VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MOTEŠICE Č. 2/2011 O ODPADOCH,
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE MOTEŠICE.

Obecné zastupiteľstvo v obci Motešice podľa § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 39 ods. 4 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce Motešice.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje nakladanie s odpadom,
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce v záujme
zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti
a zdravia občanov.
§2
Účel VZN
Účelom tohto VZN je:
a) určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením zabezpečiť
alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto VZN a osobitným
právnym predpisom, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu
občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu;
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov;
c) ustanoviť podrobnosti o spôsobe:
1. zberu a prepravy komunálnych odpadov,
2. separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
3. nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a zneškodňovanie odpadov.
§3
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný
v súlade s osobitnými predpismi sa jej zbaviť.
2. Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti 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 domácnosti sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo parkovanie vozidla používaného pre potreby domácnosti –
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z garáži, parkovacích stojísk. KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestorov, 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 .
Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzikou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úraduobci alebo na ktoré s nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
Zložka KO je jeho časť, ktorú je možné mechanický oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.
Objemný odpad je komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre ich
veľký rozmer uložiť do štandartných zberných nádob alebo ich veľkosť a množstvo
presahuje objem, ktorý je možné štandartnými zbernými nádobami vyviesť v rámci
schváleného harmonogramu zberu odpadu.
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností
a sú v Katalógu odpadov v zmysle Príloha č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
označené ako nebezpečné.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu – fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
Oprávnená osoba je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá
na základe zmluvy uzatvorenej s obcou realizuje na území obce zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu
v súlade s programom odpadového hospodárstva obce.
DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s odpadmi
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§4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
VZN a osobitným právnym predpisom. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov v zmysle
Príloha č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
284/2001 Z.z. z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný vykonať opatrenia na
zamedzenie zakladania nepovolených skládok na jeho pozemku.
Vlastník, správca alebo nájomca pozemku (nehnuteľnosti), ktorý zisti, že na jeho
pozemku bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, alebo osobitnými predpismi,
je túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy
a obci.
Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonmi a týmto VZN;

b) zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto nariadením a s osobitným
právnym predpisom;
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku;
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie
prítomných škodlivín;
e) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po
spracovaní odpadových olejov do pôdy, povrchových a podzemných vôd a do
kanalizácie;
f) ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo vriec na komunálny odpad –
rádioaktívny, výbušný, horľavý a infekčný odpad, problémové látky, pre ktoré
existuje zber alebo výkup /napr. odpadové motorové oleje, olovené akumulátory,
lieky, horúci popol, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu hospodárskych zvierat,
odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie
obyvateľov a zamestnancov oprávnenej osoby/;
g) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob okrem subjektu, ktorý má
uzatvorenú zmluvu s obcou na nakladanie s odpadmi.
h) vypúšťať kal zo septikov a žúmp do vodných tokov a kanalizácie.
Majitelia septikov resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú
povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom
organizácie, ktorá má povolenie na zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo
septikov a žúmp v rámci SR. Každý majiteľ septika je povinný uchovávať doklad
o zabezpečení vývozu kalu zo septika po dobu 2 rokov, ktorý bude priebežne
kontrolovať starosta obce a členovia komisie stavebnej, životného prostredia
a regionálneho rozvoja v obci Motešice. Usmernenia pre zber a zneškodňovanie
kalov zo septikov sú záväzné pre všetky 3 katastre obce. / pri nejestvujúcich termín na základe platnej legislatívy SR a EU /
TRETIA ČASŤ
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
§5
Všeobecné ustanovenia
1. Systém zberu a nakladania s komunálnym odpadom a jeho zložkami ustanovený týmto
VZN je záväzný pre celé územie obce. Zber a prepravu KO vykonáva osoba oprávnená na
výkon služieb spojených so zberom a prepravou KO na základe zmluvy uzavretej s obcou.
2. Iné nakladanie s KO alebo DSO, najmä premiestňovanie zberných nádob z určených
stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok,
vyberanie odpadu zo zberných nádob sa prísne zakazuje.
§6
Zber, preprava a zneškodňovanie KO
1. Počet a typy zberných nádob pre uloženie KO a interval zberu sa stanovuje a bude
zabezpečovaný takto:
a) v rodinných domoch na 1 bytovú jednotku s počtom od 1 do 5 obyvateľov
s trvalým alebo prechodným pobytom jedna zberná nádoba o objeme 110 litrov.
Pri počte obyvateľov od 6 a viac sa na požiadanie vydá ďalšia zberná nádoba
o objeme 110 l. Interval vývozu bude zabezpečovaný 1 krát za dva týždne;

b) v bytovom dome (nájomné byty) sú potrebné dve zberné nádoby o objeme 1 100 l
do 16 bytových jednotiek s intervalom vývozu 1krát za dva týždne;
c) v malých prevádzkových jednotkách – obchod, pohostinstva, vo výrobných
prevádzkových jednotkách bude počet, veľkosť a interval vývozu dohodnutý so
starostom obce.
d) pre chaty a rekreačné chalupy je potrebná jedna zberná nádoba o objeme 110 l
s intervalom vývozu 1 krát za dva týždne./vlastník resp. majiteľ nehnuteľnosti
zaplatí poplatok za jednu osobu/rok./
e) fyzické osoby a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandartné
množstvá alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu zberu si dohodnú
podmienky osobitne so starostom obce, alebo s oprávnenou osobou,
f) v prípade ak by uvedený spôsob pre jednotlivých pôvodcov odpadu nebol
dostačujúci je vlastník nehnuteľností, prevádzkovej jednotky povinný dohodnúť
zber KO so starostom obce. Cena za zber a likvidáciu takéhoto odpadu sa určí na
základe fakturácie oprávnenej osoby.
2. Na území obce sa budú používať tieto typy zberných nádob:
a) Zmiešaný komunálny odpad
1. rodinné domy, chaty na individuálnu rekreáciu, prevádzkové jednotky – zber
zmiešaného komunálneho odpadu - 110 litrové zberné nádoby;
2. bytové domy nad 10 bytov – zber zmiešaného komunálneho odpadu – 1 100
litrový kontajner.
b) Separovaný zber
1. 1 100 l kontajner označený nápisom sklo na zber skla,
2. plastové vrecia, na zber PET fliaš a plastových obalov,
3. 10 000 l kontajnery na zber papiera- v spolupráci so ZŠ s MŠ Motešice, alebo
obec vyhlási zber papiera po dohode s oprávnenou osobou.
c) Nebezpečné zložky komunálneho odpadu najmä
akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, elektrozariadenia, obaly
z náterových hmôt je možné po ich roztriedení a po vyhlásení v miestnom
rozhlase o čase a spôsobe zberu priniesť k zbernému miestu v obci, kde budú
odovzdané do špeciálneho zberného vozidla oprávnenej osobe, s ktorou má obec
zmluvu na odber nebezpečných odpadov;
d) Drobný stavebný odpad
1. Jedná sa o odpad uvedený v katalógu odpadov pod č. 170904 - zmiešaný
odpad zo stavieb a demolácií. Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú
povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky odpadu – kovy, drevo,
sklo, plasty ( v prípade výskytu týchto zložiek) a tieto účelne zhodnotiť. Takto
vytriedený DSO bude podľa potreby odoberaný do veľkoobjemového
kontajnera. Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve na
základe súhlasu obce s užívaním verejného priestranstva. Pri zhromažďovaní
DSO nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia, nadmernému
znečisteniu okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

e) Objemný odpad
1. Zhromaždenie, zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2 krát
ročne. Obec pre tento účel zabezpečí pristavenie veľkoobjemových
kontajnerov do jednotlivých častí obce.
2. Po naplnení kontajnerov ich oprávnená osoba na požiadanie obce vyvezie.
3. Obec prostredníctvom miestneho rozhlasu informuje občanov o termíne
a mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov.
4. Zakazuje sa objemný odpad ukladať vedľa zberných nádob na pravidelný zber
komunálnych odpadov alebo na iné miesta na verejnom priestranstva.
f) Odpad zo záhrad, parkov, verejného priestranstva a cintorínov a iných biologicky
rozložiteľných odpadov
1. Každý pôvodca je povinný triediť bioodpad zo záhrad a parkov v katalógu
odpadov č. 200201 oddelene od iných druhov odpadov a zabezpečiť jeho
skompostovanie, alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných
priestoroch alebo prostredníctvom oprávnenej osoby zbernými nádobami.
2. Ukladať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov do zberných nádob na
zmesový KO, ukladať ho na iné ako určené miesta alebo ho spaľovať je
zakázané.
3. V zastavanom území je dovolené spaľovať vo vlastných alebo užívaných
priestoroch a objektoch (so súhlasom vlastníka) výlučne drevený odpad
z ošetrovania drevín a kríkov v menšom množstve – mimo obdobia
nebezpečenstva vzniku požiarov pri dodržaní základných bezpečnostných
opatrení. Na verejnom priestranstva je zakázané spaľovanie akéhokoľvek
druhu odpadu.
§7
Povinnosti pôvodcov odpadu
1. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO
a za tým účelom sú povinní:
a) zabezpečiť si zberné nádoby, udržiavať ich v dobrom technickom a hygienickom
stave, zabezpečiť ich proti vyberaniu, rozkrádaniu a poškodzovaniu, okolie nádob
udržiavať v čistote. Zbernú nádobu 110 l si všetci pôvodcovia odpadu zabezpečia
na Obecnom úrade. Jednorázový poplatok za zapožičanie nádoby je 10.- Eur;
b) zriadiť vhodné miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo prístupné, aby neboli
narušené hygienické podmienky prostredia;
c) v určených dňoch zberu KO sprístupniť zberné nádoby oprávnenej osobe na
vykonávanie služieb a ponechať ich na chodníkoch a komunikáciách len na dobu
nevyhnutnú na vyprázdnenie, potom musia byť uložené na pôvodnom mieste;
d) zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob. V prípade
opakovaného zistenia preplnenia zberných nádob bude zvýšený počet zberných
nádob a vystavený nový upravený platobný výmer. Ak dochádza k mimoriadnemu
znečisťovaniu okolia zberných nádob a vlastník nádoby nezabezpečil napriek
upozorneniu vyčistenie priestranstva, obec môže nariadiť mimoriadny odvoz
odpadu na náklady vlastníka nádoby;

2. Obyvatelia sú povinní:
a) zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami a vysýpať do nich odpad tak, aby
nedošlo k znečisteniu okolia;
b) po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby;
c) využívať zberné nádoby určené pre separovaný zber podľa systému separovaného
zberu na území obce.
3. Vlastníci nehnuteľností sú zodpovední za udržiavanie čistoty na týchto priestranstvách
a v ich najbližšom okolí. V prípade zistenia ich znečistenia, či znečistenia zberných nádob
je vlastník povinný bezodkladne zabezpečiť na svoje náklady ich vyčistenie, ak nie je
známe, kto toto znečistenie spôsobil. Zároveň zabezpečí svoju nehnuteľnosť a zberné
nádoby tak, aby nedochádzalo k ich opätovnému znečisteniu inou osobou.
4. Držiteľ KO a DSO alebo ten kto nakladá s odpadmi na území obce je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§8
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve;
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.
PIATA ČASŤ
§9
Miestny poplatok
1. Obec vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli na jej území.
2. Určenie a vyberanie poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu určuje VI. časť aktuálneho Všeobecne záväzného
nariadenia obce Motešice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Motešice.
ŠIESTA ČASŤ
§10
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN;
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené týmto VZN;
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 4 tohto VZN;
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 7 ods. 4 tohto VZN.
2. Za priestupok podľa ods. 1 písmena a) až d) môže obec uložiť fyzickej osobe pokutu do
výšky 166,– €.
3. Ak poruší ustanovenia tohto VZN právnická osoba, starosta obce jej môže uložiť pokutu
do výšky 6 640,- €.
4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom obce.

SIEDMA ČASŤ
§11
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva starosta obce a hlavný kontrolór obce
a členovia komisie stavebnej, životného prostredia a regionálneho rozvoja v obci Motešice.
ÔSMA ČASŤ
§12
Záverečné ustanovenia
1. Tento Návrh VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach dňa 30. novembra 2011
uznesením č. 46/2011.
2. Účinnosť Návrh nadobudne 15-tým dňom odo dňa jeho vyvesenia.

V Motešiciach dňa 12. decembra 2011

Vyvesené: 13. decembra 2011
Zvesené: 13.januára 2012

Ing. Martin Mach
starosta obce

