Obec Mníšek nad Hnilcom v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 68 Ústavy SR v platnom znení

vydáva
pre územie obce Mníšek nad Hnilcom
Všeobecne záväzné nariadenie obce Mníšek nad Hnilcom
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území Mníšku nad Hnilcom
č. 2/2013.

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
(1) Účelom nariadenia je zabezpečiť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva vyplývajúce
z platnej právnej úpravy, správne nakladanie s odpadmi, ich zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia
obyvateľov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce Mníšek nad Hnilcom.
(2) Obec Mníšek nad Hnilcom upravuje týmto všeobecne záväzným nariadením spôsob
nakladania s komunálnymi odpadmi (KO), drobnými stavebnými odpadmi (DSO), vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a elektroodpadmi z
domácností (EOD), ktoré vznikajú na území obce Mníšek nad Hnilcom podľa § 39 ods. 6
zákona o odpadoch, najmä podmienky a spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy,
zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov,
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
(3) VZN upravuje práva a povinnosti držiteľov KO, DSO a EOD pri nakladaní s odpadmi na
celom území obce Mníšek nad Hnilcom a povinnosti oprávnenej osoby vo vzťahu k
nakladaniu s KO, DSO a EOD.
(4) VZN upravuje aj nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri činnostiach na
niektorých osobitných územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na území
obce, ktoré slúžia tomu istému účelu
(napr. chatové a záhradkárske osady, prevádzky
obchodu, služieb, výroby a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní podujatí pre
verejnosť na verejných priestranstvách, aj jednorazového charakteru.

§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
c) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
d) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta 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 na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z
garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj 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 vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
e) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
f) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
g) Prevádzkovatelia kuchyne - fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
h) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
i) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných
udržiavacích prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých postačuje
ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a
to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané na jednu fyzickú osobu. Ak si obyvateľ na takéto
práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade zodpovedá za stavebný odpad táto firma.
j) Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.

k) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a
zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
l) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
m) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych
odpadov.
n) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za
daný čas.
o) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve
alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovanie odpadu
je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
p) 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.
q) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
r) Elektroodpad z domácností (EOD) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane
všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a 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 (napr.
veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje,
ktoré musia byť kompletné).
s) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
t) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál
alebo výrobok stanú odpadom a ktoré znižujú
1. množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia
životnosti výrobkov,
2. nepriaznivé vplyvy vznikajúceho odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí
3. obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
u) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú
odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.
v) Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením
alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia,
aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

w) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na
výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, zahŕňa aj opätovné
spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné
spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo činnosti spätného
zasypávania

(2) Ostatné pojmy zavedené týmto VZN:
a) Objemné odpady sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer umiestniť v
štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými
nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu. Patria sem: napr. sanitárne
predmety (umývadlo, vaňa), dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra a pod.
b) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO) pre účely tohto nariadenia je odpad zo
zelene vznikajúci pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
c) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín (odpad s nebezpečnými
vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr. staré lieky, žiarivky s
obsahom ortuti, odpadové oleje vznikajúce z prevádzky domácnosti a ďalšie).
d) Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO,
ktorá je umiestnená na miestach na to určených - t.j. v stojisku zberných nádob, na stanovišti
zberných nádob, na náhradnom stanovišti zberných nádob alebo na verejnom priestranstve len
v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením na dobu max. 24 hod v čase vývozu
odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie s KO a DSO na území obce.
e) Stojisko zberných nádob je spevnená plocha s uzamykateľným prístreškom prístupná
vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a
prepravu KO, ktorej okruh užívateľov, umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené
obcou.
f) Stanovište zberných nádob je spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo
správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov,
ktorej umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené obcou.
g) Náhradné stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných
nádob, ktorej dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené obcou.
h) Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia KO a DSO ukladať určené vytriedené
zložky KO a DSO spôsobom popísaným v prevádzkovom poriadku zberného dvora.
i) Kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len VKM) sú materiály
tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a
prepravu tovaru (napr. obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, ovocných a zeleninových štiav,
zbavené kovových a plastových častí).
j) Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa, mäsových
výrobkov a nápojov (plechovky). Patria sem aj reťaze, kovové nádoby, kovové hračky,

drobné kovové kuchynské predmety, kovové fľaše, viečka, použité fólie od jogurtov a pod.
Nesmú byť intenzívne znečistené napr. zvyškami farieb, olejom a pod. Nepatria sem obaly z
rôznych farieb, glejov, tlakové nádoby.
k) Organizácia oprávnená na nakladanie s KO a DSO na území obce (oprávnená organizácia)
je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu,
prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO na území obce a zároveň na
zabezpečenie výkonu požadovaných činností má súhlas orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.
l) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a
opatrenia na ich dosiahnutie.
m) Kalendár zvozu triedených zložiek je harmonogram, v ktorom sú presne určené termíny na
zber a zvoz určitých triedených zložiek komunálneho odpadu v určitých lokalitách pre
obyvateľov obce.
n) IBV – individuálna bytová výstavba
o) KBV – komplexná bytová výstavba
II. ČASŤ
SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV, SPÔSOB
TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK
KO, SPÔSOB NAKLADANIA S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADOMI A INÉ
§3
Všeobecné ustanovenia
(1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém v celom katastrálnom území obce.
Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich
používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob...) sa prísne zakazuje.
Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
d) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie.
(2) Vykonávať zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych a drobných stavebných odpadov
na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou
(ďalej len organizácia oprávnená na nakladanie s KO a DSO). Obec v zmluve podrobne
upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov tak, aby boli v súlade
s platným programom odpadového hospodárstva mesta a s týmto VZN.

(3) Obec zavedením systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje prostredníctvom organizácie oprávnenej na nakladanie s KO a DSO na území
obce na základe zmluvy uzatvorenej s obcou na vykonávanie týchto činností zber a prepravu
KO vznikajúcich na území obce za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so
zákonom o odpadoch
b) zabezpečuje priestory, kde môžu obyvatelia odovzdávať oddelené zložky KO a tiež aj EOD
v rámci triedeného zberu,
c) zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov a DSO, na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia a tiež aj oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
(4) Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi musí byť v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá je záväzná:
a) Predchádzanie vzniku odpadu
b) Príprava na opätovné použitie
c) Recyklácia
d) Iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie)
e) Zneškodňovanie
§4
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov na území mesta
(1) Pôvodcovia odpadu majú právo na:
a) pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia za
poplatok uvedený vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
b) pravidelný bezplatný odvoz triedených zložiek odpadu, ak tieto nie sú znehodnotené,
pričom sa jedná o papier a lepenku, viacvrstvové kombinované materiály, plasty, sklo, kovy a
kovové obaly podľa podmienok uvedených v tomto VZN a v zmluve s oprávnenou
organizáciou,
c) bezplatný odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín min. 2 x ročne zo stanovíšť
veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na určených plochách,
d) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností,
e) informácie o spôsobe nakladanie s KO, DSO a EOD na území obce, o systéme a rozsahu
separovaného zberu, o harmonograme odvozu separovaných zložiek, výške miestneho
poplatku za KO a DSO, o zberných dvoroch a miestach zhodnocovania alebo zneškodňovania
KO a DSO, o oprávnenej organizácii, o efektívnosti a úrovni separácie, o spôsobe
zhodnocovania a zneškodňovania odpadov a pod.
(2) Pôvodcovia a držitelia odpadu sú povinní:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obce,
b) mať uzatvorenú zmluvu o nakladaní s KO a DSO s oprávnenou organizáciou,
c) do určených zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené v stojiskách, na stanovištiach zberných
nádob, a miestach určených na ukladanie odpadu v tomto VZN zbierať oddelene KO
vytriedený na jednotlivé zložky a to : plasty, kovy, kovové obaly a VvKM, sklo, papier
a lepenka, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, zmesový KO, použitý
jedlý olej
d) zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom,
e) sprístupniť stanovište, resp. stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a
prepravu odpadu,

f) obstarať si zberné nádoby do nájmu, resp. osobného vlastníctva na vlastné náklady,
g) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného odpadu a udržiavať ju v
prevádzkyschopnom stave,
h) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovištia
zberných nádob,
i) požiadať obec o náhradné stanovištia zberných nádob, ak nastanú okolnosti, ktoré
znemožňujú, alebo obmedzujú prístup k stanovištiam, resp. stojiskám,
j) udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách a na stanovištiach zberných nádob a v ich okolí.
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov
b)
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
d) recyklovať odpad pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
e) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
f) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich
recykláciu alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie,
g) odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje och zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v zákone o odpadoch
ustanovené inak
h) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich
zhodnotení a zneškodnení,
i) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického
hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie
j) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb,
priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadových
hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté
k) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr 30 dní
odo dňa doručenia písomnej žiadosti,
l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,
m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom
režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa štvrtej časti zákona o odpadoch,
n) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
o) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného
prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na
vypracovanie a aktualizáciu programu.
(3) Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 2 povinní vypracovať a
dodržiavať schválený program pôvodcu odpadu a program obce

(4) Povinnosti oprávnenej osoby:
a) uzatvoriť s držiteľom odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN a
všeobecne platných právnych normách zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a
DSO,
b) vyprázdňovať zberné nádoby v rozsahu a za podmienok dojednaných s držiteľom odpadov
tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným závadám,
príp. ku škode na majetku,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na stanovište a do stojiska,
d) v deň zberu a prepravy vyčistiť stanovište, resp. stojisko zberných nádob, pričom ak sa
odpad nachádza mimo zbernej nádoby, za tento je zodpovedný pôvodca, resp. držiteľ odpadu,
e) 2 - krát do roka vykonať dezinfekciu zberných nádob a stojísk (prvýkrát do 30. apríla a
druhýkrát do 30. septembra bežného roka). Ak vznikne z hygienických dôvodov potreba
dezinfekcie viackrát, účtuje sa na náklady užívateľa stojiska, resp. zberných nádob,
f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu
do 3 dní,
g) štvrťročne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladal počas tohto
obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho
využitia (vrátane množstva vyseparovaného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o
inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
h) zabezpečovať vývoz objemného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto
VZN,
i) bezplatne uskutočňovať v súlade vývoz zberných nádob a vriec na separované zložky, ktoré
obsahujú určenú zložku. Ak zberná nádoba na separovaný odpad bude obsahovať zmesový
KO, resp. iné zložky, než na ktoré je určená, bude vyprázdnená na náklady držiteľa odpadu,
pričom sadzba je uvedená vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
j) v termíne do 31.01. každoročne vykonať bezplatný odvoz vianočných stromčekov, ktoré
budú ukladané pred stojiskami, resp. pri stanovištiach zberných nádob.
(5) Umiestnenie zberných nádob:
a) zberné nádoby pre BD (okrem časti obce, kde je realizovaná individuálna bytová výstavba ďalej len IBV) sa umiestňujú v určených stojiskách, ktoré boli zriadené mestom, v prípade, ak
nie sú zriadené stojiská, tak na stanovišti zberných nádob, ktorého umiestnenie na verejnom
priestranstve je odsúhlasené obcou,
b) zberné nádoby pre podnikateľov môžu byť umiestnené v uzamykateľných stojiskách
zberných nádob, alebo v priestoroch vlastných areálov a prevádzok, pričom tieto musia byť
dostupné pre zberové vozidlá. Zberné nádoby podnikateľských subjektov nesmú byť trvalo
umiestnené na verejných priestranstvách (na chodníku, komunikácii alebo parkovisku,
verejnej zeleni), ale len po dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.
c) Podnikatelia sami alebo spoločne si môžu zriadiť na vlastné náklady uzamykateľné stojiská
zberných nádob, pričom tieto sa zriaďujú so súhlasom obce tak, aby nespôsobili hygienické,
bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a iné závady,
d) zberné nádoby pre RD v časti IBV sa umiestňujú na vlastných pozemkoch, pričom po dobu
nevyhnutnú na odvoz odpadu sú vyložené na chodník, komunikáciu či parkovisko.
(6) Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby,
b) odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, toxický odpad,
rádioaktívny odpad, horľavý odpad, infekčný odpad, stavebný odpad, kamenivo, vianočné
stromčeky, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu hospodárskych zvierat, objemný odpad,

chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné
chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti,
c) využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov,
d) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,
e) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú
určené,
f) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty,
g) ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené,
h) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu,
i) vylievať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami
do kanalizačného systému mesta, alebo ich zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom,
j) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto
výnimka povolená Hasičským a záchranným zborom.
(7) Je zakázané uložiť, alebo ponechať KO a DSO na inom mieste, ako na mieste na to
určenom v súlade s týmto VZN a osobitným predpisom.
(8) Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť a stojísk,
vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje. Zákaz sa
nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.)
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami, napríklad odovzdávaním do
zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu
KO.
(9) Povinnosti podnikateľských subjektov, majiteľov a správcov nehnuteľností
Okrem povinností, ktoré sú uvedené v § 4, bod 2, 4, 5 tohto VZN ešte aj:
a) zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na zmesový komunálny
odpad a na separované zložky, ktoré zodpovedajú typu prevádzky, resp. zabezpečiť
dostatočný interval vývozu odpadu,
b) používať zberné nádoby typovo zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto
VZN,
c) zriaďovať stojiská zberných nádob na verejných priestranstvách len so súhlasom obce tak,
aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a iné závady,
d) po vzájomnej dohode viacerých podnikateľov čo možno najviac využívať spoločne zberné
nádoby na jednom stojisku,
e) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a iným odpadom na
výzvu obecného úradu alebo štátnej polície
f) v prípade nedostatkov týkajúcich sa nakladania s KO a iným odpadom, vykonať nápravu
uloženú obecným úradom alebo štátnou políciou
g) nakladať s nebezpečným odpadom podľa zákona o odpadoch.
Osobitná povinnosť:
a) Podnikateľským subjektom, ktoré podnikajú v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných
prác, sa zakazuje voľne ukladať odpad vznikajúci pri týchto prácach na verejných
priestranstvách.
b) Prevádzkovatelia kuchyne na území obce Mníšek nad Hnilcom sú povinní zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú
pôvodcom.

§5
Zložky odpadov, ktoré sú predmetom triedenia
(1) VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými odpadmi:
- 20 01 01 papier a lepenka
- 20 01 02 sklo
- 20 01 39 plasty
- 20 01 11 textílie
- 20 01 40 kovy
- 15 01 04 kovové obaly
- 15 01 05 kompozitné obaly – VKM
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- 20 02 01 BRO zo záhrad a parkov
- 20 02 02 zemina a kamenivo
- 20 02 03 iné BRO zo záhrad a parkov
- 20 03 01 zmesový KO
- 20 03 02 odpad z trhovísk
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
- 20 03 04 kal zo septikov
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
- 20 03 07 objemný odpad
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
Zložky odpadov, ktoré sú kategorizované ako nebezpečné odpady, ktoré sa odovzdávajú na
zberný dvor alebo do mobilnej zberne, ktorá je k dispozícii 2x ročne napr.:
- 08 01 11
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné
nebezpečné látky
- 15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
- 15 01 11
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.
azbest), vrátane prázdnych tlakových nádob
materiály vrátane
olejových
filtrov
inak
- 15 02 02
absorbenty,
filtračné
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami
- 17 02 04
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky, alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
- 17 04 09
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
- 17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako odpady zo stavieb a demolácií
obsahujúce ortuť, polychlórované bifenyly (PCB) a iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane
zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
- 16 01 07
olejové filtre
- 16 06 06
oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
- 20 01 14
kyseliny
- 20 01 21
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 33
batérie a akumulátory (olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, alebo batérie
obsahujúce ortuť) a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
- 20 01 35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia (elektroodpad), iné ako žiarivky a
iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

(2) Triedené druhy komunálneho odpadu sa odkladajú do farebne alebo textom rozlíšených
zberných nádob alebo plastových vriec určených na zhromažďovanie vytriedených zložiek
odpadu, a to:
a) v časti KBV v stojiskách zberných nádob:
1100 l modré - papier a lepenka
1100 l žlté
- plasty, kovy, tetrapaky
1100 l zelené - sklo

1300 l modré - papier a lepenka
1300 l žlté
- plasty, kovy, tetrapaky
1300 l zelené - sklo

b) v časti IBV každý rodinný dom plastové vrecia:
120 l modré - papier a lepenka
120 l žlté
- plasty, kovy a tetrapaky
120 l zelené - sklo
c) V časti IBV na verejných priestranstvách:
1300 l modré - papier a lepenka
1300 l žlté
- plasty, kovy, tetrapaky
1300 l zelené - sklo
(3) Podnikateľské subjekty sú povinné zaobstarať si v prípade potreby zberné nádoby pre
triedený zber z typov uvedených v bode 2 a) alebo 120 l plastové vrecia.
(4) Vývozný cyklus triedených zložiek odpadov je stanovený harmonogram na rok vopred
Kalendárom zvozu triedených zložiek.
(5) Iné druhy triedených odpadov sa odovzdávajú na určené miesta:
a) Textílie – do zberného dvora,
b) Lieky a liečivá (nepoužité alebo po expirácii) – odovzdať v ktorejkoľvek lekárni na území
obce,
c) opotrebované pneumatiky – do zberného dvora (iba osobné automobily FO),
d) batérie (monočlánky) – do zberného dvora, alebo do vyhradenej zbernej nádoby na batérie
vo vybraných predajniach na území obce.

§6
Zber, preprava a zneškodňovanie KO
(1) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO na území obce môže len právnická alebo
fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s obcou uzatvorenú zmluvu (ďalej len
oprávnená osoba), ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
(2) Zberné nádoby sú vo vlastníctve právnickej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu
na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len organizácia poverená zberom).
(3) Zber, preprava KO nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
bezpečnosť chodcov.
(4) Povinnosti držiteľa KO prechádzajú na oprávnenú osobu, od prevzatia odpadu od držiteľa.

(5) Každý pôvodca KO je povinný rešpektovať typ zbernej nádoby a stojiska, ktoré sú určené
obcou.
(6) Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.
Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa na
Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
(7) Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(8) Na území obce sú stanovené nasledovné typy zberných nádob pre KO:
- na zmesový KO : 1100 l nádoba / 120 l nádoba / a 120 l plastové vrecia. Pre fyzické osoby–
podnikateľov a právnické osoby sa v prevádzkach môžu používať 1100 l nádoba / 120 l
nádoba.
- na triedené zložky KO: 1100 l nádoba / 1300 l nádoba / a 120 l plastové vrecia
(9) Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania KO, podrobnosti triedenia a harmonogram
vývozu sú upravené v zmluve s oprávnenou osobou. Ostatný vytriedený odpad nepodliehajúci
rozkladu (papier, tetrapaky, plasty, kovy a kovové obaly, sklo) bude odvážaný v rámci
určeného harmonogramu vývozu separovaných zložiek v obci.
(10) Cyklus vývozu KO na území obce Mníšek nad Hnilcom sa stanovuje :
a) cyklus vývozu odpadu z rodinných domov sa stanovuje celoplošne 1 x za dva týždne,
b) cyklus vývozu odpadu z bytových domov sa stanovuje celoplošne 1 x za dva týždne,
c) cyklus vývozu odpadu od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sa stanovuje
v režime 1 x za dva týždne po dohode s organizáciou poverenou zberom odpadu,
d) vývoz odpadu od majiteľov nehnuteľností slúžiacich na prechodné ubytovanie
a individuálnu rekreáciu bude prebiehať 1x za dva týždne
(11) Vrecový systém na zmesový KO je možné použiť výlučne pre domácnosti bývajúce v
častiach obce neprístupných pre automobilovú techniku.

§7
Zber, preprava a zneškodňovanie DSO
(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.
(3) Držitelia DSO - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV na území mesta) môžu vytriedené

zložky DSO v objeme maximálne do 1m3/osoba/rok odovzdať bezplatne pri zabezpečení
vlastnej dopravy v zbernom dvore. 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) DSO taktiež môžu jeho pôvodcovia - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV), uložiť do
veľkoobjemových kontajnerov, zabezpečovaných obcou 2-krát do roka v zmysle zákona o
odpadoch.
(5) Zneškodňovanie DSO môže na území obce vykonávať len oprávnená osoba.
(6) 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.

§8
Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu
(1) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne pre
obyvateľov - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV). Pre tento účel obec zabezpečí u
oprávnenej organizácie veľkoobjemové kontajnery, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenie a
intervaly vývozu.
(2) V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených intervalov zberu,
pôvodca si túto službu zabezpečí u oprávnenej organizácie na vlastné náklady, alebo takýto
odpad možno odovzdať pri zabezpečení vlastnej dopravy v zbernom dvore.
(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.)

§9
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
(1) Ide o vytriedené zložky KO, zakategorizované ako nebezpečné odpady v rámci KO z
domácností. Takýto odpad je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich ako aj na
iné miesta ako na miesta na to určené.
(2) Obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej organizácie zber, prepravu a zneškodnenie

odpadov s obsahom škodlivín (tzv. nebezpečné odpady) 2 x ročne, a to pristavením mobilnej
zberne na území obce. Obyvateľom sú všetky relevantné informácie (termíny, druhy odpadov
a pod.) poskytnuté vopred v mieste obvyklým spôsobom (obecný rozhlas, vývesná tabuľa,
webová stránka, obecné noviny a pod.)
§ 10
Kal zo septikov a žúmp
(1) Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len
organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.
(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.
§ 11
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
(1) Prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Prevádzkovatelia
kuchyne sú povinní:
- zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného
reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na ukladanie
takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu z nádoby, a
pod.) .
- zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu
nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných
nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1x za 14 dní.
- zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch
alebo pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných
priestranstvách je zakázané.
(2) Obec Mníšek nad Hnilcom 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.
§ 12
Elektroodpad z domácností
(1) Obyvatelia obce môžu elektroodpad odovzdávať do pristavenej mobilnej zberne, ktorá je k
dispozícii 3 x ročne počas organizovania dní upratovania. Obyvateľom sú informácie o
termíne, mieste a čase umiestnenia mobilnej zberne vopred oznámené dostupnými
mediálnymi prostriedkami.

III. ČASŤ
PORUŠENIE ZÁKONA a VZN
§ 13
Priestupky a pokuty
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18, ods.3, pís.
b/ )
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou týmto VZN ( § 18, ods.3, pís. a/, §39
ods.5, pís. c / zákona o odpadoch )
c) nesplní oznamovaciu podľa § 18, ods. 6/zákona o odpadoch
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa §39, ods.9 zákona o odpadoch
(2) Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky uvedené
v § 80 ods. 1 písm. a) až c), f) a s) zákona o odpadoch.
(3) Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do 165,96 €.
(4) Priestupky podľa ods. 1 prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú
príjmom rozpočtu obce.
(5) Obec môže podľa osobitného predpisu1 v blokovom konaní prejednávať priestupky
porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, za ktoré môže v zmysle osobitného
predpisu2 uložiť pokutu do výšky 33€.
(6) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom, kto sa konania
dopustil, najneskôr však do troch rokov od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri
ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
(7) 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
príslušnému obvodnému úradu a obci v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
(8) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec
prostredníctvom štátnej polície, poverených zamestnancov obce, útvaru hlavného kontrolóra
obce a inej osoby, poverenej starostom obce.

IV. ČASŤ
USTANOVENIA
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.

§ 15
Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo Mníšek nad Hnilcom sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2013 uznieslo dňa 18.3.2013 uznesením č. 352/2013.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
(3) Účinnosťou tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 12/2004 zo dňa 1.1.2004.

V Mníšku nad Hnilcom dňa 18.3.2013

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
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Príloha č. 1
Zoznam odpadov, ktoré sa môžu odovzdať na zbernom dvore
Katalógové Názov odpadu
Číslo odpadov
030 104 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,
dýhy obsahujúce nebezpečné látky
080 317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
100 101 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100 104)
130 110 nechlórované minerálne hydraulické oleje
130 111 syntetické hydraulické oleje
130 113 iné hydraulické oleje
130 204 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
130 205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
130 206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
130 208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
130 503 kaly z lapačov nečistôt
130 507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
130 701 vykurovací olej a motorová nafta
130 702 benzín
130 703 iné palivá
150 101 obaly z papiera a lepenky

150 102 obaly z plastov
150 104 obaly z kovu
150 105 kompozitné obaly
150 106 zmiešané obaly
150 107 obaly zo skla
150 110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami
150 203 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené
v 150 202
160 103 opotrebované pneumatiky
160 112 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 160 111
160 113 brzdové kvapaliny
160 114 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
160 214 vyradené zariadenie iné ako uvedené v 160 209 až 160 213
160 215 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
160 506 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky vrátane zmesí lab. chemikálií
160 601 olovené batérie
160 602 niklovo-kadmiové batérie
160 603 batérie obsahujúce ortuť 160 604 alkalické batérie iné ako uvedené v 160 603
170 101 betón
170 102 tehly
170 106 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
obsahujúce nebezpečné látky
170 201 drevo
170 202 sklo
170 203 plasty
170 302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170 301
170 402 hliník
170 407 zmiešané kovy
170 411 káble iné ako uvedené v 170 410
170 504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170 503
170 506 výkopová zemina iná ako uvedená v 170 505
170 604 izolačné materiály iné ako uvedené v 170 601 a 170 603
200 108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
200 113 rozpúšťadlá
200 115 zásady
200 117 fotochemické látky
200 119 pesticídy
200 123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
200 215 jedlé oleje a tuky
200 127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
200 219 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
200 137 drevo obsahujúce nebezpečné látky
200 141 odpady z vymetania komínov
200 201 biologicky rozložiteľný odpad
200 202 zemina a kamenivo
200 302 odpad z trhovísk
200 303 odpad z čistenia ulíc

