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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Štiavnik č....../2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom
Obec Štiavnik, Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm.
d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §
39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo
na vydaní tohto všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1. Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Štiavnik.
2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov a o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
3. Nariadenie vymedzuje práva a povinnosti fyzických osôb – občanov, fyzických osôb –
podnikateľov, právnických osôb a Obce Štiavnik pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Základné pojmy o odpade, pôvodcovi a držiteľovi odpadu, o zhromažďovaní, skladovaní a zbere
sú ustanovené v § 2 až § 22 Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Obyvatelia obce, ktorí majú na území obce Štiavnik trvalý pobyt, prechodný pobyt, fyzické osoby,
právnické osoby, ktoré majú na území obce sídlo firmy, určené miesto podnikania a vykonávajú na
území obce podnikateľskú činnosť, sú povinné sa riadiť pri zbere, zhodnocovaní a likvidácií
všetkých druhov komunálnych odpadov ustanoveniami zákona uvedenými v bode 1.
3. Porušenie uvedených nariadení podľa zákona v bode 1 je priestupkom, ktorý je možné riešiť
v zmysle priestupkového zákona v správnom konaní.
Článok 3
Program odpadového hospodárstva
1. Obec Štiavnik vypracuje v priebehu roka 2013 program odpadového hospodárstva pre komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na jej území v nadväznosti na Program odpadového
hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015
2. Po schválení Programu odpadového hospodárstva Obecným zastupiteľstvom v Štiavniku ho
predloží na schválenie Obvodnému úradu ŽP v Žiline.

3. V prípade, že v čase po schválení programu sa zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre obsah tohto programu, je obec povinná program odpadového hospodárstva
aktualizovať.
4. Obec Štiavnik zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva evidenciou , analýzou
a sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov
a plnením svojich zákonných povinností.
Článok 4
Povinnosti právnických a fyzických osôb a povinnosti držiteľa odpadov
1. Podrobnosti o povinnostiach právnických, fyzických osôb a držiteľov odpadov sú uvedené v § 18
a § 19 Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Porušenie uvedených nariadení podľa zákona v bode 1 je priestupkom, ktorý je možné riešiť
v zmysle priestupkového zákona v správnom konaní.

DRUHÁ ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Článok 5
Všeobecné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky nakladania s komunálnym odpadom vymedzuje § 39, 40 a 42, Zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Obec Štiavnik na svojom území zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom
oprávnených osôb, ale aj svojpomocne vlastnými vozidlami
3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie týchto činností s obcou v súlade s § 39 ods. 10 zákona o odpadoch.
4. Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a čas umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov
obec zverejní prostredníctvom úradnej tabule obce a miestneho rozhlasu.
5. Vývoz VKK z cintorína obec zabezpečuje podľa potreby.
6. Pôvodca objemného odpadu môže v prípade potreby využiť objednávkový systém zberu, a to
formou pristavenia veľkokapacitného kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie
odpadov podľa platnej zmluvy so spoločnosťou T+T, a.s. Žilina a preprava podľa miestnych
poplatkov obce Štiavnik, schválených OZ v Štiavniku.
7. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia si zabezpečujú likvidáciu komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu individuálne prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý je
oprávnený zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady. Na požiadanie obce sú povinní sa preukázať
platnou zmluvou o likvidácii uvedeného odpadu. Tí ,ktorí si nezabezpečia vývoz prostredníctvom
Zmluvného partnera, budú zaradení do systému obce a bude im na požiadanie pridelená 120 l
alebo 240 l nádoba s vývozom 2x mesačne.
8. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí tvoria biologický rozložiteľný kuchynský
odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne v zmysle § 39, ods. 6, 17, zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších noviel, si zabezpečujú likvidáciu uvedeného odpadu
individuálne prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý je oprávnený zhodnocovať alebo
zneškodňovať takéto druhy odpadov. Na požiadanie obce sú povinní sa preukázať platnou zmluvou
o likvidácii uvedeného odpadu.

9. Obec Štiavnik na svojom území v zmysle § 39, ods. 18, písm. b) bod. 2, zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších noviel, nebude zavádzať, zabezpečovať a vykonávať triedenie zberu
komunálnych odpadov pre biologický rozložiteľne komunálne odpady /najmenej 50 % obyvateľov
kompostuje vlastný odpad

Článok 6
Príprava komunálnych odpadov k odvozu
1. Obec Štiavnik v súčinnosti s vývozcom je povinná oboznámiť všetkých občanov so systémom
zberu komunálnych odpadov v obci. Taktiež je povinná oboznámiť občanov, právnické osoby,
fyzické osoby – podnikateľov so systémom triedenia odpadov
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný užívať nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov zavedeného na území obce Štiavnik.
3. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a
opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
4. Pôvodcovia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred uložením do nádob boli náležite
vytriedené a na odvoz riadne pripravené.
5. Zo strany pôvodcu odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené k odvozu ak:
a) sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené
b) je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám.
6. Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré
nemajú nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch a ktoré nie je možné ďalej
separovať.
7. Pôvodca odpadov odovzdá odpady i v takom stave, aby nebolo ohrozené zdravie pracovníkov
vývozcu a bezpečnosť pri práci. V prípade porušenia tohto ustanovenia prechádza zodpovednosť za
bezpečnosť a zdravie pracovníkov vývozcu na objednávateľa.

Článok 7
Zber komunálneho odpadu
1. Pôvodcovia komunálnych odpadov ukladajú komunálne odpady do zberných nádob s objemom:
a) jednočlenná až štvorčlenná domácnosť – 120 l. nádoba s vývozom dvakrát mesačne
b) päť a viacčlenná domácnosť – 240 l. nádoba s vývozom dvakrát mesačne
c) skupina domácností, žijúcich v miestnych častiach, ktoré sú neprístupné pre mechanizáciu na
vývoz komunálnych odpadov – 1100 l. nádoba s vývozom dvakrát mesačne
2. Pôvodca odpadu musí mať nádobu na komunálny odpad umiestnenú na vlastnej resp. prenajatej
nehnuteľnosti, prípadne využíva obcou vyhradené miesta.
3. Pôvodca odpadov zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť,
resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení.
4. Zberná nádoba je majetkom obce. Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby riadne starať,
zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote.
5. Prevzatím komunálnych odpadov ako aj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov sa ich
držiteľom stáva oprávnený vývozca.
6. Je zakázané fyzickým osobám a iným organizáciám než oprávnenému vývozcovi /obci/ odvážať
a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom,
vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady
do iných, než k tomu určených nádob.

Článok 8
Drobné stavebné odpady
1. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
2. Obec Štiavnik zabezpečuje odvoz stavebného odpadu prostredníctvom zmluvného partnera podľa
vopred dohodnutých podmienok za poplatok. Pôvodca odpadu môže požiadať o pristavenie
veľkokapacitného kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie odpadu podľa platnej
zmluvy s firmou T+T, a.s. Žilina a preprava podľa Miestnych poplatkov obce Štiavnik.
Článok 9
Separovaný zber
1. Obec Štiavnik zabezpečuje separovaný zber:
a) odpadového zberového skla,
b) odpadového zberového papiera a kartónov,
c) odpadov z plastov (PET fľaše),
d) odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (TetraPack),
e) kovových obalov,
f) textilu, hračiek a obuvi.
2. Obyvatelia obce Štiavnik – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, vlastníci
nehnuteľností, správcovia nehnuteľností na území obce sú povinní zapojiť sa do systému
separovaného zberu, zavedeného obcou Štiavnik a vykonávaného iba cestou oprávneného vývozcu
s cieľom zhodnotenia časti komunálnych odpadov v zmysle zákona o odpadoch.
3. Obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, vlastníci
nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, na území obce Štiavnik sú povinní separovať odpady
podľa zbieraných komodít, oddelene ich zhromažďovať a vyseparované v zodpovedajúcej kvalite
umiestňovať do vyhradených a farebne rozlíšených zberných nádob a vriec.
4. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie vyseparovaných odpadov na území obce Štiavnik,
pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať a premiestňovať ich, akokoľvek manipulovať
s ich obsahom, alebo vyberať jeho časti.
Článok 10
Forma separovaného zberu
1. V súčasnosti sa separované druhy komunálneho odpadu odkladajú do špeciálne upravených
a farebne rozlíšených zberných nádob určených na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek
odpadu:
Modré . papier, Žlté – plasty, Zelené – sklo, Biele – kovové obaly, Hnedé –
viacvrstvové kombinované materiály (TETRAPAKY), Farebné – textil, hračky, obuv.
2. Od r. 2013 obec plánuje prideľovať jednotlivým domácnostiam farebné vrecia na odpadové
sklo a plasty , ktorých zber bude obec zabezpečovať svojpomocne prostredníctvom vlastných
vozidiel, následne lisovať a odovzdávať oprávnenej firme.
Vývozný cyklus obec Štiavnik bude zabezpečovať svojpomocne, vlastnými vozidlami 2x mesačne
Zber papiera sa vykonáva 1-2 krát do roka žiakmi ZŠ. Vyzbieraný papier sa následne odváža do
Zberných surovín Žilina. Taktiež 3-4 krát do roka budú môcť občania odovzdať papier oprávnenej
firme výmenou sa tovar.
Zber kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov /tetrapacky/ sa vykonáva
žiakmi ZŠ do označených zberných nádob, následne lisuje a odovzdáva oprávnenej firme.

3. Odpad s obsahom škodlivín je odpad z domácností, ktorý má jednu alebo viac škodlivých
vlastností a môže spôsobiť škody na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví. Obec Štiavnik
zabezpečuje zber nasledovných druhov odpadov s obsahom škodlivín:
A. Elektroodpad z domácností
a) veľké domáce spotrebiče – chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky,
mikrovlnné rúry
b) malé domáce spotrebiče – vysávače, žehličky, fritézy a pod.
c) telekomunikačné zariadenia – tlačiarne, počítače, faxové zariadenia
d) spotrebná elektronika – rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia a pod.
B. Batérie a akumulátory
C. Opotrebované pneumatiky z osobných automobilov
4. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
5. Odpad s obsahom škodlivín obyvatelia obce odovzdávajú po vyhlásení v obecnom rozhlase priamo
oprávnenej firme.
Článok 11
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
1. Obec Štiavnik vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva rieši priestupky, ktoré jej do
pôsobnosti vymedzil zákon o odpadoch.
2. Obec Štiavnik poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.
3. Obec Štiavnik dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi
zo stavebnej činnosti s výnimkou drobných stavebných odpadov.
Článok 12
Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením v zmysle čl. 2, ods. 1,
čl. 4, ods. 1, čl. 5, ods. 1, 8, 9, čl. 9, ods. 3, čl. 10, ods. 4 a v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších noviel,
b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú mu v čl. 4, ods. 5,
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona
o odpadoch.
Na priestupky a prejednávania sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov
(zákon č. 372/1999 Zb.) a v zmysle zákona č. 67/1971 Zb. o správnom konaní.
Článok 13
Ukladanie pokút
1. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce Štiavnik.
2. Obec Štiavnik môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu do výšky
6 638,78 €
3. Za priestupky podľa čl. 12, ods. 1, písm. a) až e) môže obec Štiavnik uložiť pokutu až do výšky
165,96 €.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce Štiavnik
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) poverení pracovníci obce Štiavnik
e) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií
2. Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:
a) oprávnený vývozca
b) prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov
c) prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Článok 15
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnik č. .../20
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
....12. 2012 uznesením č.
/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

–––––––––––––––––––––––––––Ing. Štefan Vároš
starosta obce

