva príslušný OÚ. Ak zistí, že rozsah nezákonne umiestneného odpadu
nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, oznámi túto skutočnosť orgánom
činným v trestnom konaní.
Osoba určená príslušným OÚ ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne
umiestneným odpadom je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
tohto odpadu v súlade so zákonom na vlastné náklady. Ak ide o KO alebo DSO,
urobí tak výlučne prostredníctvom osoby – zmluvného vývozcu obce, alebo
prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
Vo veci ďalšieho nakladania s nezákonne umiestneným odpadom obec uplatní
postup podľa zákona o odpadoch.
IV. ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD

Článok 6
Základné ustanovenia
1) Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácností vznikajúce na
území obce pri činnosti FO a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je PO alebo podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti
PO alebo podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát,
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chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO 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, ktoré sú majetkom obce alebo
v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch FO.
Zložka KO je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu. Zložka KO sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky KO
alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „TZ“) je činnosť, pri ktorej sa
oddelene zbierajú zložky KO.
Zmesový komunálny odpad (ďalej len „ZKO“) je nevytriedený KO alebo KO po
vytriedení zložiek KO.
Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných FO alebo pre FO.
Článok 7
Nakladanie s komunálnym odpadom
Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce, a s DSO, ktoré vznikli na území
obce, zodpovedá obec, ak zákon neustanovuje inak.
Každý pôvodca odpadu je povinný obmedzovať tvorbu odpadu a zo vzniknutého
odpadu vytrieďovať využiteľné zložky a odpad s obsahom škodlivín.
Pôvodca KO je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu KO v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
d) ukladať ZKO, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta
určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
e) platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO podľa
platného VZN.

4) Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených na zber ZKO iný odpad ako ZKO a do
zberných nádob určených na TZ zložku KO, pre ktorú nie je nádoby učená,
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje RZV,
a vytriedený BRKO na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek KO patriacich do vyhradeného
prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa
požiadavky podľa zákona o odpadoch.
5) Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO,
s výnimkou BRKaRO od prevádzkovateľa kuchyne, môže len ten, kto má
uzatvorenú s obcou zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. Práva a povinností
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týchto osôb vyplývajú z ustanovení v zmluve o poskytovaní služieb v oblasti
nakladania s odpadmi v súlade s platnou legislatívou.
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO
alebo s DSO na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
Náklady na činnosti nakladania so ZKO a BRKO, náklady TZ zložiek KO, na ktoré
sa nevzťahuje RZV a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene
zbieraných zložiek KO hradí obec z miestneho poplatku za KO a DSO na území
obce (ďalej len „miestny poplatok“).
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na KO a na TZ zložiek KO, pri ktorých
sa neuplatňuje RZV, znáša obec a sú zahrnuté v miestnom poplatku.
Výšku miestneho poplatku určuje platné VZN obce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a DSO (ďalej len „VZN o poplatku“).

Článok 8
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad
1) Odpady, ktoré je zakázané ukladať do nádob na ZKO:
a) zložky KO, pre ktoré je v príslušnej lokalite obce organizovaný TZ,
b) objemný odpad, DSO,
c) odpad zo záhrad a parkov,
d) odpad z čistenia kanalizácie,
e) odpad z čistenia ulíc,
f) odpad s obsahom škodlivín,
g) odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný,
h) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (telá uhynutých zvierat),
i) fekálie z chovu hospodárskych, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat
2) Zberné nádoby na ZKO:
- pri nehnuteľnostiach určených na bývanie zberné nádoby o objeme 110 a 120 l
a veľkokapacitné kontajnery (ďalej len „VKK“) o objeme 1 100 l.
3) Ak má FO požiadavku na ďalšiu zbernú nádobu a nedosahuje počet osôb
stanovených na 2 a viac nádob, ďalšia zberná nádoba jej bude pridelená na základe
písomnej žiadosti o množstvový zber.
4) Každá FO, ktorá užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi
nakladá, je povinná s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením
a stratou.
5) Zbernú nádobu a jej okolie je každý povinný udržiavať v čistote na vlastné
náklady; pri akejkoľvek manipulácii s KO dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu
verejných a otvorených priestranstiev, najmä okolia zberných nádob, okamžite
odstrániť spôsobené znečistenie a zbernú nádobu po uložení odpadu riadne
uzatvoriť.
6) Do nádob nie je dovolené sypať horúci popol a škváru a zalievať vodou, alebo
odpady v zberných nádobách zapaľovať.

7) Vlastníci/užívatelia nehnuteľností v intraviláne obce slúžiacich na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt, nebytový priestor, ktorí
nemajú v obci TP/PP, sú povinní zapojiť sa do systému zberu KO v obci – triedenie
KO, kompostovanie BRO, ZKO ukladať do pridelenej nádoby.
8) Vlastníci/užívatelia nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu v časti
Járky (Štrečka, Húštik, Krásna dolina, Za Radarom) kde zmluvný vývozca
nevykonáva pravidelný vývoz KO majú min. dvakrát do roka zabezpečený
veľkoobjemový kontajner. Určenie poplatku nie je podmienené užívaním zbernej
nádoby.
Článok 9
Umiestnenie zberných nádob, pokyny k zberu
1) Pri výbere stanoviska je potrebné dodržiavať hygienické a estetické zásady a dbať
okrem iného aj na to, aby nebol rušený vzhľad okolia a dbať na to, aby zberné
nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade.
2) Umiestniť zberné nádoby tak, aby boli v deň vývozu riadne pripravené na
vyprázdnenie, t. j. aby bol umožnený prístup k nádobám a odpad v nich riadne
uložený. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané
meniť zoskupenie nádob, alebo ich inak premiestňovať.
3) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup ku
stojisku, je pôvodca/držiteľ odpadu povinný postarať sa o ich vynesenie až na
miesto, kde je prístup možný a postarať sa o toto miesto.
V. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU
Článok 10
Vyhradené výrobky
1) Vyhradený výrobok (ďalej len „VV“): elektrozariadenia, batérie a akumulátory,
obaly a neobalové výrobky (z papiera a lepenky, plastu, skla, viacvrstvových
kombinovaných materiálov - tetrapaky, kovu a dreva), vozidlá a pneumatiky. Na
vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2) Rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej len „RZV“) je súhrn povinností výrobcu
vyhradeného výrobku ustanovených v zákone, ktoré sa vzťahujú na výrobok
počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku
odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“)
a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu
odpadu.
3) Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) je PO so sídlom v SR,
ktorá v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení
vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov
vyhradeného výrobku.

4) Výrobca VV znáša všetky finančné náklady spojené so zberom a prepravou
oddelene vyzbieraného odpadu na území obce (zberné nádoby, doprava, atď.).
5) OZV pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia
oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe pre ňu určenej (papier, sklo,
plasty, VKM, kovy). Ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku KO, než pre akú je
zberná nádoba určená v rozsahu viac ako 50 %, nakladanie s takýmto odpadom
zabezpečí obec na vlastné náklady.
6) Pre efektívnejší TZ v obci je OZV oprávnená na základe vykonaného overenia
funkčnosti TZ navrhovať obci zmeny systému za účelom zlepšenia jeho
funkčnosti. O zmenách v systém bude obec informovať obvyklým spôsobom miestnym rozhlasom, na webovom sídle obce, obecnými novinami.
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Článok 10a
Obaly, odpady z obalov, odpady z neobalových výrobkov
Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu,
manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu.
Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem
odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia obalov.
Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie
a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude
tvoriť súčasť KO:
a) výrobky z plastov z materiálov PET, PE, PP, PS, PVC a PAD okrem surovín,
vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka okrem:
- hygienického a sanitárneho papiera,
- výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
- cigaretového papiera,
- karbónového kopírovacieho papiera,
- filtračného papiera,
- papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
- cenín,
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,
d) VKM vyrobené na báze lepenky.
Odpad z obalov a neobalových výrobkov tvoria odpady z papiera, plastov, skla,
kovov, kompozitných materiálov (viacvrstvové kombinované materiály, ďalej len
„VKM“) - tetrapaky.
Zber odpadov z papiera, plastov, skla a kovov prebieha na:
stojiskách kontajnerov v obci (ďalej len „SK“)
Úprava odpadov: odpady väčších rozmerov musia byť upravené tak, aby kapacita
kontajnerov maximálne využitá – kartónové škatule rozrezať, plastové fľaše stlačiť
a uzavrieť, konzervy stlačiť atď.).
Vývoz kontajnerov na SK zabezpečuje zmluvný vývozca v pravidelných
intervaloch.
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Článok 10b
Odpady z obalov a neobalových výrobkov z PAPIERA
Na zber papiera a lepenky sú určené 1100-litrové kontajnery označené nálepkou
PAPIER umiestnené na SK v obci.
Zbierajú sa: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, staré knihy, papierové
vrecká a pod.
Zvlášť sa zbierajú: : kartóny, lepenky vrátane vlnitých, ktoré je možné odovzdať
na vyhradené miesto pri budove bývalej COOP Jednoty s.č. 76.
Odpad nesmie obsahovať: kopírovací - uhľový papier, povoskovaný papier,
tetrapa-ky; jednorazové plienky, znečistený papier, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov (napr. šanóny, ktoré je potrebné rozobrať a vytriediť podľa
druhu odpadu).
Frekvencia vývozu kontajnerov zo SK je podľa potreby.
Článok 10c
Odpady z obalov a neobalových výrobkov z PLASTOV

1) Vrecový zber plastov prebieha pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci, kedy
zamestnanci obce zberajú plasty spred rodinných domov.
2) Zbierajú sa: PET fľaše od pitných vôd a nápojov, jedlých olejov, PE-HD fľaše (fľaše
od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav
a ostatné fľaše s označením PP), LD – PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích
práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. streč fólia).
3) Odpad nesmie obsahovať: znečistené plasty, tetrapaky, linoleum, gumu, kabelky,
molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, plastikové
nádoby.
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Článok 10d
Odpady z obalov a neobalových výrobkov zo SKLA
Na zber skla sú určené 1100-litrové kontajnery označené nápisom SKLO,
umiestnené na SK v obci.
Zbiera sa: biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklené črepy,
tabuľové sklo bez drôtenej vložky a pod. očistené od zvyškov pôvodného obsahu.
Odpad nesmie obsahovať: plexisklo, zrkadlá, keramiku, porcelán, autosklo, TV
obrazovky, sklá s kovovou výplňou.
Frekvencia vývozu kontajnerov zo SK je 1-krát za 30 dní.
Článok 10e
Odpady z obalov a neobalových výrobkov z KOVU

1) Na zber kovového odpadu sú určené 1100-litrové kontajnery červenej farby
umiestnené na SK v obci ( bývalý horný a dolný obchod COOP Jednoty)

2) Zbiera sa: železné a hliníkové plechovky od alko a nealko nápojov a konzervy,
prázdne, vypláchnuté vodou a stlačené; železné a hliníkové spreje od
deodorantov – prázdne a bez obsahu tlaku, kovové nádoby a obaly neznečistené
ropnými produktami; farebné kovy, kúsky drôtu, plech, nepotrebné kovové
náradie, spojovací materiál, kovové riady – hrnce, príbory, kovové časti nábytku.
kovy.
3) Odpad nesmie obsahovať: iné prímesi ako napr. sklo, plasty, drevo a iné,
plechovky znečistené od farieb, náterov, lakov, riedidiel, tmelov, zvyškami
potravín, železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky a spreje, ktoré sú
pod tlakom, kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – oleje,
pohonné hmoty, kartuše montážnej peny, olejové filtre, akumulátory,
monočlánky, elektrozariadenia ani ich časti, hasiace prístroje, plastové tašky
a vrecia naplnené kovovým odpadom.
Článok 11
Elektroodpad
1) Elektroodpad z domácností (ďalej len „EO“) je EO, ktorý pochádza z domácností
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností.
2) Veľmi malý EO je EO s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
3) Spätný zber EO je odobratie EO z domácností od jeho držiteľa priamo
distribútorom elektrozariadenia:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný EO pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,
4) Držiteľ EO je povinný odovzdať EO (chladničky, televízory, počítače, monitory,
tlačiarne, mikrovlnné rúry, vysávače, elektronika atď.):
a) distribútorovi do spätného zberu EO podľa ods. 3,
b) alebo vyložiť každý posledný štvrtok v mesiaci pred svoj rodinný dom
a zamestnanci obce ho pri zbere plastov odvezú.
5) Držiteľ EO zo svetelných zdrojov a veľmi malý EO (žiarivky, žiarovky) je možné
odovzdať do nádoby, ktorá je umiestnená na obecnom úrade.
6) Zakazuje sa zmiešavať EO s inými zložkami KO, napr. vhadzovať EO do VOK-ov
na objemný odpad počas jarného a jesenného upratovania.
Článok 12
Batérie a akumulátory
1) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou
premenou chemickej energie. Batérie a akumulátory sa členia na:
a) prenosné (gombíkové články, tužkové baterky a iné monočlánky),

b) automobilové (ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie, spúšťanie motora
vozidla a jeho osvetlenie, ďalej len „autobatérie“),
c) priemyselné (sú určené na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo sú
používané v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou).
2) Distribútorom vykonávaný spätný zber použitých autobatérií a akumulátorov
z motorových vozidiel vo vlastníctve FO je bezplatný a nesmie byť viazaný na
kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
3) Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi
odpadov, t. z. vhadzovať ich do zberných nádob na KO pre domácnosti, spaľovať
použité batérie a narúšať ich celistvosť.
Článok 13
Odpadové pneumatiky
1) Odpadová pneumatika je podľa zákona o odpadoch pneumatika, ktorá je
odpadom.
2) Distribútor pneumatík (podnikateľ alebo PO, alebo ten, kto vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja), je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach
spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum
uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.
3) Obec nemá podľa zákona o odpadoch oprávnenie odoberať odpadové
pneumatiky.
Článok 14
Vozidlá a staré vozidlá
1) Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
2) Držiteľ vozidla je povinný:
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom
poškodzuje alebo ohrozuje ŽP alebo narušuje estetický vzhľad obce,
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo
ŽP, aby sa zachoval estetický vzhľad obce.
3) Ďalšie podrobnosti týkajúce sa starých vozidiel, ktoré nie sú uvedené v tomto
VZN, uplatní obec a držiteľ starého vozidla v súlade so zákonom o odpadoch.
Článok 15
Nakladanie s ostatnými oddelene zbieranými zložkami KO, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
1) Liečivá - zbierajú sa: nespotrebované humánne a veterinárne lieky, ortuťové
teplomery. Odpad je možné odovzdať v lekárni do určeného kontajnera.
2) Šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované – obuv – zbierajú sa: použité
odevy, textílie, záclony, závesy, posteľná bielizeň, textilné hračky, posteľné
prikrývky, deky, obuv. Neznečistený, suchý a zabalený textil je možné vhodiť do
pristavených a označených kontajnerov patriacich zmluvným odberateľom, ktorí
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pravidelne zabezpečujú vyprázdňovanie kontajnerov na vlastné náklady. Je
určený na opätovné využitie a na humanitárne účely. Prípadný jednorazový zber
pre charitu obec vyhlási miestnym rozhlasom.
Šatstvo a textílie nesmú byť znečistené priemyselnými olejmi, vlhké, roztrhané
alebo inak znehodnotené.
Článok 16
Drobné stavebné odpady
Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“): zmes betónu, tehál, obkladačiek,
dlažby, keramiky a pod., vytriedené od zeminy, drevených, sklených a iných
súčastí.
DSO je zakázané vhadzovať do zberných nádob na KO a do VOK na objemný
odpad.
Množstvový zber DSO prebieha každú párnu sobotu v čase od 14,00 hod. do 16,00
hod. pri bývalom obchode COOP Jednota, s.č. 76 za finančnú úhradu.
DSO môže odovzdať len FO, ktorá má v obci TP alebo PP a platí v obci miestny
poplatok z dôvodu TP alebo PP. Neplatí pre osoby, ktoré platia miestny poplatok
z dôvodu občasného užívania nehnuteľnosti v zmysle platného VZN o poplatku
a v prípade odpadu z prevádzok PO a podnikateľov.
Pôvodca si odpad dovezie, poverenému zamestnancovi obce oznámi svoje
identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko). Zamestnanec
obce zaeviduje objem prevzatého DSO a všetky údaje oznámi na OcÚ
zamestnancovi poverenému výberom poplatku. Pôvodca si odpad preloží do
určeného VOKa. Úhradu za prevzatie odpadu uhradí pôvodca DSO najneskôr do
3 pracovných dní odo dňa odovzdania odpadu obci v hotovosti do pokladne
na OcÚ.
Pri odstránenie väčšieho množstvo stavebného odpadu, ktorého pôvodcom je FO,
ktorá má na území obce TP/PP a platí obci poplatok z dôvodu TP/PP, nie z dôvodu
občasného užívania nehnuteľnosti (pozemku, rodinného domu, chaty a inej
nehnuteľnosti v zmysle platného VZN o poplatku) obec prenajme žiadateľovi
bezodplatne VOK na nevyhnutný čas a zabezpečí odvoz odpadu prostredníctvom
zmluvného vývozcu DSO. Následne náklady spojené s vývozom DSO žiadateľovi
prefakturuje. Podrobnosti o úhrade uvedie na faktúre.
Článok 17
Zemina a kamenivo

1) Občania, ktorí majú z výkopových prác čistú zeminu a kamenivo môžu tento
odpad po odsúhlasení starostom obce uložiť na parc. reg. E č. 136/2, kde je časť
tejto parcely vyhradená pre túto zložku.
Článok 18
Biologicky rozložiteľný odpad

1) Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný
rozložiť sa v prírode, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky,
odpad zo záhrad a parkov.
2) Biologický odpad (ďalej len „BO“) je BRO zo záhrad a parkov, odpad z potravín
a kuchynský
odpad
z domácností,
reštaurácií,
zo
stravovacích
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych
podnikov,
3) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (ďalej len „BR KO“) sú všetky druhy
BRO, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (podľa Katalógu
odpadov).
4) BRO zo záhrad, parkov a cintorínov je zakázané vhadzovať do zberných nádob na
KO.
5) Pôvodcovia BRO žijúci v rodinných domov prednostne zhodnocujú odpad zo
zelene na vlastných pozemkoch domácim kompostovaním.
6) Odovzdanie BRO je bez ďalšieho poplatku len pre FO, ktoré majú v obci TP/PP
a platia obci miestny poplatok z dôvodu TP/PP, nie z dôvodu občasného užívania
nehnuteľnosti v obci (VZN o poplatku).
7) Občania, ktorí majú väčšie množstvo konárov z orezávania stromov alebo ťažko
kompostovateľný odpad, môžu ho nahlásiť na obecný úrad a naši zamestnanci ho
odvezú a uskladnia, spracuje ho externý spracovateľ.
8) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „kuchynský
odpad“) je zakázané vhadzovať do zberných nádob na KO. Tento odpad môžu
občania každý pracovný deň uložiť do kontajnera na BRKO, ktorý je umiestnený
pri školskej jedálni materskej školy.
9)

Jedlé tuky a oleje – zbiera sa: jedlé tuky a oleje po príprave jedál, ktoré neobsahujú
viac ako 10 % prímesí a nečistôt v plastovej nádobe.
Odpad nesmie obsahovať technické oleje a viac ako 10 % nečistôt a iných prímesí.
Jedlé oleje a tuky v dobre uzatvorených plastových fľašiach je možné odovzdať na
označené miesto pri bývalý obchod COOP Jednota, s.č. 76.

Článok 19
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1) Podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
„prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s kuchynským odpadom,
ktorého je pôvodcom (ďalej len „kuch. odpad z prevádzky“) .
2) Prevádzkovateľ kuchyne je ďalej povinný zaviesť a vykonávať oddelený zber
kuch. odpadu z prevádzky. Náklady spojené s nakladaním, t. j. so zberom,
skladovaním, prepravou a spracovaním kuch. odpadu z prevádzky, vrátane
nákladov na zberné nádoby a iné obaly, nie sú súčasťou miestneho poplatku. Tieto
náklady podľa zákonom znáša prevádzkovateľ kuchyne.

3) Nakladanie s kuchynským odpadom môže pre prevádzkovateľa kuchyne
vykonávať iba osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti všetky potrebné
súhlasy orgánov štátnej správy.
4) Prevádzkovateľ kuchyne nesmie:
- uložiť kuch. odpad z prevádzky do nádob určených obcou na zber KO,
- nesmie používať drviče kuchynského odpadu napojené na verejnú kanalizáciu;
tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento
odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené
v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
- zbaviť sa použitých jedlých olejov vypúšťaním do kanalizácie.
5) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie kuch.
odpadu z prevádzky do doby ich odovzdania oprávnenej osobe tak, aby sa
k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy, ani verejnosť.
6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na
jeho pozemkoch, na ktoré má užívacie právo.
7) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu kuch. odpadu z
prevádzky v súlade s hygienickými predpismi.
Článok 20
Objemný odpad
1) Na zber objemného odpadu z domácností (radiátory, umývadlá, nábytok atď.) sú
určené VOK, ktoré bývajú 3 x do roka umiestnené pred obecným úradom a na
Járkoch. Ich pristavenie je vopred určené v prílohe Lehotského klebetníka.
Článok 21
Priestupky a kontrola nad dodržiavaním ustanovení VZN
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
b) uloží do zbernej nádoby určenej na TZ iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom (spaľuje KO
na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach),
d) nesplní oznamovaciu povinnosť (neoznámi nezákonné umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, ktorú vlastní, užíva alebo má v prenájme),
e) zmiešava EO z domácností s inými zložkami KO alebo rozoberá či inak
zasahuje do EO pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na nakladanie s EO,
f) je konečný používateľ pneumatiky a neodovzdá túto distribútorovi pneumatík
alebo na miesto určené obcou,
g) ukladá oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje RZV,
a vytriedený BR KO na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení,
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h) nenakladá s KO v súlade s VZN obce, nezapojí sa do systému zberu KO v obci,
neužíva zberné nádoby zodpovedajúce zberu KO v obci, neukladá ZKO,
oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
i) vykonáva na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO bez
zmluvy s obcou, v prípade odpadu z vyhradených výrobkov aj zmluvu s OZV.
Uvedené sa netýka kuchynského odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.
Priestupky podľa ods. 1) prejednáva obec. Za uvedené priestupky môže obec
uložiť pokutu do výšky 1 500,00 EUR. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy
o prejednávaní priestupkov, ak tento zákon neustanovuje inak.
Obec môže uložiť PO alebo podnikateľovi uložiť pokutu do výšky 6 638 €, ak
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Výnosy pokút sú príjmom obce.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom
kontrolných orgánov obce, ktorými pre účely dodržiavania tohto VZN sú:
- starosta obce,
- poslanci obecného zastupiteľstva
- členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve,
- poverení pracovníci vývozu KO a OZV,
- orgány poverené konať a rozhodovať vo veciach stavebných, ochrany ŽP,
ochrany zdravia, priestupkov,
- kontrolór obce,
- iné osoby poverené starostom obce.

V Mníchovej Lehote dňa 30.5.2016

Mgr. Jozef Kováč
starosta obce

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli dňa: 12.5.2016
Návrh VZN zvesený dňa: 27.5.2016
VZN č. 2/2016 zverejnené na úradnej tabuli dňa: 30.5.2016
VZN č. 2/2016 zvesené dňa : 14.6.2016
VZN č. 2/2016 schválené OZ dňa 27.5.2016 Uznesením č. 246/2016
VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016

