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Obecné zastupiteľstvo obce Tepličky na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.
1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 80, § 81 ods. 3 a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 obce Tepličky
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1

Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť podrobnosti
o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom,
o spôsobe a podmienkach zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok
a o spôsobe zberu stavebného odpadu.
Článok 2
Základné ustanovenia
Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý (právnická osoba, fyzická osoba a fyzická osoba oprávnená
na podnikanie), 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. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
5. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
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hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
6. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
7. odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
8. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
9. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce Tepličky 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 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 na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
11. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú 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 a ďalšej zelene na pozemkoch právnických
osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
12. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
13. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
14. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné
pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo
presahuje objem.
15. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov.
16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj
miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v
mieste výroby (interná skládka) ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden
rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje
zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na
miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia
pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich
zneškodnením nepresahuje jeden rok.
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17. Oprávnenou organizáciou pre zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je organizácia, ktorá má
s Obec Tepličky uzatvorenú zmluvu.
Článok 3
Systém zberu odpadov
Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
a) kontajnerový a vrecový,
b) intervalový zber,
c) kalendárový zber,
d) nebezpečný odpad a elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory,
e) objemný odpad,
f) obaly a odpady z obalov,
g) neobalové výrobky a odpad z nich,
h) drobný stavebný odpad,
i) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
j) triedený zber komunálnych odpadov pre:
k) papier, plasty, sklo,textil,kovy,
l) množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické
osoby podnikateľov.
ČASŤ II.
NAKLADANIE S ODPADMI
Článok 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1)
Podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) používať zberné nádoby alebo vrecia zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
2)
a) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej
blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,
b) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie zberných
nádob a vriec,
c) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny odpad do
vriec alebo zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich
komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov
zmluvne oprávnenej osoby,
d) ukladať sklo do kontajnerov,
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e) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel a odpady s obsahom
škodlivín podľa usmernenia obcou,
f) ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených obcou.
3)
Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu nasledovné typy zberových nádob:
kontajner 120 l umelohmotný pre zmesový komunálny odpad,
- plastové vrecia alebo zberné nádoby určené obcou pre triedený zber jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu,
- kontajnery na sklo.
4)
Pôvodcovi odpadu sa zakazuje:
a)
ukladať do plastových zberných nádob s objemom 120 l a plastových vriec tekutý odpad,
b)
preťažovať zbernú nádobu 120 l t.j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje 25kg,
c)
spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách - kontajner 120 l,
d)
poškodzovať zberné nádoby a vrecia,
e)
ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom
škodlivín, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, triedený komunálny odpad a
biologicky rozložiteľný odpad inak ako sú určené podľa tohto VZN,
f)
ukladať žeravý popol do zberných nádob.
g)
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o
odpadoch a týmto VZN.
5)
Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch zakazuje sa ukladať do zberných nádob
určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny
odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
Článok 5
Náklady na zbernú nádobu
1)
Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet
zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
2)
Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad prevziať.
3)
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec spoplatňuje podľa VZN č.1/2014 obce
Tepličky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň za
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jadrové zariadenia, v znení Dodatku č. 1 uvedeného VZN.
Článok 6
Množstvový zber
1)Množstvový zber odpadov je zavedený pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
2)
Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri veľkosti zberných nádob, z
ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:
a) umelohmotný kontajner 120 l,
b) plastové vrecia.
3)
Pri množstvovom zbere je pre pôvodcu komunálneho odpadu určený interval odvozu
komunálnych odpadov jedenkrát za 2 týždne.
4)
Výber zbernej nádoby je pôvodca komunálneho odpadu povinný oznámiť na obecný úrad do
30 dní od účinnosti tohto VZN a do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.
5)
Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto VZN.
Článok 7
Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom
1)
Podľa § 80 ods. 4 zákona o odpadoch zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny
odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2)
Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných
nádob určených týmto nariadení sa uplatňuje intervalový systém zberu.
3)
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
4)
Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mať jednu zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad pre 4 člennú domácnosť.
5)
Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za 14 dní.
O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje pôvodcov
zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom - na úradnej informačnej tabuli
a na internetovej stránke obce www.teplicky.sk.
6)
Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom a s
oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
Článok 8
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1)
Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
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-

odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorína,
kuchynský odpad z domácností.

2)
Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich
kompostoviskách.
3)
Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre
obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce má možnosť kompostovať vlastný
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich
kompostoviskách.
Článok 9
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
1)
Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
papier, plasty, sklo, textil a viacvrstvové kombinované materiály (napr. tetrapakové
obaly).
2)
Odpady z papiera:
a) odpady z papiera sa triedia do nádob (plastových vriec) na papier určených obcou,
b) do odpadu papiera patria: 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.,
c) do odpadu papiera nepatria: 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.
3)
Odpady z plastu:
a) odpady z plastu sa triedia do nádob (plastových vriec) na plasty určených obcou,
b) do odpadov z plastu patria: 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.,
c) do odpadov z plastu nepatria:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod..
4)
Odpady z kovu vrátane kovových obalov:
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a) odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do nádob na kov určených obcou,
b) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov patria:
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.
c) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria:
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
5)
Odpady zo skla:
a)odpady zo skla sa triedia do nádob na sklo určených obcou,
b) do odpadu zo skla patria: 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.,
c) do odpadu zo skla nepatria: 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.
6)
Odpady z textilu:
a) textil sa dáva do bielej nádoby,
b) do nádoby je možné dať : čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky
a posteľná bielizeň), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.).
7)
Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov:
a) odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov sa triedi do nádob / alebo umelých
vriec/ na viacvrstvové kombinované materiály určených obcou ,
b) do odpadu z viacvrstvových kombinovaných materiálov patria: viacvrstvové obaly od
mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych
prostriedkov a pod.,
c) do odpadu z viacvrstvových kombinovaných materiálov nepatria: viacvrstvové obaly
od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín,
nanukov, kakaového prášku a pod.
8)
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedených zložiek komunálneho
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
9)
O dni zberu triedených zložiek komunálnych odpadov a o mieste pristavenia zberných nádob
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bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom ( rozpisom na úradnej
informačnej tabuli a na internetovej stránke obce www.teplicky.sk).
10)
Zakazuje sa zmiešavať triedený komunálny odpad so zmesovým komunálnym odpadom
a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
Článok 10
Spôsob a podmienky zberu nebezpečného odpadu a elektroodpadov z domácností
Zber nebezpečného odpadu z domácností sa uskutočňuje dvakrát ročne (§ 39 ods. 5 písm. b)
zákona o odpadoch systémom („odo dverí“). Pre tento účel Obecný úrad zabezpečí u
organizácie poverenej zberom zvoz nebezpečného odpadu a elektroodpadov priamo od
rodinných domov.
Obec Tepličky zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
nebezpečných odpadov z domácností osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti
informačného systému obce (obecným rozhlasom, na úradnej tabuli, na internete...). V
informácii uvedie najmä termíny a čas v ktorých bude zvoz zabezpečovaný.
Medzi nebezpečný odpad z domácností patria najmä: elektrospotrebiče, chladničky, farby
- okrem farieb, ktoré sú vodou riediteľné, chemické postreky, opotrebované oleje (aj jedlé),
akumulátorové batérie, ostatné batérie, žiarivky, pneumatiky bez diskov a pod.
Je zakázané odovzdávať tento odpad iným subjektom ako napr. pouliční zberači!
1)
Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý
pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov,
ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností;
odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
Elektroodpad z domácností - patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, chladničky, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia atď.
2)
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, sktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
3)
Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu elektroodpadu
Z domácností najmenej dvakrát do roka.
4)
O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste obec vopred
informuje držiteľa elektroodpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym
rozhlasom, oznamom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce).
5)
Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu
z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia:
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a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a
bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej
blízkosti.
6)
Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností s ostatnými druhmi odpadov.
Je zakázané odovzdávať tento odpad iným subjektom ako napr. pouliční zberači a pod.!
Článok 11
Spôsob a podmienky zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
1)
Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru,
jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od
výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané
na tie isté účely.
2)
Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok
(§ 105 ods. 3 písm. i), ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z
nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:
a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín,
predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z
materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem
surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov
okrem:
1. hygienického a sanitárneho papiera,
2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3. cigaretového papiera,
4. karbónového kopírovacieho papiera,
5. filtračného papiera,
6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7. cenín,
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
3)
Na území obce pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa na zber
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vytvárajú podmienky pre uplatňovanie
zberu.
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4)
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
5)
Obec zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zber a
prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa potreby, spravidla raz
za pol roka a to pristavením zbernej nádoby.
6)
O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o zbernom
mieste obec vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradnej informačnej tabuli a na
internetovej stránke obce).
Článok 12
Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov
1)
Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov uplatňuje kalendárový zber najmenej dva krát do
roka.
2)
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií a
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3)
O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradnej informačnej tabuli a na internetovej
stránke obce).
Článok 13
Zber objemného odpadu
1)Zber objemného odpadu na území obce sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne (§ 39 ods. 5
písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácie oprávnenej
zberom tuhého komunálneho odpadu umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na určených
miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.
Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemového odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému obce (na úradnej tabuli, v obecnom rozhlase, na internete...). V informácii uvedie
najmä miesto, termíny v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu
pre ktorý sú určené miesta rozmiestnenia.
2) Do veľkokapacitných kontajnerov je z a k á z a n é umiestňovať vytriedený odpad z
domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N - nebezpečný odpad).
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Veľkorozmerný a objemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné do
kontajnerov naložiť v rozobratom resp. demontovanom stave !!!!!
Článok 14
Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov
1) Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu !
2) 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.
3) Podľa zákona o odpadoch, zber liekov prebieha cez sieť verejných lekární, ktoré sú
povinné zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich
Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a
zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.
4) Verejná lekáreň je taktiež povinná zhromažďovať veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a odovzdávať ich ŠÚKL. ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a
zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch. Patria sem lieky
nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a 20 01 32.
5) Nespotrebované lieky je možné odovzdať celoročne v zbernom dvore v čase platných
otváracích hodín.
Článok 15
Zber drobného stavebného odpadu a jeho zložiek
1) Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne
od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3). Ak fyzická osoba
vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v
rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická
osoba si na vlastné náklady objedná veľkokapacitný kontajner.
2) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale
o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Pôvodca
odpad zneškodní na riadenej skládke odpadov priamo, prípadne prostredníctvom organizácie,
ktorá ma povolenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a doklad o ich uložení predloží
príslušnému stavebnému úradu.
3) K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
4) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé
zložky: kovy, sklo, plasty, kartón a ostatný odpad , na vlastné náklady odviesť odpad,
zneškodniť na riadenej skládke odpadov priamo, prípadne prostredníctvom organizácie, ktorá
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ma povolenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a doklad o ich uložení predloží
príslušnému stavebnému úradu.
5) Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe
súhlasu obce využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k
poškodzovaniu životného prostredia, nadmerného znečisťovania okolia a k ohrozovaniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.
6) Je zakázané drobný stavebný odpad vhadzovať do zberných nádob alebo ho ponechať na
zbernom stanovišti kontajnerov.
Článok 16
Spôsob zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov s obsahom škodlivín
1) Medzi odpady s obsahom škodlivín v rozsahu tohto ustanovenia patria odpadové motorové
a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady.
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,
c) držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov nemôže odovzdávať použité
odpadové motorové a mazacie oleje iným subjektom, než sú ustanovené v tomto
nariadení.
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,
c) držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov nemôže odovzdávať farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady iným subjektom, než sú ustanovené v tomto
VZN.
4) Na území obce pre držiteľov odpadu s obsahom škodlivín sa zber odpadu s obsahom
škodlivín sa uplatňuje kalendárový zber odpadu s obsahom škodlivín.
5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
6) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz odpadu s obsahom škodlivín najmenej 2 x za
rok .
7) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o zbernom
mieste obec vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradnej informačnej tabuli a na
internetovej stránke obce).
8) Zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivín zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje v
zariadeniach na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
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9) Zakazuje sa zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi odpadu.
Článok 17
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1)
Ak nie je v zákone o odpadoch a tomto VZN ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce
k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre
ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto
držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z
ktorého výroby odpad pochádza.
2)
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
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť
nachádza.
3)
Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 2 z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o
odpadoch; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie
odpadu na vlastné náklady.
4)
Ak sa podľa odseku 3 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore so zákonom o odpadoch, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na
zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti,
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
5)
Ak sa v konaní podľa odseku 4 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, niektorá zo
skutočností uvedených v odseku 4 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
6)
Ak sa podľa odseku 3 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore so zákonom o odpadoch, alebo sa v konaní podľa odseku 4 nepreukáže niektorá zo
skutočností uvedená v odseku 4 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo
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zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia, ak ide
o komunálne odpady , alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na
vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so
zákonom o odpadoch a týmto VZN.
ČASŤ III.
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
Článok 18
Pôsobnosť obce
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
1. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o
odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky.
2. poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce.
Článok 19
Priestupky a sankcie
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a § 18 ods. 3 písm. b
zákona o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou podľa tohto VZN a §18 ods. 4
písm. a § 39 ods.8 písm. c zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN a §18 ods. 7 zákona o odpadoch,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa §39 ods. 12 zákona o odpadoch,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o
odpadoch.
2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165,96 eura.
3) Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až e) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
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ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tepličky o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Tepličky na svojom
zasadnutí dňa 14.06.2016
2.

Toto

všeobecne

záväzné

nariadenie

nadobúda

V Tepličkách, dňa 14.06.2016

účinnosť

od

Ing. Mária Janičková
starostka obce
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01.07.2016.

