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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bašta č. 1/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bašte v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bašta

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Pôsobnosť nariadenia
1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obci, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom, vrátane separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu a
s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností na území obci a práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom
území.
2. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane objemných odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobnými
stavebnými odpadmi.

Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej
zbaviť v súlade s osobitnými predpismi.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.
5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba
– podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa; za odpady z
domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení.
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6. Nakladanie s odpadom je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a
zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka a sprostredkovateľa.
7. Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť
odpadu na plnenie tejto funkcie.
8. Zneškodňovaním odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
9. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
11. Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloženiu odpadov za
účelom ich zneškodnenia.
12. 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.
13. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
14. Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá disponuje s
potrebným technickým, materiálnym a personálnym zabezpečením výkonu požadovanej činnosti a
platným príslušným súhlasom orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a má uzatvorenú
zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch“).
15. Program odpadového hospodárstva je základný plánovací dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva v obci a 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 a opatrenia na ich dosiahnutie.
16. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania.

II. ČASŤ
Spoločné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obci; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe
zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím alebo povolením.
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu 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 to určenom v súlade so zákonom
a týmto VZN,
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b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, zneškodňovať odpad
spôsobom injektáže čerpatelných odpadov do vrtov, baní, prírodných úložísk a zneškodniť odpad
ukladaním do povrchových nádrží /jám, rybníkov/,
d) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú
súčasťou komunálneho odpadu,
e) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
f) opotrebované batérie a akumulátory, ako aj ostatný elektroodpad zmiešavať s odpadmi z
domácností,
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov
olejov do pôdy.
4. Pôvodca odpadu a obec sú povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva.
5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje
ročne viac než 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva
6. Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.

III. ČASŤ
Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi a inými komunálnymi odpadmi
Umiestnenie nádob na odpad
1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné
nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:
a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
b/ nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných
miest a pod.,
d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
Zložky KO pre ktoré je triedený zber povinný

1.
2.
3.
4.

Papier - celoročne
Plasty - 1x mesačne
Kovy - 2x ročne
Sklo - 1x mesačne
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5. BRKO okrem kuchynského a reštauračného odpadu , ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ
kuchyne.
POVINNÝ ZBER :
-

Obec zabezpečí vykonávanie povinností celoročne a pôvodca KO má mať počas celého
kalendárneho roka umožnený prístup k zberným nádobám
Obec si zvolí systému zberu odpadov aký je pre ňu najvhodnejší napr.: kontajnerový, vrecový.

Odpad z papiera
Patria sem: noviny, časopisy, knihy, listy, papierové vrecká, letáky
Nepatria sem : plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, silne
znečistený či mastný papier, obaly na mrazené potraviny, papier s hliníkovou fóliou.
Papierový odpad sa zbiera do vriec.
Zber sa uskutočňuje celoročne. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom. Miesto
ukladania odpadu je obecný úrad Nová Bašta ,alebo pri väčšom množstve je hlásená na obecný
úrad a zber sa uskutoční pri domoch.
Odpady z plastu
Patria sem:
PE ( polyetylén ) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiarenských prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš.
PET : fľaše od nápojov , sirupov, rastlinných olejov.
PP : obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky
PS : penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
PVC : vodoinštalačné a elektroinštalačné
a nádobky.

rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná

Zber sa uskutočňuje 1x mesačne podľa harmonogramu a podľa zmluvy. Harmonogram zabezpečí
spoločnosť BRANTNER Gemer s.r.o.
Odpady zo skla
Patria sem :
-

Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov.

Nepatria sem:
Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlám drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, obrazovky, silne znečistené sklo ( zeminou, farbami, potravinami ).
Sklenený odpad sa zbiera do kontajnera
Sobota.

od spoločnosti BRANTNER Gemer s.r.o Rimavská

Zber sa uskutočňuje 1x mesačne podľa harmonogramu a podľa zmluvy. Harmonogram zabezpečí
spoločnosť BRANTNER Gemer s.r.o.
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Odpady z kovu vrátane kovových obalov
Patrí sem:
-

Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble ( bez
bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko,
hliníkový obal, kovové viečko klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúra, starý kľúče,
zámok. Konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne
konzervy k hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky
z nápojov ako pivo, energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je
potrebné vypláchať ,aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Nepatrí sem:
-

Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zber sa uskutočňuje 2x v roku. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom. Miesto
ukladania odpadu je obecný úrad Nová Bašta ,alebo pri väčšom množstve je hlásená na obecný
úrad a zber sa uskutoční pri domoch.
Biologicky rozložiteľný KO
Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné
zaradiť do skupiny 20 KO podľa katalógu odpadov. Obec nezaviedla zber triedeného biologicky
rozložiteľného KO pretože najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Delíme ich na tieto skupiny:
-

Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. : zelený biologicky rozložiteľný
odpad – 200201 – zelený odpad
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb ( 200108 - ) a jedlé oleje a tuky (
200125 )
Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenky ( 200101 ) textílie ( 200111 )
drevo ( 200137/38 ), odpad z trhovísk ( 200302 ), kal zo septikov ( 200304 ).

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne:
Zodpovednosť: a.) prevádzkovateľ kuchyne – je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu pre tento odpad ktorého je pôvodcom
b.) obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného KO okrem tých , ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Medzi zelený odpad patrí : kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vyplatená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevená štiepka, hobliny, drevený popol.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia, zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha,
vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka,
a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane
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školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností.
Medzi zelený kuchynský odpad nepatrí: obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá časti
zvierat zabitých doma ( domáce zakálačky ).
Jedlé ( kuchynské ) oleje a tuky : sú zaradené do vedľajších živočíšnych produktov ( ako súčasť
kuchynského odpadu ) a subjekt ktorý ich chce z domácností ( ale aj prevádzkovateľ kuchyne )
zbierať, musí mať zmluvu s obcou a musí mať oprávnenie.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí ZÁKAZ SKRMOVANIA zvierat biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Pod pojmom
kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa
nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
Sú časťou komunálnych odpadov. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod
katalógovým číslom 200131/32 .Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho
odpadu. Je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Zber elektroodpadu
Elektroodpad z domácností vrátane žiaroviek a svietidiel je elektroodpad, ktorý pochádza
z domácností fyzických osôb.
Patrí sem: televízory, rádiá, počítačová a kancelárska telekomunikácia technika, mobily, videá,
digitálne hodiny, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
mobilné klimatizačné zariadenie.
Nepatrí sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče,
autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia
fixne zabudované, vírivky.
Zber elektroodpadu : 2 x ročne. Spôsob zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom. Miesto
ukladania odpadu je obecný úrad Nová Bašta.
Žiarovky a svietidlá : žiarovky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky,
preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie
uvedeného elektroodpadu z domácností.
Patria sem :
-

lineárne žiarovky – klasická žiarovka v tvare dlhej trubice
kompaktná žiarovka – úsporné žiarovky, majú podobný tvar ako klasické žiarovky
svietidlá – slúžiace na osvetlenie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá
a prenosné akumlátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

Nepatria sem :
Voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých
hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev ( svetelné reklamy, svetelná cestná
alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo ) komponenty, ktoré nie sú priamo
súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stlpy, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné
prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
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Podľa potreby zber 2x do roka :
-

Objemné odpady
Drobné stavebné odpady
Odpady s obsahom škodlivýn ( batérie, akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady z domácností )

Objemný odpad: patrí sem :
200113 – rozpúšťadlá
200114 – kyseliny
200117 – fotochemické látky
200119 – pesticídy
200127 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
200128 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27
200129 - detergenty obsahujúce nebezpečné látky
Obec objemný odpad zbiera akciovým zberom ( jarný a jesenný cyklus ).
Mimo termínu celoobecného zberu objemných odpadov je pôvodca KO povinný uskladniť mimo
verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na zneškodnenie u oprávnenej osobe.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad na miesta na verejnom priestranstve.
Odpady s obsahom škodlivín : patria sem :
200134 - batérie a akumulátory
200125 - jedlé oleje a tuky
Obec zbiera odpady s obsahom škodlivín 2x do roka na základe zmluvy s BRANTNER Gemer
s.r.o., deň zberu je vopred vyhlásené miestnym rozhlasom.
DSO – drobné stavebné odpady
Drobné stavebné odpady ďalej len ,, DSO ,, sú komunálne odpady vznikajúce z bežných
udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahne viac
ako 1m3 , ročne od jednej fyzickej osoby ( pri 4 členoch domácnosti sú to 4m 3 ).
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takého odpadu ( nad 1m 3, ročne od jednej fyzickej
osoby ) napr.v rámci prestavby bytu nepovažuje sa za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si
objedná veľkokapacitný kontajner. K DSO patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a keramiky.
Zber 2x ročne, obec je povinná v dostatočnom predstihu o zbere informovať - miestnym
rozhlasom, úradnou tabuľou kde je presne uvedený termín zberu a miesta kde sa môže odpad
ukladať.
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IV. ČASŤ
Záverečné ustanovenie
Návrh VZN bolo podľa § 6, ods.3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnené na úradnej tabuli obce od
01.06.2015 do 26.06.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bašte sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa :
26.06.2015 uznesením č. 17 / 2015 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 12.07.2015
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce od
27.06.20155 do 12.07.2015.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť dovtedy vydané VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi.

V Novej Bašte, dňa: 14.05.2015

JUDr. Sonkolyová Csilla
starostka obce
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