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Obec Dvorianky v zmysle §4 ods. 3 písm. g) a §6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe § 39 ods.4 zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na
území obce Dvorianky

I. ČAS Ť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovi ť podrobnosti o spôsobe zberu a
preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácnosti a zároveň určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na
podnikanie a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území obce Dvorianky
3. Vzťahuje sa na celé územie obce Dvorianky.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v zákone 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
ďalej len „zákon“), ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto
zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa
odpad nachádza.

4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v
súlade so zákonom.
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy
8. Zhromažďovanie odpadov je do časné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
10. Skladovanie odpadov je zhromaž ďovanie odpadov pred niektorou z činnosti zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov na mieste ich vzniku.
11. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac
nebezpečných vlastností.
12. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb alebo
fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri
činnosti obce pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej
zelene, vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods.2,3,14 zákona č. 223/2001 o odpadoch ).
13. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu (obci).
14. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za
zložky vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov, sklo a ďalšie).
15. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú likvidovať
štandardnými nádobami, napr. ich veľký rozmer, objemnosť a hmotnosť.
16. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
17. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške,
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
18. Stanovište zbernej nádoby, alebo kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej
nádoby alebo kontajnera ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym
požiadavkám.
19. Elektroodpad z domácností
sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.

II. ČAS Ť
Práva a povinnosti
Článok 3

Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce zodpovedá obec Dvorianky.
2. Obec Dvorianky má na svojom území zavedený množstvový zber komunálneho odpadu.
3. Obec pre nakladanie s odpadmi určuje typy zberných nádob, ktoré sa budú vyvážať:
- 120 l zberná nádoba
- 240 l zberná nádoba
- vrece s označením spoločnosti vyvážajúcej odpad
4. Zbernú nádobu, cenu ktorej je pôvodca odpadu povinný uhradiť do pokladne obecného úradu,
zabezpečí podľa možnosti obec, prípadne si ju zabezpečí producent odpadu na vlastné
náklady.
5. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu,
d)
zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov,
zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a drobných stavebných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Článok 4
Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s komunálnym
odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi
1. Pôvodca odpadu je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac
než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracuje vlastný program
odpadového hospodárstva. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového
hospodárstva plní pre komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec.
2 Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, nebezpečných odpadov
je povinný:
a) ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob,
b) používať obcou určené typy zberných nádob a zberných vriec (článok 3, bod 3)
c) Zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území
obce realizovaný. Vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných nádob a
zberných vriec.
d) Sprístupniť nádobu v určených dňoch zberu komunálneho odpadu, RECY – vrecia vyloži ť
výlučne v deň zvozu daného odpadu, pred svoje dvory,
e) sprístupniť a zabezpečiť zjazdnosť príjazdovej komunikácie (neparkovať motorové vozidlá na
obecnej komunikácií, ktoré znemožnia prejazd vozidlám zabezpečujúcich zvoz odpadov) k
zberným nádobám a zberným vreciam,
f) udržiavať čistotu okolo zberných nádob a zberných vriec. Znečistenie spôsobené vlastnou
nedbanlivosťou okamžite odstráni ť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia,
g) platiť poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN obce Dvorianky o miestnych daniach
a poplatkoch.

3.
Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov sú zodpovedné tieto subjekty, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v
rodinných domoch je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívateľ daného rodinného
domu.
4.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne
obecnému úradu v Dvoriankach.
5.
Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spoločenských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov a
objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku
alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora podujatia.
Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie systému nakladania s
odpadmi.
Článok 5

Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškodňovanie a
zhodnocovanie komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov, nebezpečných
odpadov
1. Vykonávať zber, prepravu, zneškod ňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov,
drobných
stavebných odpadov, nebezpečných odpadov na území obce Dvorianky môže
len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Dvorianky (ďalej
oprávnená osoba).

III.ČAS Ť
Systém nakladania s odpadmi
Článok 6
Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu
1.
Obec Dvorianky má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých
zložiek odpadov prostredníctvom firmy FURA s.r.o. Košice, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.
2.
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím
činnosti požiadať obecný úrad v Dvoriankach o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu
3. V obci je zavedený kontajnerovo-intervalový zber odpadov.
4. Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec :
a) 120 l odpadové nádoby,
b) 240 l odpadové nádoby,
c) zberné vrecia s označením spoločnosti vyvážajúcej odpad
d) zberné vrecia na separované zložky komunálneho odpadu, 5. V obci Dvorianky je zavedený
zber separovaného odpadu : a) papier,
b) plasty,
c) kov,
d) sklo,
e) kompozitné obaly - VKM (tetrapak)
f) nebezpečný odpad

Článok 7

Komunálny odpad
Fyzické osoby
1. Vývoz komunálneho odpadu je uskutočňovaný 2x mesačne podľa harmonogramu zberu
odpadu z domácnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý je doručený do každej domácnosti.
2. Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby, je zabezpečovaný prostredníctvom 120 l
odpadových nádob, 240 l odpadových nádob a 120 l vriec označených spoločnosťou
vyvážajúcou odpad.

Článok 8
Separovaný zber
(papier, tetrapak, plasty, kov, sklo, nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad)
1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
2. V obci Dvorianky je zavedený separovaný zber: papiera, plastov, kovu, skla, tetrapakov,
nebezpečného odpadu, veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu.
3. Vývoz separovaného odpadu je podľa harmonogramu zberu, ktorý je každoročne doručený do
každej domácnosti a sídla firmy.
4. Do zberných vriec je povolené dávať len odpad, ktorý je na to určený (informačné letáky).
5. Elektroodpad, nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad je zhromažďovaný na verejnom
priestranstve pred domom.
Článok 9
Drobný stavebný odpad
1. Za drobný stavebný odpad na území obce Dvorianky sa považuje odpad, ktorý vznikne pri
rekonštrukcii domov, chalúp a bežných udržiavacích prác na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie.
2. Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzovať do zberných nádob a vriec.
3. Zvyšnú časť je držiteľ povinný uložiť na miesto určené obecným úradom.
4. Pred umiestnením drobného stavebného odpadu je držiteľ drobného stavebného odpadu
povinný nahlásiť na obecný úrad o aké množstvo odpadu sa jedná.
.

Článok 10
Nebezpečný odpad
1. Na území obce sa zabezpečuje zber nebezpečného odpadu .
2. Obyvateľom obce Dvorianky sa likviduje nebezpečný odpad bezodplatne.
3. Nebezpečný odpad je zakázané zmiešava ť k komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
4. Nebezpečný odpad je vyvážaný minimálne 2x ročne a jeho prepravu a zneškodňovanie
zabezpečuje výhradne oprávnená organizácia , ktorá je držiteľom autorizácie (§ 8 zákona o
odpadoch) .
5. Zhromažďovanie nebezpečného odpadu sa uskutočňuje výlučne v deň jeho odvozu a to na
verejnom priestranstve pred rodinným domom.

6. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si odber a zneškodňovanie nebezpečného
odpadu zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s uzatvorenou zmluvou s príslušnou
oprávnenou organizáciou.

Článok 11
Elektroodpad z domácností
1. Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám na
komunálny odpad..
2. Vývoz elektroodpadu sa uskutočňuje 2 x ro čne za príslušný kalendárny rok.
3. Zhromažďovanie elektroodpadu je na verejnom priestranstve pri rodinnom dome.
4. Vývoz elektroodpadu je pre občanov zabezpečovaný bezodplatne.

Článok 12
Biologicky rozložiteľný odpad
1. Odpady z cintorínov sa zhromažďujú do ve ľkoobjemového 7000 l kontajnera pristaveného na
miestnom cintoríne. Do tohto kontajnera môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať
odpady z údržby cintorína. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad
a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorínov. Zabezpečenie kontajnerov, ich
vyprázdňovanie a zneškodnenie zhromaždených odpadov zabezpečuje počas celého roka
oprávnená firma.

IV. ČAS Ť
Kontrola všeobecne záväzného nariadenia a sankcie
Článok 14
Priestupky a sankcie
1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva kontrolór obce alebo starostom poverený
zamestnanec.
2. Priestupku sa dopustí ten , kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto
nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Dvorianky týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 4, odst.4 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi,
e) zmiešava nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi,
f) vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto nariadenia
možno uložiť pokutu do výšky 165 €.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť na základe § 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 5000 €.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
(z.č. 372/1990 Z.z. v platnom znení).

V.ČAS Ť
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Dvoriankach dňa
30.102019 a nadobúda účinnos ť dňom 01.01.2020
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2011.

Gabriel Čverčko
Starosta obce

