Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu na území obce Višňové
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ.
Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1. Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností , ktorí
ukladajú KO do zberných nádob KUKA 110 l sa uplatňuje intervalový systém zberu.
2. Každý držiteľ odpadu je povinný používať v zbere zmesového komunálneho odpadu vlastné
zberné nádoby.
3. Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú zberné
nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet 1 ks. Odporúčaný počet pre 4 až 6 osôb je 1 ks, pre 6
až 10 osôb sú 2 ks KUKA 110 l nádob.
4. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa Kalendára zvozu.
5. Pre uskladnenie odpadov z miestneho cintorína sa používa veľkoobjemový kontajner, ktorý
je umiestnený pri bráne pred vstupom do miestneho cintorína.
7. Interval odvozu pre kontajner je prispôsobený dobe ich naplnenia a prístupnosti techniky
k nim.
8. Prepravu a zneškodňovanie KO vykonáva oprávnená organizácia ( na základe zmluvy) na
skládke odpadov: KOS, s.r.o. Kostolné.
9. Platiteľ poplatku má náklady na nakladanie KO zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Systém zberu prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
1. Na území obce sa zabezpečuje triedený zber týchto zložiek :
papier, plasty, sklo, kovy a BRKO, okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého
pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Držitelia odpadu v obci ukladajú vytriedené zložky KO ( plasty, papier, sklo) do zberových
vriec, ktoré si umiestňujú na vlastných nehnuteľnostiach. V deň , ktorý je určený v zvozovom

kalendári( najneskôr do 8,00 hod, ráno) si držiteľ odpadu umiestni vrece so triedeným odpadom
pred rodinný dom na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie.
2. Dvakrát ročne obec uskutoční zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín:
použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, farby, tlačiarenské
farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky a iné nebezpečné odpady, veterinárne lieky
a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami, zdravotnícke pomôcky.
3. Dvakrát ročne obec uskutoční zber jedlých olejov a tukov.
4. Termín a podrobnosti spôsobu zberu jednotlivých druhov vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu obec oznámi prostredníctvom informačných portálov: miestny rozhlas,
úradná tabuľa, web stránka obce.
5. Prepravu a zneškodňovanie KO vykonáva oprávnená organizácia ( na základe zmluvy).
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemového odpadu (OO)
1. Pre uskladnenie objemných odpadov sa používajú veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú
umiestnené na verejnom priestranstve v centre obce minimálne dvakrát do roka.
2. Obec zabezpečuje zber OO. Uplatňuje intervalový systém 2x za rok oznamom
o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov v miestnom rozhlase.
3. Prepravu a zneškodňovanie OO zabezpečuje výhradne oprávnená organizácia.
4. Držitelia odpadu vkladajú tento odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Do
kontajnerov je zakázané vkladať komunálny odpad, biologický odpad, nebezpečný odpad
a elektroodpad a všetky zložky odpadu, ktoré sa v obci separujú.
5. Zneškodňovanie objemového odpadu vykonáva oprávnená organizácia na “Skládke odpadov
Kostolné“..
5. Platiteľ poplatku má náklady za nakladanie s zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený VZN
obce a zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
6. Množstvo odpadu zahrnutého do poplatku nie je taxatívne stanovené, nemalo by však
prekročiť 30 kg (100l) na osobu a rok. Obec má právo toto množstvo kontrolovať.
Systém zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín (DSO)
1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom
zberu prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona
o miestnych daniach.
2. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje prostredníctvom
veľkoobjemového kontajnera pristaveného na verejnom priestranstve v obci.
3. Interval pristavenia zberných nádob oprávnenou osobou obec stanovuje na 1 x za 3
mesiace.
4. Presný termíny bude vždy spresnený spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom, vyvesením
na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce).

Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu (BRKO)
1. Každý pôvodca odpadu – fyzická osoba separuje odpad už pri jeho vzniku, BRKO odpad
zhodnocuje prednostne vo vlastných zariadeniach, na svojej nehnuteľnosti a na svoje náklady.
2. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
biologicky rozložiteľné komunálne odpady, nakoľko vedie evidenciu o tom, že najmenej
50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
- prevádzkovateľ nesmie BRKO dávať do zberných nádob určený na zber komunálnych
odpadov v obci.
- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku),
- ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a
nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,
- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania
na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani
verejnosť,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
- ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje,
aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala
schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou
a
potravinovou
správou;
bližšie
informácie
na
http://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,
- pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
- prípadne ďalšie podmienky, ktoré uzná za vhodné vzhľadom na charakter obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce Višňové
sa uplatňuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Višňové číslo 05/2015
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VIŠŇOVÉ
Vo Višňovom, 30.6.2016

Pavol Hluchý, starosta obce

