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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Bare na základe § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)
sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení obce č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dolný Bar

I.

ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce je správne nakladanie s odpadmi, ochrana
životného prostredia a zlepšenie estetickej kvality bývania a zdravia občanov. Je povinnosťou
každého predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady
recykláciou, prípadne opätovným použitím ako druhotnej suroviny, využívať odpady ako
zdroj energie a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a
nepoškodzujúcim životné prostredie.
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Článok 2
Účel a cieľ odpadového hospodárstva obce

1) Účelom odpadového hospodárstva obce Dolný Bar je zabezpečenie súboru činností
zameraných na nakladanie s komunálnymi odpadmi ( ďalej len KO) a drobnými stavebnými
odpadmi ( ďalej len DSO) vznikajúcimi na území obce, ako aj o určení miest na ukladanie,
zhromažďovanie týchto odpadov.
2) Cieľom odpadového hospodárstva obce je vytvorenie funkčného miestneho systému
nakladania s KO a zvýšenia prípravy na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností
ako papier, kov, plasty a sklo.
3) Nariadenie upravuje aj nakladanie s KO, ktorý vzniká pri činnostiach v niektorých objektoch
na území obce (napr. prevádzky obchodu, služieb a výroby) a pri organizovaní podujatí pre
verejnosť na verejných priestranstvách, aj jednorazového charakteru.
4) Obec Dolný Bar týmto nariadením bližšie upravuje podrobnosti o:
a) nakladaní so všetkými zmesovým KO a DSO, vznikajúcimi sa na území obce.
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
6. šatstva a textilu,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu KO pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Článok 3
Pôsobnosť

1) Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú
na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z domácnosti alebo z podobnej
činnosti, vrátane vlastností a zloženia z územia obce Dolný Bar.
2) Za nakladanie s KO a s triedenými zložkami KO a DSO, ktoré vznikli na území obce Dolný
Bar zodpovedá Obec Dolný Bar.
3) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým KO a biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom, náklady triedeného zberu zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných
zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce
výšku obvyklých nákladov hradí obec z miestneho poplatku za KO a DSO.
4) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu
odpadu znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, alebo organizácie zodpovednosti
výrobcov ako napr. NATUR-PACK a.s. Bratislava, ktoré zodpovedajú za nakladanie s
odpadmi obalov a neobalových výrobkov v obci.
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Článok 3
Vymedzenie základných pojmov

1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom o odpadoch.
2) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
3) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý
vykonáva úpravu zmiešávanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
4) Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
5) 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 vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
6) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
7) Skladovanie je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania alebo
zneškodňovania odpadu v zariadení, v kt. má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený
8) Zhromaţďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov u držiteľa odpadov pred ďalším
nakladaním s nimi, ktoré nie je skladovaním odpadov.
9) Opätovné pouţitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je
odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.
10) Príprava odpadu na opätovné pouţitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou,
čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom,
pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
11) Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych
vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia,
spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
12) Kompostovanie je prirodzený riadený aeróbny biochemický proces, pri ktorom z pôvodných
organických látok vplyvom živých organizmov vzniká organické hnojivo – 3 kompost.
13) Domáce kompostovanie je kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
(BRKO) v domácom kompostovisku (u pôvodcu) a súčasné používanie kompostu samotným
pôvodcom. Domáce kompostovanie je predchádzanie vzniku odpadu.
14) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania
odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.
15) Zneškodňovanie odpadov je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania
odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
16) 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 alebo fyzickej osoby
– podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na 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 v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v jej správe, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
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17) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
18) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
19) Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
20) Stojisko zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby a patrí konkrétnym
nehnuteľnostiam.
21) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené Obcou, kde môžu fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby
odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu mesta. Zberný dvor obsahuje priestor pre
komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie.
22) Vývozné miesto je miesto určené organizáciou A.S.A. Slovensko s.r.o. pre dočasné
zhromaždenie jednotlivých zložiek KO za účelom ich následného zberu a prepravy.
23) Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, ktorý neobsahuje nebezpečné látky a za ktorý sa
platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
24) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
25) Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich
ďalšie spoločné nakladanie.
26) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a
z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
27) Objemný odpad (ObjO) je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie
je možné umiestniť do zberných nádob bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento
odpad vyčnieval (nepotrebný nábytok, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.).
28) Nebezpečný odpad (NO) je odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností
definovaných v prílohe 4 zákona o odpadoch. Sú to najmä výbušnosť, oxidovateľnosť,
horľavosť, dráždivosť, toxicita, rakovinotvornosť, mutagénnosť a ekotoxicita.
29) Biologicky rozloţiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom
alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad
zo záhrad a parkov.
30) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
31) Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
a) lepenka a papier (kat. číslo 20 01 01),
b) textílie (kat. číslo 20 01 11) – len biologicky odbúrateľné textílie, napr. ľan, bavlna,
c) drevo (kat. číslo 20 01 38) – len chemicky neošetrené drevo,
d) odpad z trhovísk (kat. číslo 20 03 02), pokiaľ neobsahuje biologicky neodbúrateľné
prímesi, napr. plasty,
e) kal zo septikov (kat. číslo 20 03 04).
32) Zelený bioodpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (kat. číslo
20 02 01). Obsahuje rastlinný materiál, najmä trávu, lístie, konáre, vypletú burinu, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol.
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33) Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadenie spoločného stravovania je
zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a
nápojov. Patria sem reštaurácie, kaviarne, čajovne, školské kuchyne, stravovacie zariadenia
domovov sociálnych služieb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení a pod.
34) Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických
osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty), pozemky,
stojiská zberných nádob.
35) Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti na území obce Dolný Bar pre:
a) bytové domy vo vlastníctve obce je správca bytového domu,
b) rodinné domy je vlastník rodinného domu
c) nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo
nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru.
d) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, byt, nebytový priestor) je vlastník
36) Organizácia pre výkon odpadového hospodárstva na území obce Dolný Bar je právnická
osoba, ktorá nakladá s odpadmi na území obce Dolný Bar, zabezpečuje zber, prepravu,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov. Táto organizácia má primerané technické, materiálne, a
personálne zabezpečenie pre výkon požadovaných činností a potrebné súhlasy orgánov štátnej
správy odpadového hospodárstva. Organizáciou pre výkon odpadového hospodárstva je
spoločnosť A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar.
37) Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej aj OZV) je právnická osoba definovaná v
zmysle zákona o odpadoch, ktorej hlavnou úlohou vo vzťahu k obci je zabezpečenie
triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadov (OZV pre elektroodpad, OZV pre batérie a
akumulátory, OZV pre obaly a neobalové výrobky a pod.).
38) OZV pre obaly a neobalové výrobky (ďalej len OZV pre obaly) zabezpečuje triedený zber
obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) v súlade s
týmto VZN na základe zmluvy s Obcou a prostredníctvom A.S.A. Slovensko s.r.o.
39) Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je
určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
40) Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od držiteľa odpadu
organizáciou A.S.A. Slovensko s.r.o.. Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a
realizovaný na základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu predkladá objednávky na
prepravu a zneškodňovanie odpadu organizácii A.S.A. Slovensko s.r.o.,
41) Mobilný zber nebezpečných zloţiek KO je zber zaistený v pravidelných intervaloch na
určených miestach prostredníctvom špeciálneho zberného vozidla.
42) Mnoţstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
43) Program odpadového hospodárstva obce je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä
smerovanie a ciele odpadového hospodárstva obce a opatrenia na ich dosiahnutie.
44) Uličné smeti sú KO, ktorý zahŕňa odpad z čistenia verejných komunikácií a priestranstiev 20
03 03 a zmesový KO 20 03 01, ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených
priestranstvách.
45) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín je odpad označovaný ako
tzv. problémové látky (napr. staré lieky, žiarivky s obsahom ortuti, odpadové oleje vznikajúce
z prevádzky domácnosti a ďalšie).

5

II. ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI PÔVODCOV ODPADOV A DRŢITEĽOV ODPADOV NA
ÚZEMÍ OBCE
Článok 4
Práva pôvodcu odpadu

1) Pôvodca – fyzické osoba (občan) a právnická osoba má právo na :
a) poskytnutie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému
zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo svojom
vlastníctve,
b) zber, pravidelný odvoz a energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu,
c) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností.
2) Pôvodca – fyzické osoba (občan) má právo na :
a) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov podľa podmienok
uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu,
b) zber a odvoz objemného odpadu, elektroodpadov z domácností a odpadových batérií a
akumulátorov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v
intervaloch podľa tohto nariadenia a harmonogramu triedeného zberu, pričom objemný
odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer, charakter alebo
množstvo uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviesť v rámci stanoveného
pravidelného harmonogramu vývozu,
c) odovzdanie drobných stavebných odpadov v zbernom dvore za úhradu sadzby miestneho
poplatku za drobné stavebné odpady,
d) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonogram odvozu zložiek
komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a zberných dvorov, zoznam
organizácii poverených zberom, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.
3) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteľa odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými
odpadmi na území obce.
Článok 5
Povinnosti pôvodcu odpadov

1) Pôvodca KO a DSO okrem prevádzkovateľa kuchyne je povinný:
a) nakladať alebo inak zaobchádzať s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obce,
b) zapojiť sa do systému triedeného a zmesového komunálneho odpadu v obci Dolný Bar,
c) kúpiť alebo užívať od obce alebo organizácie poverenej zberom potrebný počet zberných
nádob, vr. kontajnerov a vriec zodpovedajúcich systému zberu triedeného a zmesového
komunálneho odpadu v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov na
účely ich zberu na miesta určené obcou alebo organizáciou poverenou zberom a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu,
e) odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
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f) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu
k nehnuteľnosti kde býva, zakazuje sa vhadzovať zmesový komunálny odpad do
zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu,
g) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na stanovisku,
chrániť ich pred poškodením a odcudzením,
h) v prípade poškodenia prenajatej zbernej nádoby zavinením pôvodcu uhradiť náklady na
opravu; strata nádoby je riešená úhradou zostatkovej hodnoty,
i) v prípade odcudzenia nádoby pôvodca príjme inú, len v prípade, že sa preukáže
dokladom o nahlásení krádeže prostredníctvom štátnej polície,
j) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
k) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností s obsahom škodlivín a
nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,
l) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol,
m) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
n) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne ukladať na vlastné kompostovisko,
o) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v
domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach,
p) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali
uzavrieť,
q) odovzdať komunálne odpady iba organizácii poverenej zberom obcou,
r) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie,
s) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to určených a
aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom.
2) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných
priestranstvách je povinný:
a) uskutočňovať
opatrenia
pre
zníženie
tvorby
odpadov
vznikajúcich
zákazníkom/návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci poskytovanej činnosti, ak odpady
sú podobných vlastností a zloženia ako odpady z domácností,
b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek komunálneho
odpadu a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia, prostredníctvom organizácie
poverenej zberom v obci, ak obec zabezpečuje triedený zber aj pre právnické osoby,
c) pre vznik zmesového komunálneho odpadu ako zvyšku po vytriedení zložiek z
komunálneho odpadu zabezpečiť oznámenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu
poplatku za komunálne odpady na predpísanom tlačive a prevziať si prostredníctvom
organizácie poverenej zberom v obci potrebný počet a druh zberných nádob alebo vriec,
d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch,
záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach), za účelom
znižovania vzniku odpadov, uprednostňovať opakovane použiteľné riady a príbory a
zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä
umiestnením dostatočného počtu zberných nádob.
3) Pôvodca KO a DSO je oprávnený užívať potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu a harmonogramu zberu odpadov obce.
4) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať
odpad spôsobom injektáže čerpateľných odpadov do vrtov, baní, prírodných úložísk a
zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),
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d) riediť 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, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi z
domácností,
f) vypúšťať odpadové minerálne a aj jedlé oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadov olejov do pôdy,
h) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad,
i) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
j) zneškodňovať skládkovaním odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité
ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s
väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
k) spaľovať akýkoľvek bioodpad, zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie palivového dreva,
l) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach
m) zneškodňovať a spaľovať batérie a akumulátory a narúšať ich celistvosť,
n) poškodzovať elektrozariadenia (definované v zmysle zákona o odpadoch) a elektroodpady
z domácností tak, že dochádza k úniku nebezpečných látok 7 z elektrozariadení a
elektroodpadov z domácností do životného prostredia a k inému poškodzovaniu životného
prostredia.
5) Držiteľ odpadových minerálnych olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný
ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia
udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi alebo
Organizácii A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar
6) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy,
znáša ich posledný známy držiteľ odpadu.
7) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu Okresný úrad Dunajská Streda, odbor životného prostredia, v
pôsobnosti ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
8) Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky
a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných priestranstvách
na území obce, je povinný zabezpečiť priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na
KO a zabezpečiť na vlastné náklady zber, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu, ktorý
vznikne v súvislosti s touto činnosťou.
9) Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa
platí obci miestny poplatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady.
10) Nový poplatník (fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ) je povinný prihlásiť sa na OcÚ
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva poplatníkom podľa zákona o miestnych
daniach.
9. Nový poplatník je povinný si zabezpečiť od obce zodpovedajúcu nádobu (KUKA 110 l, 120 l,
240 l alebo 1100 l) na ukladanie KO a dohodnúť harmonogram vývozu.
10. Každý obyvateľ obce má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce zakladá nepovolenú
skládku.
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Článok 6
Povinnosti drţiteľa odpadu

1) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie
v domácnosti, je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe oprávnenej na
nakladanie s odpadmi, ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál,
palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu,
odpadových pneumatík a použitých batérií a akumulátorov; (konečnou spotrebou sa rozumie
spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad).
2) Obec určuje množstvo odpadov vhodných na odovzdanie do domácností jednou právnickou
osobou v množstve max. do 100 t/ročne. Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad vhodný na
využitie v domácnosti je povinná s ním zaobchádzať daným spôsobom a na daný účel.
Takto získaná vec sa nepovažuje za odpad.
Článok 7
Povinnosti vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti

1) Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný :
a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu na
základe počtu prihlásených poplatníkov k miestnemu poplatku za komunálne odpady
v danej nehnuteľnosti, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti; v prípade
preplňovania zberných nádob prehodnotiť počet zberných nádob a zmenu bezodkladne
nahlásiť obci, ktoré o tom následne upovedomí organizáciu poverenú zberom,
b) zabezpečiť, aby počet zberných nádob na stanovišti zodpovedal počtu pôvodcov odpadu v
závislosti od intervalu zberu komunálnych odpadov,
c) udržiavať zberné nádoby
1. v dobrom technickom stave,
2. zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodzovaniu,
3. tak, aby boli uchopiteľné zberným zariadením a obsluhou zberného zariadenia a
komunálny odpad nevypadával zo zbernej nádoby,
4. tak, aby zberné nádoby boli uzatvorené a aby nedochádzalo k ich preplňovaniu,
d) umiestniť zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a na jednotlivé zložky
komunálneho odpadu v priestore nehnuteľnosti (objektov alebo oplotených pozemkov) ak
to nie je možné umiestniť ich na patrične upravenej ploche verejného priestranstva po
dohode s jej vlastníkom, aby boli ľahko prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo
hygienické ani estetické závady a aby premiestňovanie zberných nádob na miesto
nakladania s odpadmi bolo čo najjednoduchšie; vzdialenosť stanovišťa od domu má
spĺňať požiadavky hygienických predpisov,
e) dve a viac zberných nádob na komunálny odpad možno umiestniť len na stanovišti
zberných nádob, ktoré musí vyhovovať stavebným, hygienickým, estetickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným predpisom,
f) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stanovišťu, je fyzická
osoba alebo právnická osoba povinná postarať sa o náhradné stanovište; náhradné
stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob
prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám
zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov a triedených zložiek; zriaďuje sa
na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k trvalému
stanovišťu zberných nádob.
2) Pri výstavbe alebo prestavbe stanovišťa zberných nádob je vlastník, správca, alebo nájomca
nehnuteľnosti povinný taktiež zabezpečiť aby:
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a) cesty medzi stanovišťom zberných nádob a miestom ich nakladania do zberových vozidiel
boli rovné, dláždené alebo betónové so zdrsneným povrchom, s dostatočným osvetlením,
s nájazdovou úpravou tak, aby prístupová cesta pre nakladanie nemala žiaden schod,
b) stanovište bolo umiestnené tak, aby zberové vozidlo mohlo zastaviť (prípadne zacúvať)
bezprostredne k stanovišťu,
c) vzdialenosť stanovišťa od miesta nakladania, teda miesta, kde sa nádoby vyprázdňujú,
nepresahovala viac ako 10 m,
d) umiestnenie stanovišťa bolo vzdialené od vstupu do budovy min. 10 m a max. 50 m,
e) pôdorysné rozmery stanovišťa boli dostatočné podľa veľkosti a počtu umiestnených
nádob,
f) uzamykateľné stanovištia boli vopred odkonzultované s organizáciou poverenou zberom;
a aby ich stavebné riešenie bolo zabezpečené v súlade s podmienkami stavebného zákona
(min. ohlásenia ako drobná stavba).
Článok 8
Povinnosti vlastníkov bytových domov

1. Každý vlastník bytových domov alebo nájomca nájomných bytov je povinný používať na
zber KO zberné nádoby o objeme 1100 l prípadne zberné vrecia na separovaný zber. Vývoz
zberných nádob je uskutočňovaný v zmysle schváleného harmonogramu vývozu v obci pre
daný rok.
2. Obec môže frekvenciu vývozu schváleného harmonogramu upraviť, ak sa preukáže, že
produkcia odpadu je nízka alebo vysoká a súčasne, že toto zníženie alebo zvýšenie je
opodstatnené vzhľadom na množstvo odpadu po vyseparovaní jednotlivých zložiek odpadu.
3. V prípade triedeného odpadu je možné množstvo a typ zberných nádob upraviť podľa
potreby.
Článok 9
Program odpadového hospodárstva

1) Obec je povinná vypracúvať vlastný Program odpadového hospodárstva obce, ak ročná
produkcia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo
počet obyvateľov prevyšuje 1000 obyvateľov obce .
III. ČASŤ
NAKLADANIE S ODPADOM
Článok 10
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce Dolný Bar a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá Obec Dolný Bar.
2) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je
povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obce,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) triediť komunálny odpad a oddelené zložky komunálneho odpadu ukladať do určených
nádob po vytriedení zložiek KO
d) ukladať zmesový KO do určených nádob
3) Pre zber komunálneho odpadu sa používajú nasledovné zberné nádoby (ZN):
a) pre zmesový KO: - nádoby typizované pre zber KO s objemom 1 100 l, plastové alebo
kovové, - nádoby typizované pre zber KO s objemom 120 l a 240 l, plastové, - nádoby
pre zber KO plastové alebo kovové s objemom 110 l, čiernej, sivej alebo oceľovej farby,
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b) pre vytriedené zložky KO: - sklolaminátové kontajnery (zvonové) určené pre zber
vytriedených zložiek KO, - nádoby typizované pre zber KO s objemom 1 100 l, plastové
alebo kovové, - nádoby typizované pre zber KO s objemom 120 l a 240 l, plastové, nádoby určené pre zber biologicky rozložiteľného odpadu s objemom 120 l, 140 l a 240 l,
plastové,
c) farebné označenie ZN pre jednotlivé zložky KO: - papier – modrá farba, - plasty – žltá
farba, - sklo – zelená farba, - nápojové kartóny a kovy – červená farba, - biologicky
rozložiteľný odpad – hnedá farba, - zmesový komunálny odpad – čierna, sivá alebo
kovová farba.
4) ZN pre vytriedené zložky KO musia byť riadne a jednoznačne označené, aby bolo zrejmé,
aké zložky KO do nich patria.
5) A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar môže zberať zmesový komunálny
odpad, drobný stavebný odpad a objemný odpad aj prostredníctvom veľkoobjemových
kontajnerov. O ich rozmiestnení včas informuje občanov.
6) ZN nesmú tvoriť prekážku cestnej premávky.
7) Zber a prepravu komunálnych odpadov, vrátane mobilného zberu s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže
vykonávať len organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
Obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber môže len organizácia ktorá
má uzatvorenú zmluvu s OZV pre obaly, s ktorou Obec uzavrelo zmluvu o spoluprácu.
8) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností od prevádzkovateľa
kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od
toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce.
9) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu, držiteľ drobného stavebného odpadu,
alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce, je povinný na vyžiadanie Obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
10) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) zabezpečiť typ a minimálny počet zberných nádob (ZN)
b) používať vhodný typ ZN tak, aby ZN mohli byť manipulovateľné príslušnou technikou
vzhľadom na lokalitu, kde sa nachádzajú,
c) umožniť označenie stojiska zberných nádob (zberného miesta) čiarovým kódom v zmysle
evidenčného systému Obce,
d) umiestniť stojisko zberných nádob v priestore, ktorý určí Obec po dohode s vlastníkom
alebo správcom nehnuteľnosti.
e) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou na
verejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať verejne prístupné
stojisko na vlastné náklady,
f) zabezpečiť prístup k zberným nádobám, čistotu stojísk a okolia zberových nádob, starať sa
o označenie stojiska zberných nádob (čiarovým kódom),
g) ukladať oddelené zložky KO do určených zberných nádob a zabrániť ich zmiešaniu.
h) pri poškodení označenia stojiska zberných nádob, bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť
organizácii A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar
11) V prípade používania iných ZN na jednotlivé druhy odpadov je vlastník alebo správca
nehnuteľnosti povinný zosúladiť typ, farebné označenie a označenie ZN najneskôr do 6
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN. Ak je nádoba z hľadiska typu ZN, ale nie z
hľadiska farebného označenia farebné označenie a označenie zabezpečí vlastník alebo správca
nehnuteľnosti v spolupráci s Organizáciou A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný
Bar do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
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12) Vlastník, správca nehnuteľnosti, alebo držiteľ odpadu je povinný ukladať KO do ZN tak, aby
sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval
zdravie pracovníkov organizácie A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar
13) Vlastník, správca nehnuteľnosti, alebo držiteľ odpadu má zakázané:
a) svojvoľne presúvať ZN alebo stojiská, bez oznámenia organizácii zberu,
b) zmiešavať oddelené zložky KO v rozpore so systémom triedeného zberu obce,
c) spaľovať KO v ZN,
d) vkladať do ZN horúci popol, tlejúce cigarety a iné horúce veci, ktoré by mohli spôsobiť
vznietenie odpadu a poškodenie ZN,
e) poškodzovať ZN vrátane ich označenia a vylepovať na ne plagáty,
f) zhutňovať obsah ZN.
g) ukladať do ZN zeminu, objemné odpady, nebezpečné odpady a iné druhy odpadu, než tie,
pre ktoré boli určené
h) spaľovať materiály obsahujúce plasty, gumu, lepidlá, riedidlá a náterové hmoty v domácich
ohniskách a kúreniskách.
14) Organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar je povinná manipulovať so
zbernými nádobami tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu. Zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad je povinný zabezpečiť si pôvodný pôvodca odpadu (vlastník, správca
nehnuteľnosti, nájomca) na vlastné náklady.
15) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber papiera, plastov, skla, nápojových
kartónov a kovy znáša OZV pre obaly.
16) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
znáša Obec a tieto náklady sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
17) Organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar zabezpečuje pre občanov
informácie o systéme zberu KO a DSO vrátane triedeného zberu, o správnom výkone
triedenia odpadov, o intervaloch odvozu jednotlivých zložiek KO ako aj zmesového KO a
DSO, o kalendári odvozu a pod. v spolupráci s OZV pre obaly a na náklady OZV pre obaly.
Tieto informácie zverejňuje na úradnej tabuli obce, prostredníctvom miestnych novín, na
oficiálnej internetovej stránke obce a do domácností formou informačných letákov.
Článok 11
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1) Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového KO zabezpečuje na území obce výhradne
organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar
2) Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, sa uplatňuje
intervalový systém zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej len zmesový KO).
Intervaly odvozu pre jednotlivé lokality obce určí Organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor,
prevádzka Dolný Bar a oboznámi s nimi občanov.
3) Počet zberových nádob a interval odvozu zmesového KO:
a) Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú ZN
s objemom 110 l, je minimálny počet 1 ks ZN pre 1 – 4 osoby pri intervale zberu 1 krát za
dva týždne. Pri užívaní nádob s objemom 240 l je minimálny počet 1 ks pre 3-5 osôb pri
intervale zberu 1 krát za 2 týždne. Konkrétne intervaly zberu oznámi Organizácia A.S.A.
Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar. V prípade použitia ZN s iným objemom
alebo iným intervalom zberu ako je uvedené vyššie sa minimálny počet ZN určí
ekvivalentným prepočtom.
b) Pre držiteľov odpadu (bytové domy, väčšie podnikateľské subjekty, organizácie), ktorí
užívajú ZN s objemom 1100 l, je minimálny počet 3 ks ZN pre 15 bytových jednotiek s
intervalom zberu 1 krát za týždeň. Pri užívaní ZN s objemom 1100 l je minimálny počet
2 ks ZN pre 9 bytových jednotiek s intervalom zberu 1 krát za týždeň. V prípade použitia
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ZN s iným objemom alebo iným intervalom zberu ako je uvedené vyššie sa minimálny
počet ZN určí ekvivalentným prepočtom.
c) V prípade, keď nie je možné umiestniť ZN je možné na zber zmesového KO použiť
veľkoobjemový kontajner na nevyhnutne nutný čas. Interval zberu ako aj množstvo
bytových jednotiek pripadajúcich na veľkoobjemový kontajner je podľa aktuálnej
situácie, možností a potreby.
4) Držitelia odpadu, ktorými sú vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí využívajú svoje
nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území obce, môžu
ukladať zmesový KO na zberný dvor, alebo do verejne prístupných ZN určených na zmesový
KO.
5) Podnikateľský subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie), ktorý
je pôvodcom alebo držiteľom odpadu, ktorý vzniká na území obce pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania podnikateľského subjektu, je povinný
zabezpečiť zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v súlade s týmto VZN a so
zákonom o odpadoch. Toto sa netýka odpadov, za ktoré si podnikateľský subjekt platí
poplatok v zmysle VZN obce Dolný Bar o miestnom poplatku za KO a DSO.
6) Zneškodňovanie zmesového KO zabezpečí organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor,
prevádzka Dolný Bar na externej riadenej skládke, ktorá spĺňa všetky legislatívne náležitosti,
formou zmluvného partnera.
IV. ČASŤ
NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Článok 12
Triedenie komunálneho odpadu

1) Každý občan, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, sú povinní triediť komunálny
odpad na nasledovné zložky:
a) základné zložky: papier, plasty, sklo, nápojové kartóny (viacvrstvové kombinované
materiály), kovy a kovové obaly, pneumatiky, elektroodpad z domácností, biologicky
rozložiteľný komunálny odpad (BRKO),
b) nebezpečné zložky(nebezpečný odpad): rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické
látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, minerálne oleje a tuky,
tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty, liečivá, obaly
znečistené nebezpečnými látkami, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické
zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov,
c) objemný odpad: nepotrebný nábytok, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.
2) Na ukladanie vytriedených zložiek KO sú občanom k dispozícii :
a) mobilný zber
b) zberné nádoby na vytriedené zložky komunálneho odpadu s riadnym označením, pre
akú zložku odpadu sú určené.
3) Medzi vybrané základné vytriedené zložky KO patria, resp. nepatria nasledovné odpady:
a) papier (modrá nádoba): - patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky
papier, kalendáre, 12 telefónne zoznamy, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého
papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierové obaly a pod. Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené
obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, špinavý či mastný papier, kopírovací
papier vata a výrobky z vaty, použité jednorazové plienky, celofán, zmesový odpad, iné
suroviny (sklo, kov, nápojové kartóny a pod.)
b) plasty (žltá nádoba): - patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné
fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, octu, mlieka a mliečnych výrobkov,
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné
a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, obuv, textil,
zmesový odpad, iné suroviny (sklo, kov a pod.)
c) sklo (zelená nádoba): - patria sem: prázdne sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo
skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. Nepatria
sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, plastové fľaše,
časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, autosklá, plexisklá, zmesový odpad,
zaváraninové poháre s obsahom, iné suroviny (papier, kov a pod.)
d) nápojové kartóny a kovy (červená nádoba): - patria sem: nápojové kartóny a tetrapaky od
mlieka, mliečnych výrobkov, džúsu, štiav, vína či aviváží, alobal, viečka z jogurtov,
kovové uzávery a viečka, konzervy, plechovky od piva a nealkoholických nápojov, obaly
zo sprejov, príbory, hrnce, kovové súčiastky a výrobky
Nepatria sem: kovy a obaly znečistené vnútorným obsahom, kovy a obaly obsahujúce
výbušniny, jed a toxické látky, zmesový odpad, iné suroviny (papier, sklo a pod.)
Podnikateľský subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie), ktorý
je pôvodcom alebo držiteľom odpadu, ktorý vzniká na území obce pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania podnikateľského subjektu, je povinný
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v súlade s
týmto VZN a so zákonom o odpadoch. Toto sa netýka odpadov, za ktoré si podnikateľský
subjekt platí v zmysle VZN obce Dolný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek KO zabezpečuje organizácia A.S.A.
Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar. Ak zhodnotenie nie je možné, organizácia
A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar zabezpečí zneškodnenie na externej
riadenej skládke, ktorá spĺňa všetky legislatívne náležitosti, formou zmluvného partnera.
Vlastníci rodinných domov, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu a vlastníci a
správcovia (malé podnikateľské subjekty) nebytových priestorov, ukladajú vytriedené zložky
KO do plastových vriec farebne rozlíšených . Elektroodpad okrem NO, pôvodcovia a držitelia
odpadu sústreďujú na vývozné miesto v deň zberu. Za umiestnenie zberových vriec a
uloženie ostatných vytriedených zložiek KO na vývoznom mieste zodpovedajú pôvodcovia a
držitelia odpadu.
Pôvodcovia odpadu v bytových domoch, organizáciách, veľkých podnikateľských subjektoch,
školách, sociálnych zariadeniach a pod., ukladajú vytriedené zložky KO do zberových nádob,
farebne rozlíšených
Držitelia odpadu, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí využívajú svoje
nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území obce, môžu
ukladať vytriedené zložky odpadu na zberný dvor, alebo do verejne prístupných ZN podľa
druhu odpadu.
Platiteľ poplatku v zmysle VZN obce Dolný Bar o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN o poplatku za KO a DSO) má náklady na zber,
zhodnocovanie a zneškodňovanie jednotlivých zložiek KO zahrnuté v poplatku vyrubenom
platobným výmerom.
Článok 13
Nakladanie s objemným odpadom

1) Zber, prepravu a zhodnotenie objemného odpadu (ObjO) na území obce zabezpečuje
výhradne organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. prevádzka Dolný Bar. Ak zhodnotenie nie je
možné, organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o., prevádzka Dolný Bar zabezpečí zneškodnenie
ObjO na riadenej skládke Dolný Bar alebo Zohor, ktoré splnia všetky legislatívne náležitosti.
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2) Zber ObjO sa uskutočňuje minimálne dvakrát ročne formou veľkokapacitných kontajnerov.
Celoročne môžu občania ukladať ObjO na určenom mieste. V prípade, že si občan nemôže
odvoz zabezpečiť sám, môže si odvoz objednať u organizácie A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor,
prevádzka Dolný Bar v zmysle aktuálneho cenníka.
3) Organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o., prevádzka Dolný Bar pravidelne informuje občanov o
harmonograme rozmiestnenia a odvozu veľkokapacitných kontajnerov na ObjO. Ukladanie
ObjO k stojiskám zberných nádob je zakázané.
Článok 14
Nakladanie s biologicky rozloţiteľným komunálnym odpadom

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) patrí:
a) zelený bioodpad (kat. číslo 20 02 01),
b) kuchynský bioodpad (kat. číslo 20 01 08 a 20 01 25)
c) iné biologicky rozložiteľné odpady (kat. číslo 20 01 01, 20 01 11, 20 01 38, 20 03 02, 20 03 04).
2) Kuchynský bioodpad je biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (kat. číslo 20
01 08) a jedlé oleje a tuky (kat. číslo 20 01 25). Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad patrí odpad, ktorý vzniká pri príprave jedál a nápojov (zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, nespracované zostatky surovín a pod.), ako aj odpad
vzniknutý po konzumácii jedál a nápojov (použité papierové servítky, neskonzumované
zostatky pokrmov, kávové a čajové zvyšky a pod.) a taktiež potraviny po záručnej dobe.
Kuchynský bioodpad pochádza od prevádzkovateľov kuchýň ako aj od fyzických osôb.
Kuchynský bioodpad sa klasifikuje ako vedľajší živočíšny produkt a musí s ním byť
nakladané v zmysle pokynov štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Pri spracovaní
takéhoto odpadu musí byť zabezpečená jeho hygienizácia, čo znamená pôsobenie teploty min.
70°C počas min. 1 h na max. veľkosť častíc odpadu 12 mm.
3) Odpadové jedlé oleje a tuky (kat. číslo 20 01 25) sa radia medzi vedľajšie živočíšne produkty
a platia pre ne podmienky ako pri nakladaní s vyššie uvedeným kuchynským bioodpadom.
4) BRKO sa zhodnocuje kompostovaním alebo anaeróbnou digesciou.
5) V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách si občan prednostne kompostuje
BRKO formou domáceho kompostovania.
6) Zelený bioodpad je zakázané spaľovať a ukladať do ZN na zmesový KO. Zákaz sa
nevzťahuje na spaľovanie palivového dreva.
7) Obec Dolný Bar nezabezpečuje triedený zber kuchynského bioodpadu z domácností, pretože
je to pre Obec ekonomicky neúnosné, keďže náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi
nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej
hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Týmto nie sú dotknuté povinnosti
prevádzkovateľa kuchyne.
Článok 15
Nakladanie s biologicky rozloţiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne

1) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len kuchynský bioodpad),
ktorého je pôvodcom.
2) Prevádzkovateľ kuchyne je zodpovedný za nakladanie s kuchynským bioodpadom, ktorého je
pôvodcom. Tento odpad nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v
Obci Dolný Bar.
3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním kuchynského bioodpadu
vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. Tieto
náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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4) Zber kuchynského bioodpadu zaradeného ako vedľajší živočíšny produkt vrátane zberných
nádob na takýto odpad musí spĺňať požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 a
nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.
5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského bioodpadu do
doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy a ani verejnosť.
6) Zberné nádoby na kuchynský bioodpad musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa
kuchyne.
7) Frekvencia zberu kuchynského bioodpadu musí byť v súlade s hygienickými predpismi
zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima). (v letnom období frekvencia zberu je vyššia).
8) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s kuchynským
bioodpadom zaradeným ako vedľajší živočíšny produkt 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 tento subjekt musí spĺňať aj osobitné
požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov musí byť schválený na príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť OcÚ v Dolnom Bare, či nakladanie s
kuchynským bioodpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s
ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
10) Pri nakladaní s kuchynským bioodpadom musí prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade
so zákonom o odpadoch.
11) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
bioodpadom zaradeným ako vedľajší živočíšny produkt. Zákaz skrmovania sa vzťahuje na
hospodárske zvieratá, na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných staniciach. Zákaz
sa nevzťahuje na kožušinové zvieratá, ktoré nie sú určené na priamu ľudskú spotrebu a ich
kŕmenie takýmto odpadom bolo povolené miestne príslušnou regionálnou veterinárnou a
potravinou správou.
12) Prevádzkovateľ kuchyne má zakázané:
a) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené
na verejnú kanalizáciu; uvedený 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 uzavretej podľa osobitného predpisu,
b) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
Článok 16
Triedený zber elektroodpadov z domácností

1) Medzi elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, mikrovlnné rúry, elektrické
sporáky, ohrievače, klimatizácie, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
malé domáce spotrebiče, žiarivky, LED žiarovky, svietidlá, atď.
2) Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného
nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Obec môže na
tento účel podľa potreby uzavrieť zmluvu s viacerými OZV pre elektroodpady, prípadne s
výrobcom resp. treťou osobou (napr. kvôli zberu rôznych kategórií elektroodpadov).
3) Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber KO
4) Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej
za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce.
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5) Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá.
6) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
7) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu
Článok 17
Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

1. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky , zabezpečujúca systém
združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov NATUR-PACK a.s.
Bratislava je povinná
a) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov
b) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových
výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek KO, vrátane ich zberu,
c) zabezpečiť činnosti prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber.
2. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania
s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z
komunálnych odpadov v obci musí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
3. Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä
a) popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,
b) spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v
oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zisťovanie sa
uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,
c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov,
d) podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,
e) výšku nákladov na triedený zber v obci.
4. Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky
NATUR-PACK a.s. Bratislava a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov v obci A.S.A. Slovensko s.r.o., Dolný Bar, sa uzatvára v
rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí,
a obsahuje najmä
a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob
fakturácie,
b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu
a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,
c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov.
5. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci overenie
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce u toho, kto vykonáva v tejto obci zber s
cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu,
zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.
6. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia
funkčnosti triedeného zberu navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber,
zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.
7. Ak ten, kto vykonáva v obci triedený zber KO, neuskutoční navrhnuté zmeny v systéme
triedeného zberu, je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly oprávnená uhrádzať tomu,
kto v tejto obci vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých
nákladov v príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom
regióne je povinná tejto osobe uhradiť obec.
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Článok 18
Triedený zber pouţitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov

1) Obec môže uzavrieť zmluvu s OZV pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov. Obec môže na tento účel podľa potreby uzavrieť zmluvu s viacerými OZV pre
batérie a akumulátory, prípadne s výrobcom resp. treťou osobou (napr. kvôli zberu rôznych
druhov batérií a akumulátorov).
2) Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do určených nádob umiestnených
na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na
iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
3) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich
a na verejné priestranstvá obce. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným
subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s Obcou.
Článok 19
Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok

1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
Článok 20
Triedený zber jedlých olejov a tukov

1. Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a
tukov z domácností.
2. Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie
jedlých olejov a tukov pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným
všeobecne záväzným nariadením obce zavedenie a prevádzkovanie na jej území systém
triedeného zberu jedlých olejov a tukov.
Článok 21
Triedený zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1) Medzi odpad z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady) patria rozpúšťadlá,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
minerálne oleje a tuky, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), liečivá, obaly znečistené nebezpečnými
látkami, odpady z vymetania komínov a pod.
2) Zber, prepravu a zhodnotenie nebezpečných odpadov (NO) na území obce zabezpečuje
organizácia, ktorá spĺňa všetky legislatívne požiadavky na vykonávanie tejto činnosti a ktorá
má s Obcou má uzatvorenú zmluvu na výkon tejto činnosti v (ďalej len zberová spoločnosť).
Ak zhodnotenie nie je možné, zberová spoločnosť zabezpečí zneškodnenie NO. Zhodnotenie
a zneškodnenie NO zabezpečuje organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný
Bar len u tých zmluvných partnerov, ktorí sú odborne spôsobilí na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi, sú držiteľmi príslušných súhlasov na nakladanie s nebezpečnými
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odpadmi a v prípade zhodnocovania a zneškodňovania odpadových olejov a starých vozidiel
musia byť aj držiteľmi autorizácie v zmysle zákona o odpadoch.
3) Zber NO sa uskutočňuje minimálne dvakrát ročne vyložením NO na určené vývozné miesto
max. 24 hod pred zberom.
4) Organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar pravidelne informuje
občanov o harmonograme zberu a umiestnenia vývozných miest.
5) Každý občan obce Dolný Bar môže NO bezplatne odovzdať. Toto sa nevzťahuje na
nebezpečný odpad s obsahom azbestu zo stavebných a búracích prác. Takýto stavebný odpad
je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka organizácie A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor,
prevádzka Dolný Bar.
Článok 22
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a
týmto VZN (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo
právnická osoba Okresnému úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie
ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej len „Okresný úrad“)
2. 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.
3. Ďalej sa vo veci odstraňovaní nezákonné umiestneného odpadu postupuje podľa § 15 zákona o
odpadoch.
Článok 23
Prevádzkovanie zberného dvora

1) Zberný dvor na území obce Dolný Bar nie je zatiaľ zriadený.
Článok 24
Nakladanie s drobným stavebným odpadom

1) Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO) na území obce Dolný Bar zabezpečuje
výhradne organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar. Ak zhodnotenie
nie je možné, organizácia A.S.A. Slovensko s.r.o zabezpečí zneškodnenie DSO na riadenej
skládke, ktorá spĺňa všetky legislatívne náležitosti, formou zmluvného partnera.
2) DSO sa zberá výlučne formou množstvového zberu na zbernom dvore, kde môžu fyzické aj
právnické osoby odovzdávať DSO. Odber DSO na skládke odpadov je spoplatnený podľa
hmotnosti odovzdaného DSO v zmysle aktuálneho VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
3) Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný vytriediť z neho jednotlivé zložky odpadu podľa tohto
VZN. Ďalej je povinný DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným spôsobom
mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu
4) Zakazuje sa ukladať kusy tehál, betónu a kamene do zberových nádob na zmesový KO.
5) Zakazuje sa ukladať DSO do stojísk a okolo stojísk zberných nádob.
6) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o DSO ale o stavebný odpad a
pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Takýto odpad je spoplatnený
podľa aktuálneho cenníka organizácie A.S.A. Slovensko s.r.o. Zohor, prevádzka Dolný Bar.
Článok 25
Spôsob zberu vhodného textilu

1) Pod vhodným textilom sa rozumie: šatstvo vrátane všetkých druhov odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň, topánky - iba v pároch a nezničené, doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a
pod.), ktorý sú vhodné na zber a opätovné použitie. Vhodný textil musí byť čistý a suchý.
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2) Zber vhodného textilu prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
umiestnené na území obce pri predajni Jednota COOP. Vhodný textil môžu občania taktiež
odovzdať na zbernom dvore.
3) Kontajnery na vhodný textil sú vlastníctvom zmluvného partnera organizácie., ktorý
zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie prebieha podľa potreby.
Článok 26
Poplatky

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO platí každý poplatník
podľa aktuálneho VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
Článok 27
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon o odpadoch alebo s ním
súvisiace predpisy a toto VZN. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť o nezákonne umiestnenom odpade podľa § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) - zmiešáva elektroodpad z domácností s inými zložkami
komunálneho odpadu,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,- neodovzdá odpadové
pneumatiky distribútorovi pneumatík
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4, odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií a
odpady z demolácií
h) nezhodnotí materiálovo pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. koná v
rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),- ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu,
na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky
rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9, - poruší povinnosť pôvodcu komunálnych odpadov
vykonávať na území obce zber a prepravu komunálnych odpadov , s výnimkou
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, bez zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s obcou;
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 - vykonáva na území obce zber a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, bez zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s obcou;
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17, - na vyžiadanie obce
prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce neposkytne pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 28
Sankcie

1. Za priestupky uvedené v čl. 26 ods.1 písm. a) až k) tohto VZN môže Obec Dolný Bar uložiť
fyzickej osobe pokutu do 1500.- €.
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2. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 € (§13, ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov), ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom
obce.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva dozvedel o tom, kto sa porušeniu povinnosti dopustil, najneskôr však do troch
rokov kedy k porušeniu došlo. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní (zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 29
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar.
Článok 30
Účinnosť a dostupnosť VZN

1. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Dolný Bar schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Bare dňa
dňa 10.06.2016.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Bar o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Bar nadobudlo účinnosť 15 dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli, dňa 27.06.2016
3. Týmto VZN nie je dotknuté nakladanie s odpadom z výrobných a nevýrobných činností, ktoré
nie je definované týmto VZN, ale riadi sa zákonom o odpadoch č. 79/2016 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
4. Toto VZN je zverejnené prostredníctvom web stránky obce a je prístupné na Obecnom úrade
Dolný Bar

Ing. Oskár Bereczk v.r.
Starosta obce

Schválené VZN vyvesené : 11.06.2015

Zvesené : 27.06.2016
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