NÁVRH
Dodatok č.1
k VZN č.1/2010 pre územie obce Štítnik
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

4. Pripomienkové konanie :

Pripomienky k navrhovanému dodatku k VZN môžu občania obce doručiť do 12.6.2014
na Obecný úrad v Štítniku.

V Štítniku, 2.6.2014

Miloš G a l l o B a r n á k
Starosta obce

Dôvodová správa :
Zákonom č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o od Zákonom č. 343/2012 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“), sa zmenilo aj
znenie § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Novela, okrem iného, zaviedla pojmy triedený zber
komunálnych odpadov (KO), zmesový komunálny odpad, povinnosť prevádzkovateľa kuchyne (§ 39 ods. 2
zákona o odpadoch) a upravila povinnosť obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre ustanovené zložky.
Je nutné uviesť, že povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych odpadov, v predchádzajúcej právnej
úprave ako separovaný zber, nie je povinnosťou novou a významná zmena nastala iba pre zložku –
biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu. Novela nadobudla účinnosť 01.01.2013.
Tento dodatok vychádza z metodickej pomôcky k vypracovaniu VZN obce o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, ktorú spracovalo MŽP SR vychádzajúc zo znenia zákona o odpadoch v znení novely.

V Štítniku, 15.5.2014

Spracovala : Hrušovská

Návrh dodatku č.1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Štítnik dňa : 2.6.2014
Návrh
Dodatok č. 1
k VZN č. 1/2010 pre územie obce Štítnik
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
a)

b)

v celom VZN č.1/2010 sa slovné spojenie, pojem – „separovaný zber“ nahrádza slovným spojením
„triedený zber“
vo VZN č. 1/2010
v

Článku 15 sa upravuje text :

„Biologicky rozložiteľné komunálne odpady“ - BRKO v užšom slova zmysle : zelený odpad,
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a jedlé oleje a tuky, nie aj iné biologicky
rozložiteľné odpady
v

Článku 15 sa dopĺňajú body :

12. Jedlé oleje a tuky
- obci je zavedený kalendárový zber odpadov, v harmonograme sa určuje deň, v ktorom sa uskutoční
zber predmetnej zložky z KO.
13. Kuchynský a reštauračný odpad, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, bol novelou od
1.1.2013 vyňatý z miestneho poplatku (§ 39 ods.9
13.1. Zber a jeho frekvencia
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do oddelených nádob,
ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné resp.
používajú výmenné nádoby.
Konkrétne požiadavky na nádoby sú upravené v nariadení č.1069/2009 a v nariadení EP a Rady č.852/2004.
o hygiene potravín. Vychádzajúc z charakteru odpadu frekvencia zberu by mala byť minimálne jedenkrát
týždenne (závisí od teploty prostredia).
13.2. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný
prevádzkovateľ kuchyne;
- odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,
- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku),
- 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 ,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
13.3. 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, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, (napr.§ 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti
spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou; bližšie
informácie na http://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp

13.4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám
alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia
na nakladanie s týmto odpadom
13.5. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva,
13.6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá
v útulkoch, na chovných staniciach atď.
c)

do VZN sa dopĺňa :
Článok 17
Zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je povinný triedený zber,
ale nezabezpečuje ho obec:

1. 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.
Patria sem:napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá,
diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd.
1.2. zber elektroodpadu z domácnosti,
V obci je zavedený kalendárový zber odpadov, v harmonograme sa určuje deň, v ktorom sa uskutoční
zber predmetnej zložky z KO.
1.3. elektroodpad nemá sa cez noc alebo dlhší čas pred zberom vykladať takým spôsobom, že je k nemu
možný voľný prístup tretích osôb, aby nedochádzalo k jeho odcudzeniu a následnému rozobratiu,
pričom zvyšné časti ostávajú pohodené na verejnom priestranstve alebo v intraviláne či extraviláne
obce.
1.4. Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona o odpadoch
je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom
základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej
kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré
slúžia na predaj elektrozariadení.
1.5. elektroodpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjektom , než sú ustanovené vo VZN, napr.
pouličným výkupcom.
2 . Humánne a veterinárne lieky
- nespotrebované fyzickými osobami sú časťou komunálnych odpadov, ale ich zber je upravený v
zákone č. 362/2011 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2.1 a) nespotrebované lieky n e p a t r i a do zmesového komunálneho odpadu a
b) je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať- podľa § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne
lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv

V Štítniku, 15.5.2014
Miloš G a l l o B a r n á k, v.r.
Starosta obce

