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Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica na základe ustanovenia § 6 odst. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 39 ods.
4) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Hranovnica toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2012
Obce Hranovnica
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácnosti

August 2012
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I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
V tomto VZN sú upravené podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti v obci Hranovnica (ďalej len obec),
o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na
zneškodňovanie odpadov.

§2
Všeobecné práva a povinnosti
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch a v zmysle tohto nariadenia. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní
s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní:
a) stať sa účastníkom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
elektroodpadu z domácnosti a používať zberné nádoby podľa tohto nariadenia,
b) do určených zberných nádob alebo vriec zbierať oddelené odpad vytriedený na jednotlivé
zložky podľa tohto nariadenia,
c) vlastniť alebo mať zabezpečený predpísaný počet zberných 110 litrových nádob na zber
komunálneho odpadu.
3. Každý kto nie je do systému zberu komunálneho odpadu zapojený, je povinný prihlásiť sa na
Obecný úrad v obci Hranovnica najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinností.
4. Iné nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, elektroodpadom
z domácnosti, ako je uvedené v tomto nariadení sa prísne zakazuje. Ide najmä o svojvoľné
premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie iným spôsobom (tzv. čierne
skládky), a pod. Zákaz sa nevzťahuje na organizované akcie triedeného zberu
uskutočňovaného po dohode s obcou (napr. zber papiera).
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v katastrálnom území obce zistí, že na jeho
nehnuteľnosti bol umiestený odpad v rozpore s týmto nariadením a zákonom o odpadoch, je
povinný to oznámiť bezokladne Obvodnému úradu životného prostredia v Poprade
a Obecnému úradu v Hranovnici.
6. Vlastník, správca alebo nájomca je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku
nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.
7. Každý má právo ohlásiť toho, kto na území obce zakladá nepovolenú skládku odpadov na
Obecný úrad v Hranovnici, resp. ďalším orgánom oprávneným konať vo veciach odpadového
hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch.
8. Držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný na požiadanie obce
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a elektrodpadom z domácnosti.
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II. časť
Systém zberu, triedenia, prepravy a zneškodňovanie komunálneho odpadu
§3
Komunálny odpad
1. Na území obce sa povinne určujú pre zber vytriedeného komunálneho odpadu 110 litrové
nádoby, resp. vrecia 15, 30, 60 litrové pre:
a) rodinné domy,
b) právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkovými priestormi, pričom sa
určuje jedná 110 litrová nádoba pre max. 5 zamestnancov.
2. Odvoz odpadu zo 110 litrových nádob resp. 15, 30, 60 litrových vriec sa stanovuje 1-krát za
dva týždne v zimnom aj letnom období.
3. V nádobách je možné umiestniť len odpad spĺňajúci podmienky pre komunálny odpad
z ktorého boli vytriedené jednotlivé zložky.
4. Vlastníci alebo užívatelia objektov slúžiacich tomu istému účelu na určitom území (napr.
záhradkárske osady a pod.) môžu mať odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov
(vzhľadom na isté špecifiká) výnimočne zabezpečené spoločne po dohode s obcou.
5. Uhynuté zvieratá nie sú komunálnym odpadom.
6. Za mimoriadny odvoz komunálneho odpadu sa považuje odvoz, ktorý nie je dovolené ukladať
do zberných nádob.
7. Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz oprávnenou osobou zabezpečuje ten,
koho činnosťou odpad vznikol.
§4
Triedenie odpadu
1. Na území obce sa separovaný komunálny ukladá v rodinných domoch do farebne odlišných
vriec takto:
a) do modrého vreca papier ako: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez
tvrdých obalov, zošity, katalógy, papierový obalový kartón, lepenka a pod.,
b) do žltého vreca plasty ako: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváži,
šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, VKM od mlieka, džúsov, vína a pod.,
kovové obaly od potravín a nápojov – plechovky konzervy,
c) do zeleného vreca sklo ako: fľaše od nápojov, sklenné nádoby, poháre, obaly z potravín,
zaváranín, tabuľové sklo.
2. Podľa predchádzajúceho odstavca musia byť zložky komunálneho odpadu pôvodcom alebo
držiteľom odpadu vytriedené a uložené do farebne odlišných vriec.
3. Odvoz triedeného odpadu z vriec sa vykoná podľa ročného kalendára separovaného zberu
v obci najmenej 1-krát mesačne a je oznamovaný obvyklým spôsobom.
4. Nakladanie s ďalším triedeným odpadom je uvedené objemový odpad v §5, nebezpečný odpad
v §6, odpad zo záhrad a záhradkárskych osád v §7, elektroodpad z domácnosti v §8, drobný
stavebný odpad v §11 a v §12.
§5
Objemový odpad
1. Objemový odpad tvorí najmä:
a) nepotrebný nábytok,
b) časti kuchynského zariadenia,
c) koberce a podlahoviny,
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d) matrace,
e) kúpeľňové zariadenia a pod.,
f) drobný stavebný odpad podľa § 11 a §12.
2. Objemový odpad sa ukladá do veľkokapacitného kontajnera s obsahom 7 m3, umiesteného pri
obecnom úrade len v čase jarného a jesenného zberu.
§6
Nebezpečný odpad
1. Obec zabezpečí pre realizáciu systému zberu a zneškodňovania separovaných zložiek
nebezpečných odpadov oprávnenú organizáciu s potrebnou autorizáciou, ktorá bude túto
činnosť zabezpečovať a to mobilným zberom.
2. Mobilný zber týchto zložiek sa bude vykonávať pri jarnom a jesennom zbere minimálne 2-krát
ročne špeciálnym vozidlom.
§7
Odpad zo záhrad a záhradkárskych osád
1. Biologický rozložiteľný odpad zo súkromných (prídomových) záhrad, záhradkárskych osád je
každý vlastník povinný kompostovať:
a) buď vo vlastnom zariadení,
b) zabezpečiť jeho kompostovanie,
c) odviesť na vlastné náklady na obecné kompostovisko.
2. Pôvodcovia biologicky rozložiteľného odpadu zodpovedajú za to, aby privezený odpad na
obecné kompostovisko:
a) nebol znečistení iným nerozložiteľným odpadom, či prímesami nebezpečných látok,
b) konáre zo stromov boli poštiepkované.
§8
Elektrodpad z domácnosti
1. Elektroodpad z domácnosti je vyseparovanou zložkou komunálneho odpadu z domácnosti.
Patria sem:
a) vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (napr. nefunkčné mrazničky
a chladničky)
b) vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (napr.
nefunkčné televízory, odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné a teplovzdušné
rúry, kávovary, elektronáradie, sušiče vlasov, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá,
gramofóny, telefónne prístroje, mobilné telefóny, fotoprístroje, počítače, klávesnice,
šijacie stroje a pod.).
2. Zber elektroodpadu z domácnosti sa bude vykonávať pri jarnom a jesennom zbere minimálne
2-krát ročne.
§9
Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu
1.
2.

Vlastník, užívateľ alebo správca objektu, pri ktorého užívaní alebo prevádzke vzniká
netriedený odpad, si musí zabezpečiť zbernú nádobu na jeho zbieranie a zneškodňovanie.
Pôvodca odpadu je povinný triediť komunálny odpad do zberných nádob a vriec na to
určených resp. odovzdať vyseparované zložky komunálneho odpadu v rámci jarného resp.
jesenného zberu. Jednotlivé zložky komunálneho odpadu, ktoré je pôvodca povinný
separovať, sú vymenované v článku 3.
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3.

Každý, kto poskytuje občerstvenie v predajných stánkoch pojazdných alebo stabilných,
záhradných posedeniach a pod. alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území obce, je povinný zabezpečiť priestranstvo dostatočným
počtom zberných nádob na komunálne odpady.
4. Pôvodca odpadov je povinný vytvoriť miesto pre zberné nádoby tak, aby:
a) bolo možné zberné nádoby bez časových strát a ťažkosti vynášať,
b) boli zberné nádoby vynesené na pevnom podklade na verejnom priestranstve,
c) boli zberné nádoby vynesené až na miesto, kde je k nim možný prístup, najviac však 10 m
od pravidelného zastavenia zberového vozidla, po vyprázdnení nádob zabezpečiť ich
uloženie späť na pôvodné miesto,
d) udržiavať ho v riadnom stave a čistote na svoje náklady.
5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby bolo
umožnené túto nádobu vyprázdniť, aby pri vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov
a aby nedošlo k znečisteniu okolia zbernej nádoby. Ak k znečisteniu okolia nádoby dôjde, je
povinný toto znečistenie neodkladne odstrániť.
6. Pôvodcom a držiteľom komunálnych odpadov sa zakazuje:
a) zberné nádoby preplňovať a preťažovať,
b) do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do komunálnych odpadov, resp. sa
zvlášť separujú,
c) ukladať odpad mimo zbernej nádoby,
d) svojvoľne premiestňovať zberné nádoby z určitých stanovíšť,
e) svojvoľne vytvárať skládky odpadov,
f) uložiť alebo ponechať komunálne odpady na inom mieste, ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom o odpadoch alebo týmto nariadením,
g) zneškodniť odpady alebo zhodnotiť inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
h) zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
i) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti,
j) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,
k) spaľovať komunálny odpad,
l) zamedzovať prístup zberovým vozidlám k zberným nádobám,
m) do zbernej nádoby ukladať najmä horúci popol, škváru, nebezpečné zložky komunálneho
odpadu (akumulátory, batérie, žiarivky, elektroniku, obaly znečistené škodlivinami,
drobný stavebný odpad, odpad zo záhrad, uhynuté domáce zvieratá alebo aj časti ich tiel
a pod.,
n) vyberať odnášať odpady zo zberných nádob určených na separovaný zber,
§ 10
Povinnosti oprávnenej organizácie
1.

Komunálny odpad vyváža
v pravidelných intervaloch.

oprávnená

organizácia

2.

Oprávnená organizácia je povinná:
a) zabezpečiť pravidelný alebo mimoriadny odvoz komunálneho odpadu,
b) po vyprázdnení zberných nádob tieto umiestniť na pôvodné miesto,
c) odstrániť odpady, ktoré sa vysypali pri vyprázdňovaní zberných nádob.
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podľa

ročného

harmonogramu

III. časť
§ 11
Drobný stavebný odpad
Drobný stavebný odpad tvoria hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti fyzických
osôb (betón, tehly, omietky, škrídle, keramické obklady a dlažby, keramika, stavebné drevo,
betónové zmesi, zemina a iné podľa čl. 3 od. 4).
§ 12
Povinnosti pôvodcu a držiteľa drobného stavebného odpadu
1. Pôvodcovia i držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky odpadu (napr. kovy, drevo, plasty a pod.) a tieto účelne zhodnotiť.
2. Zvyšný zmiešaný drobný stavebný odpad v malých množstvách o objeme do 1 m3 sú povinní
odovzdať pri zbere objemového odpadu v obci, alebo ho zneškodniť na vlastné náklady, ale len
podľa tohto nariadenia.
3. Pôvodcovia i držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní ho zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva iba na nevyhnutnú dobu, alebo na verejnom
priestranstve výlučne na základe písomného súhlasu Obecného úradu v Hranovnici. Drobný
stavebný materiál musí byť uložený takým spôsobom, aby nedochádzalo k ohrozovaniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.
4. Pokiaľ nie je možné zneškodniť drobný stavebný odpad vyššie určeným spôsobom, sú povinní
jeho pôvodcovia a i držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu
osobitne na vlastné náklady.
5. Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných
nádob.
6. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinní na požiadanie Obecného úradu v Hranovnici písomne
dokladovať spôsob zneškodňovania drobného stavebného odpadu (napr. dokladom o uložení
na skládke odpadov).
IV. časť
§ 13
Pôsobnosť obce
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
1. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 80 ods. 3 písm. a) zákona
o odpadoch,
2. poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestení a činnosti na nakladanie s odpadmi.
§ 14
Sankcie
1. Porušenie povinnosti, ktoré ukladá zákon o odpadoch právnickou osobou, fyzickou osobou –
podnikateľom, alebo občanom sa označuje podľa času trvania protiprávneho konania, jeho
závažnosť, rozsah a mieru poškodenia ako:
a) správny delikt,
b) priestupok.
2. Správneho deliktu sa dopustí ten, kto naplní protiprávne konanie špecifikované v § 78 zákona
o odpadoch. Za takého porušenie povinnosti ukladá pokutu orgán štátnej správy odpadového
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hospodárstva podľa miery závažnosti v prvej skupine do výšky až 6 638,78 € a v druhej
skupine až do výšky 16 596,95 €. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
3. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
b) uloží odpad na iné miesto než miesto určené obcou,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona o odpadoch,
d) neposkytne obcou požadované údaje,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácie v rozpore so zákonom
o odpadoch.
4. Priestupky podľa písm. a) až d) prejednáva obec a môže za ne uložiť pokutu vo výške
165,98 €. Tieto priestupky sú príjmom obce.
5. Priestupok podľa bodu e) prejednáva a ukladá až do výšky 663,87 € orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva. Pokuta nie je príjmom obce.
6. Ostatné priestupky špecifikované v § 80 zákona o odpadoch prejednáva Obvodný úrad
životného prostredia v Poprade.
7. Prejednávanie priestupkov sa riadi zákonom o priestupkov a zákonom o správnom konaní.
V. časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Oprávnené organizácie
Oprávnené organizácie na nakladanie s odpadmi na území Obce Hranovnica sú:
a) Obec Hranovnica,
b) Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad,
§ 16
Záverečné ustanovenia
1. toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2012 na zasadnutí, ktoré sa konalo
3. augusta 2012,
2. VZN nadobúda účinnosť od 1.9.2012,
3. týmto VZN sa ruší VZN č. ...../2002 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi,
4. toto VZ je prístupné na obecnom úrade a webovej stránke obce.

Ing. Martin Benko
starosta obce
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