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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hažlín
č. 1/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Hažlín
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín na základe ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g
citovaného zákona, ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 68 Ústavy SR v
platnom znení v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Úvodné ustanovenia
§1
1./ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a
reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností s
cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné
prostredie a čistotu v obci.
2./ Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
3./ Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Hažlín.
Nakladanie s odpadmi
§2
1./ Pôvodcom odpadu je každý občan s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce,
každý vlastník alebo užívateľ pozemku alebo iných zariadení na území obce.
2./ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných
odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný program nakladania so svojim
odpadom a predkladá ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Pôvodcovia odpadov, ktorí
vypracovávajú vlastný plán zberu odpadov podľa tohto VZN alebo zákona o odpadoch sa
môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu (zák. č.
223/2001 Z.z. § 6).
3./ Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce. Pôvodca týchto odpadov je povinný
predložiť svoj program na vyjadrenie a schválenie obci (§ 6 ods. 7 cit. zák.).

4./ Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom. Pri nakladaní s odpadmi je
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5./ Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s
týmto VZN,
b) zneškodniť alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov,
d) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok,
e) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (slama, seno a pod.) na
svojich pozemkoch spaľovaním.
6./ Zakazuje sa do zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov ukladať triedené zložky
komunálneho odpadu, ako aj horúci popol, uhynuté zvieratá a organický odpad (tráva,
burina, vetvy stromov a pod.).
7./ Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému
úradu životného prostredia a obecnému úradu.
8./ Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce zodpovedá obec.
Nakladanie s komunálnym odpadom
§3
Na území obce Hažlín sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať
a umiestňovať komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov pričom na
triedenie sa používajú:
1/ na zmesový KO : zberné nádoby KUKA110 l , KUKA 1100 l . Pre fyzické osoby–
podnikateľov a právnické osoby sa v prevádzkach môžu používať 1100 l nádoba / 110 l
nádoba. Odvoz komunálneho odpadu v obci sa uskutočňuje v intervale 1x za 14 dní
v termínoch stanovených v harmonograme zberu odpadu.
a/ Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných nádob
určených pre daný druh odpadu.
b/ Ak pôvodcovi odpadov nepostačuje množstvo zberných nádob podľa bodu 1) môže
požiadať na obecnom úrade o ďalšiu zbernú nádobu, ktorú si občan zaplatí v plnej výške.
c/ Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach zodpovedajú ich užívatelia. Užívateľ
je povinný pri zbere umiestniť nádobu maximálne 1,5 m od okraja vozovky tak, aby bol k nej
možný prístup a bolo ju možné vyvážať bez časových strát a ťažkostí.
d/ Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a
čistotu, za odpad uložený v zbernej nádobe zodpovedá majiteľ.
2/ na triedené zložky KO: 120 l plastové vrecia
Vytriedený odpad nepodliehajúci rozkladu je vyvážaný v rámci určeného harmonogramu
vývozu separovaných zložiek v obci. Vývozný cyklus KO je stanovený harmonogramom
každoročne a to podľa „Harmonogramu zberu odpadov". Na triedené zložky KO je v obci
používaný vrecový systém.
V obci je zabezpečený zber týchto druhov KO:
Odpady z papiera:
Patria sem:

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice
z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem:
Plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály , voskovaný papier, papier s hliníkovou
fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti) silne
znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Odpady z plastu:
PE (polyetylén)– LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály ,
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami , potravinami ), podlahové krytiny, guma, molitan
a pod.
Odpady z kovu vrátane kovových obalov:
Patria 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 rúrka, starý kľúč,
zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu,
hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo
plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Nepatria sem:
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami
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 a pod.
Nepatria sem:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty,
časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky , obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami,
potravinami) a pod.
2/ Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných nádob
určených pre daný druh odpadu.
3/ Ak pôvodcovi odpadov nepostačuje množstvo zberných nádob podľa bodu 1) môže
požiadať na obecnom úrade o ďalšiu zbernú nádobu, ktorú si občan zaplatí v plnej výške.
4/ Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach zodpovedajú ich užívatelia. Užívateľ
je povinný pri zbere umiestniť nádobu maximálne 1,5 m od okraja vozovky tak, aby bol k nej
možný prístup a bolo ju možné vyvážať bez časových strát a ťažkostí.
5/ Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a
čistotu, za odpad uložený v zbernej nádobe zodpovedá majiteľ.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom
§4

1/ Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na
základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k
ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
2/ Držitelia DSO sú povinní vytriediť z neho jednotlivé zložky podľa tohto VZN. K drobnému
stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc
keramiky.
3/Držitelia DSO - fyzické osoby - obyvatelia môžu vytriedené zložky DSO v objeme
maximálne do 1m3/osoba/rok odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnej dopravy podľa
usmernenia starostu obce na vysprávku nerovnosti. Pri odovzdávaní DSO sa preukážu
občianskym preukazom a kópiou ohlásenia k stavebným úpravám, resp. udržiavacím
prácam. V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu, uvedie sa rozsah
vykonávaných prác. Na väčšie množstvo stavebného odpadu sa bezplatné odovzdanie
nevzťahuje, pričom odvoz a likvidácia sa robí na vlastné náklady pôvodcu, alebo držiteľa
odpadu, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
4/ Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob na zmesový
KO a triedené zložky KO, do zberných nádob určených pre iných užívateľov (zberné nádoby
na verejne dostupných miestach) a pod.
5/ Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia
zabezpečiť prepravu a zneškodňovanie DSO vo vlastnej réžii alebo si objednať túto službu
prepravy a zneškodňovania DSO u poverenej organizácie za zber KO.
6/ Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Nakladanie s objemným odpadom
§5
1/ Zhromažďovanie a prepravu objemného odpadu zabezpečí obec Hažlín minimálne
dvakrát ročne pre obyvateľov - fyzické osoby. Pre tento účel obec zabezpečí u oprávnenej
organizácie veľkoobjemové kontajnery, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenie a intervaly
vývozu. Objemový odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nie je
možné umiestniť do zbernej nádoby – nábytky, staré okná, nádoby, plechové rúry,
opotrebované pneumatiky.
2/ V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených intervalov zberu,
pôvodca si túto službu zabezpečí u oprávnenej organizácie na vlastné náklady.
3/ Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a organizácie si túto službu zabezpečujú
celoročne na vlastné náklady.
4/ Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu v dostatočnom
časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije možnosti informačného systému
obce. V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkoobjemové kontajnery
prístupné, druh odpadu, pre ktorý sú určené a pod. Obyvateľom sú všetky relevantné
informácie poskytnuté vopred v mieste obvyklým spôsobom (obecný rozhlas, vývesná
tabuľa, webová stránka, a pod.)

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
§6
1/ Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad
a) Pod týmto pojmom sa rozumie odpad zo záhrad, burina, neupotrebené zvyšky úrody,
konáre z orezávky stromov, lístie, tráva a pod. Každý pôvodca je povinný triediť BRKO
oddelene od iných zložiek KO.
b) Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym
odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym
odpadom.
c) Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (§39 ods. 18). V obci najmenej 50 %
obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Každý pôvodca je povinný si zabezpečiť jeho
skompostovanie na vlastnom alebo užívanom pozemku. V cintorínoch sú umiestnené
veľkoobjemové kontajnery.
2./ Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
a) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom odpovedá
prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov v obci.
b) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie je súčasťou miestneho
poplatku).
c) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a
iné živočíchy ani verejnosť.
d) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
e) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
f) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie 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.
g) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu.
h) Obec Hažlín nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pre domácnosti s
výnimkou použitého jedlého oleja, a to z dôvodu, že je to pre obec ekonomicky neúnosné,
pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení
miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku ( § 39 ods.18 písm.b) 3 zákona č.223/2001 o odpadoch ).
Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivín
§7
Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: použité batérie a akumulátory, odpadové
motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady.
1/ Použité batérie a akumulátory:
a) držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať iba do obcou určených
zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec, alebo ich môže odovzdať
aj distribútorovi batérií a akumulátorov, ale nemôže ich odovzdávať iným subjektom, než sú
ustanovené v tomto nariadení.
2/ Odpadové motorové a mazacie oleje:

a) ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych
odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti,
b) držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov ich môže odovzdať iba do obcou
určených zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec, alebo zabezpečí
ich odovzdanie na odbernom mieste čerpacích staníc PHM
3/ Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
a) ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a
chemikáliami, medzi ktoré patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné
látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
b) držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov ich môže odovzdať iba do obcou
určených zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec,
.
4/ Držiteľ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný ich odovzdať
verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať humánne lieky nespotrebované
fyzickými osobami.
5/ Obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie zber, prepravu a zneškodnenie
odpadov s obsahom škodlivín (tzv. nebezpečné odpady) 2 x ročne, a to zvoz priamo od
rodinných domov a bytových domov na území obce. Obyvateľom sú všetky relevantné
informácie (termíny, druhy odpadov a pod.) poskytnuté vopred v mieste obvyklým spôsobom
(obecným rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka a pod.)
6/ Zakazuje sa zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi odpadov.

Kal zo septikov a žúmp
§8
(1) Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len
organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Informácie o oprávnených organizáciách
sú k dispozícii na obecnom úrade. Na území obce Hažlín sa zneškodňovanie kalov zo
septikov a žúmp vykonáva objednávkovým systémom zberu.
(2) Majitelia septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú povinní
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie.
(3) Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný uschovávať doklady o zabezpečení vývozu
kalu zo septika alebo žumpy oprávnenou organizáciou a o jeho bezpečnej likvidácii po dobu
3 rokov.

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
§9
1./ Za elektroodpad z domácností sa považuje 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.
Patria tu televízory, rádia, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany,
digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, mobilné klimatizačné zariadenia.
2/ Elektroodpad sa môže zberať aj v rámci spätného zberu, podľa ktorého je distribútor
elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber pri kúpe nového
elektrozariadenia.
3./ Elektroodpad sa bude vyvážať 2x ročne vo vopred oznámenom termíne a obec zabezpečí
prostredníctvom oprávnenej organizácie zber, prepravu elektroodpadu priamo spred

rodinných domov a bytových domov. Obyvateľom sú informácie o termíne, mieste a čase
vývozu takéhoto odpadu vopred oznámené dostupnými mediálnymi prostriedkami.
Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.
4/ Elektroodpad z domácnosti nie je možné
ustanovené v tomto nariadení.

odovzdávať

iným subjektom, než sú

Spoločné ustanovenia
§ 10
1./ Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov a týmto nariadením.
2./ Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3./ Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
4./Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hažlín
stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Hažlín o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Záverečné ustanovenia
§11
1./ Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín.
2./ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 2/2008 zo dňa 15.05.2008.
3./ Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hažlíne dňa ...................uznesením
č. .....................................na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hažlíne, dňa
4/ Toto VZN nadobudlo platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť
dňom....................

