OBEC CHYŽNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Chyžnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení s § 4, ods. 3, písm. f) a g) cit.
zákona a v súlade s § 39, ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona 386/2009 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4 /2011
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Chyžné

Návrh tohto nariadenia /VZN/ :
Vyvesený dňa: 24.11.2011
Zvesený dňa: 15.12.2011

Ján G r e g u š
starosta obce

I.
Úvodné ustanovenia
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
Účelom tohto nariadenia je v súlade s osobitným predpisom, upraviť na území obce Chyžné:
a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vznikajúcimi na celom katastrálnom území obce Chyžné, najmä podrobnosti o spôsobe zberu
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj
o určení miest na ukladanie a zneškodňovania zneškodňovanie týchto odpadov,
b) práva a povinnosti obce, právnických a fyzických osôb – pôvodcov odpadov
a oprávnených osôb pri nakladaní s odpadmi.

II.
Vymedzenie základných pojmov
1) Podľa zákona o odpadoch:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej alebo fyzickej osoby
– podnikateľa. Za odpady z domácností 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.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v jeho správe, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
c) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
d) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
e) Pôvodca odpadu je každý, 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.
f) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
g) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
h) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
i) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
j) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich
prepravy.
k) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

l) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
m) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu
a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a zákona
o odpadoch a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý
prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
m) Elektroodpad sú zariadenia podľa predchádzajúceho odseku vrátane komponentov,
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia
v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
n) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb. a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.
o) Spätný zber je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji
nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdaný
elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného
určenia ako predávané elektrozariadenie.
n) Objemný odpad (k. č. 20 03 07) je odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť
do štandardnej zbernej nádoby, alebo kontajnera, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý
je možné vyviezť v štandardnej zbernej nádobe v rámci pravidelného zberu.
o) Uličné smeti sú komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktoré zahŕňajú odpad
z čistenia ulíc (k. č. 20 03 03) a zmesový komunálny odpad (k. č. 20 03 01), ktorý vzniká pri
pobyte na verejných a otvorených priestranstvách.
p) Odpady s obsahom škodlivín sú zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v katalógu odpadov
označené ako nebezpečné – N.
r) Bioodpad – je biologicky rozložiteľný odpad podliehajúci aeróbnemu a anaeróbnemu
rozkladu ako je napr.: lístie, tráva, konáre...
s) Zberná nádoba je nádoba na komunálny odpad 110 l, pozinkovaná alebo plastová.
t) Kontajner je veľká 1 100 plechová nádoba na komunálny odpad.
u) Zberné nádoby na separovaný odpad sú 1100 l kontajnery na papier, sklo, textil.
v) Veľkoobjemové kontajnery sú kontajnery na objemný odpad.
w) Staré vozidlo Kompletné staré vozidlo je staré vozidlo, ktoré hmotnosť je najmenej
90 % z hmotnosti pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu
a karosériu. Starým vozidlom je aj motorové vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je
odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste,
ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo
zachovania estetického vzhľadu mesta.
z) Držiteľ starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza. Držiteľ je povinný zabezpečiť odovzdanie kompletného starého
vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa §-u 52 a zákona o odpadoch
alebo spracovateľovi starých vozidiel.
x) Držiteľ starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza.
y) Oprávnenou osobou je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba,
ktorá na základe zmluvy uzatvorenej s obcou realizuje na území obce zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu,
alebo niektorú z týchto činností jednotlivo.

III.
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
1) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:
a) rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
b) výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného
prostredia,
c) vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých
v odpadoch určených na zhodnotenie,
2) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
bodu 1, alebo ako zdroj energie
3) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
bodu 1, 2,
4) cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je
dosiahnuť zníženie množstva elektorodpadu z domácností odovzdaného do systému
spätného zberu.

IV.
Program odpadového hospodárstva
1) Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na
ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.
2) Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom a produkuje ročne viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton
ostatných odpadov, je povinný vypracovať svoj vlastný program.
3) Povinnosť pôvodcu odpadov vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj
drobné stavebné odpady obec Chyžné, na území ktorej tieto odpady vznikajú.
4) Pôvodcovia odpadov a obec sú povinní schválený program dodržiavať.

V.
Základné práva a povinnosti
Práva pôvodcu odpadu
1) Pôvodca odpadu má právo na:
a) zabezpečenie 1 100 l a 110 l zberných nádob a plastových vriec v množstve a druhu
zodpovedajúcim systému zberu,
b) zber a pravidelný odvoz komunálneho odpadu a vytriedených zložiek z komunálneho
odpadu podľa harmonogramu,
c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu v intervaloch podľa
tohto nariadenia, najmenej 2-krát do roka,
d/ informácie o harmonograme zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
triedeného odpadu, zberných miestach, vrátane informácie o príjmoch z Recyklačného
fondu za vytriedené zložky.

VI.
Povinnosti pôvodcu odpadu
1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu, triedených zložiek (papier, plasty, sklo),
drobného stavebného odpadu, objemového odpadu, odpadu z domácností s obsahom
škodlivín vrátane eletroodpadu (príloha č. 1),
b) ukladať do zberných nádob, kontajnerov, prípadne plastových vriec iba komunálny
odpad, ktorý je vedený v katalógu odpadov pod skupinou č. 20 označený písmenom O ako
ostatný odpad,
c) mať zbernú nádobu, kontajner, plastové vrecia na komunálny odpad. Ak ju nemá je
povinný túto skutočnosť oznámiť na obecnom úrade,
d) mať dostatočný počet kontajnerov a zberných nádob, v závislosti od počtu obyvateľov
rodinného domu, aby nedochádzalo k preťažovaniu, poškodzovaniu a nadmernému
hromadeniu odpadov v kontajneroch,
e) vykonávať podľa potreby dezinfekciu zberných nádob na komunálny odpad, najmä
v letnom období, najmenej však 2 x ročne ( zabezpečí si každý majiteľ zberných nádob),
g) zabezpečiť poriadok okolo zberných nádob a kontajnerov a nezhromažďovať okolo nich
odpad s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu, objemného odpadu, bioodpadu
a stavebného odpadu. Pri rodinných domoch je za to zodpovedný vlastník nehnuteľnosti,
h) nevyberať odpad zo zberných nádob, vriec, kontajnerov a odpadových košov umiestnených
na verejnom priestranstve a neznečisťovať tak okolie,
ch) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na určenom
stanovisku,
i)neukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo vriec na komunálny odpad – rádioaktívny,
výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, problémové látky, pre ktoré existuje zber
alebo výkup napr.: odpadové motorové oleje, olovené akumulátory, lieky, horúci alebo
vychladnutý popol, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu hospodárskych zvierat, veľkých
exotických a voľne žijúcich zvierat, odpad zo žúmp a septikov, bioodpad, ktorý je možné
skompostovať, alebo ináč zhodnotiť a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil
životné prostredie, zdravie obyvateľov a zamestnancov oprávnenej osoby,
j) ohlásiť obecnému úradu najneskôr do jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vznik, zmenu a zánik zapojenia sa do
systému zberu,
k) platiť obci miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov,
l) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného vývozu odpadu
alebo nespôsobil narušenie systému zberu,
m) nespaľovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,
v kontajneri, v záhrade a iných nehnuteľnostiach a na verejných priestranstvách,
n) umožniť prístup kontrolným orgánom – pracovníkom obecného úradu, na stanovište
kontajnerov alebo zberných nádob,
o) ak je držiteľom starého vozidla, zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla
na spracovanie držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo
odovzdanie starého vozidla hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi.

VII.
Povinnosti vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN, je povinný to
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorých územnom
obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

VIII.
Povinnosti a práva obce
1) Obec je povinná zabezpečiť:
a) podrobnú informovanosť občanov o spôsobe zberu komunálneho odpadu, o zapojení sa do
triedeného zberu odpadov v obci, o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu
zverejnením na úradnej tabuli,
b)jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, vrátane informácie o príjmoch z Recyklačného fondu,
c) zberné nádoby, kontajnery, vrecia zodpovedajúce systému zmesového zberu a triedeného
zberu zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
d) minimálne 2-krát ročne zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu, objemných odpadov a prepravu drobných
stavebných odpadov, na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
e) zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
ktorý bol umiestnený na pozemkoch v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne
skládky), ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu,
f) zhodnotenie bioodpadu z parkov a z cintorínov na miestnom kompostovisku.
2) Obec je oprávnená:
a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve (odkaz na § 80 ods. 3 písm. a) – c), f)
a s) Zákona o odpadoch),
b) v rámci plnenia povinností podľa osobitného predpisu ( odkaz § 19 ods. 1 písm. g) a h)
Zákona o odpadoch), požadovať od pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území obce potrebné informácie,
c) vyjadrovať sa k návrhom Programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území
obce,
d) vypracovať v súlade s Programom odpadového hospodárstva kraja návrh Programu
odpadového hospodárstva obce,
e) uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom,
f) rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob a kontajnerov v prípade, ak
pôvodca neprispôsobí ich počet a objem množstvu ním produkovaného odpadu,
g) ak držiteľ starého vozidla nie je známy, odovzdať vozidlo na určené parkovisko orgánom
štátnej správy podľa podmienok osobitného predpisu (odvolanie sa na § 53 Zákona
o odpadoch).

IX.
Práva a povinnosti oprávnených osôb
1) Oprávnená osoba je povinná:
a) nakladať s komunálnymi odpadmi, jeho zložkami a drobnými stavebnými odpadmi
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, v rozsahu a spôsobom stanovenom
v zmluve,

b) disponovať príslušnými oprávneniami na vykonávanie danej činnosti vyplývajúcej
z osobitných predpisov a zmluvy uzatvorenej s obcou,
c) vypracovať a dodržiavať Harmonogram zberu komunálneho odpadu a triedeného odpadu
v obci a doručiť ho na obecný úrad,
d) evidovať a uchovávať dokumentáciu o počte vyvezených nádob, kontajnerov a vriec
a predkladať zamestnancovi obecného úradu pre odpadové hospodárstvo,
e) zabezpečiť vývoz odpadu vozidlami v dobrom technickom stave, a v prípade technickej
poruchy na vozidle, alebo znemožnenia prístupu do obci (napr.: haváriou,..) zabezpečiť
vývoz komunálneho odpadu, alebo triedeného odpadu iným zberným vozidlom v zberný
deň t. j. deň zapísaný v harmonograme, najneskôr však na ďalší deň, ale upovedomiť o tom
ešte v ten deň v čase pracovných hodín obecný úrad,
f) pri vyprázdňovaní zberných nádob a kontajnerov ich nepoškodzovať. Ak sa preukáže
poškodenie nádob a kontajnerov oprávnenou osobou, táto je povinná zbernú nádobu alebo
kontajner opraviť na vlastné náklady, alebo vymeniť za novú. Zberné nádoby a kontajnery
po vyprázdnení nenechávať na vozovke, aby nedošlo k ich poškodeniu motorovými
vozidlami,
g) vyložiť pred brány rodinných domou prázdne plastové vrecia pre vytriedený odpad- plasty,
h) ak v dôsledku premiestňovania, alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné
priestranstvo, stanovište zberných nádob, alebo iný priestor, je oprávnená osoba povinná
znečistenie okamžite odstrániť,
ch) evidovať množstvo vytriedeného odpadu,
i) minimálne raz ročne zabezpečiť dezinfekciu zberných nádob prenajatých obci,
j) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti osobitný súhlas na výkon
tejto činnosti.
2) Oprávnená osoba má právo na informácie týkajúce sa druhu a počtu nádob v obci, ich
umiestnenie, trasy vývozu, predpokladané množstvo odpadu.

X.
Systém nakladania s odpadmi
Miesta zneškodnenia odpadov
1) Obec Chyžné nedisponuje žiadnou skládkou, kde by sa odpad mohol ukladať.
2) Zneškodnenie komunálnych odpadov je zabezpečené prostredníctvom firmy Brantner
Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota na povolenej skládke.
3) Zneškodnenie drobných stavebných odpadov a objemného odpadu je zabezpečené na
prostredníctvom firmy Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota .
4) Odpad z domácností s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu a pneumatík, je po zbere
spoločnosťou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota ďalej zhodnocovaný podľa
komodity u jednotlivých zhodnocovateľov.
5) Bioodpad zo záhrad, parkov, cintorína a verejného priestranstva v správe obce je
zhodnocovaný na miestom kompostovisku v Chyžnom ktoré sa nepovažuje za miesto na
zhodnocovanie odpadov, pretože ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.

XI.
Stanovište zberných nádob
1. Zberné nádoby sa umiestňujú na stálych, alebo prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú
hygienickým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným predpisom a je k nim
zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu.
2. Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná zriadiť vyhradené
miesto pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad tak, aby k miestu nakládky bolo

čo najbližšie, bolo ľahko prístupné a aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych
ťažkostí s nádobami manipulovať.
3.Stanovištia nádob na triedený zber 1100 l kontajnery, modré, zelené a žlté sú pri dome
kultúry a oproti budove COOP Jednota, pri dome súp.č.6 zelený. Sú zriadené tak, aby boli
dostupné pre občanov a prevádzkovateľov produkujúcich komunálny odpad.
4. Veľkokapacitný kontajner na pneumatiky je na prevádzkárni obce a to súp.č.64.
5.Veľkokapacitný kontajner na komunálny odpad sa nachádza pri osade v Suchom a na
cintoríne. Ich vývoz sa zabezpečuje podľa potreby min.1x ročne.

XII.
Zber komunálneho odpadu
1) Na základe zmluvy s obcou odvoz komunálneho odpadu v obci Chyžné zabezpečuje firma
Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota, pracovisko Revúca.
2) Vývoz odpadu zo zberných nádob pri rodinných domoch , od podnikateľov sa uskutočňuje
pravidelne, v dňoch určených harmonogramom.
3/ Občania vlastniaci záhrady a chaty zmesový komunálny odpad, okrem bioodpadu,
likvidujú do zberných nádob na komunálny odpad v mieste svojho bydliska.
4/ Okrem zberných nádob a kontajnerov sa vyvážajú aj plastové vrecia s TKO. V prípade
potreby vývozu vriec s komunálnym odpadom, si môže pôvodca odpadu zakúpiť na
obecnom úrade v Chyžnom žetón, ktorý zavesí na vrece a odpad mu bude vyvezený.

XIII.
Zber triedeného odpadu
Zložky komunálneho odpadu, ktoré sú predmetom triedeného zberu v obci t. j. papier,
plasty, sklo, textil, tetrapaky a kovové obaly odváža firma Brantner Gemer s. r. o.
Rimavská Sobota, pracovisko Revúca, na základe zmluvy s obcou:
a) z pred brány rodinných domov vrecia na plasty podľa stanoveného harmonogramu
najmenej 1xmesačne.
b) v blízkosti obchodov a domu kultúry sú na zberných stanovištiach umiestnené 1 100 l
kontajnery: modré na papier, žlté na plasty a tetrapaky, zelené na sklo, ktorých vývoz je
zabezpečený podľa stanoveného harmonogramu. Tento vytriedený odpad možno zlikvidovať
aj v kontajneri nachádzajúcom sa na ktoromkoľvek stanovišti v obci. Textil sa triedi v
domácnosti do vriec, ktoré sa zbierajú 2x ročne.

XIV.
Zber odpadu s obsahom škodlivín
a zber elektroodpadu
1) Zber odpadov s obsahom škodlivín, elektronický odpad a ostatné odpady (príloha č. 1)
odváža firma Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota, pracovisko Revúca, na základe
zmluvy s obcou.
2) Zber odpadov je organizovaný obcou minimálne 2-krát do roka a to podľa harmonogramu,
zverejneného na úradnej tabuli najmenej a v miestnom rozhlase 1 týždeň pred zberom.
Odpad sa zhromažďuje v deň vývozu na jedno zberné miesto ( na dvor Obec.úradu), odkiaľ
je odvážaný firmou Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota, pracovisko Revúca.
3) Občania sú povinní likvidovať odpad z domácností s obsahom škodlivín len týmto
spôsobom.

4) Pôvodca odpadu liečiv po expiračnej dobe alebo nepoužitých zostatkových liečiv je
povinný ich odovzdať do lekární v mestách Jelšava, Revúca alebo v obci pri zbere
nebezpečného odpadu.

XV.
Zber objemného odpadu
1) Zber objemného odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom firmy Brantner Gemer, s. r. o.
Rimavská Sobota, pracovisko Revúca minimálne 2 x do roka, a to pristavením
veľkoobjemových kontajnerov na vopred určené stanovište, ktoré je vyhlásené
prostredníctvom miestneho rozhlasu a zverejnené na úradnej tabuli obce.
2) Pôvodca objemného odpadu, okrem zberu zabezpečovaný obcou, si v prípade potreby
môže odpad na vlastné náklady odviesť na zberný dvor firmou Brantner Gemer, s. r. o.
Rimavská sobota, pracovisko Revúca za poplatok, alebo požiadať obec o pristavenie
kontajnera. V prípade, že sa jedná o byvateľa obce s trval.pobytom v Chyžnom pôvodca
odpadu hradí všetky náklady mimo poplatku za uloženie a zákonného polatku.

XVI.
Zber drobného stavebného odpadu a jeho zložiek
1) Zber drobného stavebného odpadu a jeho zložiek zabezpečuje obec prostredníctvom firmy
Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota, pracovisko Revúca, minimálne 2-krát do roka,
a to pristavením veľkoobjemových kontajnerov na vopred určené stanovisko, ktoré je
vyhlásené prostredníctvom miestneho rozhlasu.
2) Pôvodca stavebného odpadu a jeho zložiek, (väčšieho objemu) môže odpad odviezť sám,
na povolenú skládku. Pôvodca je povinný túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade.
Drobné stavebné odpady je možné uskladniť na skládku do lokality ktorú určí obec.
3) Pôvodcovia tohto odpadu (pri stavebných prácach) sú povinní odpad zhromažďovať
bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve
výlučne na základe súhlasu obce s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní
priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia, nadmernému znečisteniu
okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
4) Pôvodca odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných
prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva
tieto práce.

XVII.
Zber biologického odpadu
1) Zber biologických odpadov z parkov, cintorínov a verejného priestranstva v správe obce,
zabezpečuje obec svojpomocne podľa potreby. Tieto odpady sú zhodnocované na obecnom
kompostovisku, ktoré obec vyčlenila časť parcely KN E 2802/2- bývalý starý cintorín.
2) Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a vlastníci alebo užívatelia rodinných
domov, záhrad, sú povinní zhodnotiť svoj bioodpad na svojom pozemku vlastnom
kompostovisku. Na obecnom kompostovisku len so súhlasom obce. .

XVIII.
Uličné odpady
1) Nakladanie s uličným odpadom zabezpečuje obec svojpomocne a likviduje ho

prostredníctvom firmy Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota, pracovisko Revúca.
2) Do nádob na uličné odpady je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad,
ktorý vzniká pri pobyte na verejnom alebo otvorenom priestranstve.

XIX.
Odpad zo žúmp a septikov
Prevádzkovateľ žumpy je povinný:
a) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k žiadnym únikom skladovaných
odpadov do okolia a k ohrozeniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov, alebo životného
prostredia a musia byť vybudované v súlade s osobitnými predpismi (odkaz na zák. č.
223/2001 Z. z. o odpadoch, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov),
b) s prihliadnutím na objem žumpy zabezpečovať jej vyprázdňovanie a zneškodňovanie, resp.
zhodnocovanie odpadu v dostatočných časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku do
okolia,
c) zabezpečiť si prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo žumpy a septika sám,
na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnenej osoby,
d) predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce doklad o preprave a zhodnotení, resp.
zneškodnení odpadov zo žumpy a septika,
e) uchovávať doklady potvrdzujúce, že odpady zo žumpy a septika boli vyvezené v súlade
s týmto nariadením po dobu 3 rokov od dátumu prepravy.

XX.
Druhotné suroviny
1) Pôvodca odpadov (prach, zlomky a triesky zo železných kovov, piliny, obaly z kovu,

železné a neželezné kovy, meď, bronz, mosadz, hliník, zinok, železo, oceľ, cín, zmiešané
kovy, káble, odpad zo železa a ocele, odpad z neželezných kovov,...) je povinný nahlásiť na
obecný úrad.
2) Preberanie odpadov sa uskutočňuje podľa § 29 vyhlášky č. 283/2001 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

XXI.
Priestupky a pokuty
1) Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten, kto:

a) zneškodní odpad v rozpore s týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
c) si nesplní oznamovaciu povinnosť,
d) neposkytne obci požadované údaje.
2) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie odpadového
hospodárstva obce (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, zvýšenie účinnosti
triedenia odpadov alebo na propagáciu).
3) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec.
4) Kontrolnými orgánmi obce pre účely tohto VZN sú:
a) obcou poverené osoby konať a rozhodovať vo veciach stavebných, ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia,

b)členovia komisie na ochranu verejného poriadku,
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) iné osoby poverené starostom obce.
5) V prípade porušení ustanovení tohto VZN fyzickými osobami alebo právnickými osobami
sa postupuje podľa osobitných predpisov (najmä zákon o odpadoch, zákon o vodách, zákon
o ochrane zdravia ľudí, stavebný zákon, ďalších súvisiacich VZN), podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pokiaľ nejde o trestný čin.
6) Toto VZN neupravuje ďalšie priestupky a porušenia povinností, ktoré spadajú do
pôsobnosti iných orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve a sú uvedené v zákone
o odpadoch.

XXII.
Ostatné a záverečné ustanovenia
1) Toto VZN určuje podmienky realizácie zákona č. 223/2001 v znení neskorších predpisov

o odpadoch v podmienkach obce.
2) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie vyplývajúce z osobitných predpisov.
3) Na tomto VZN obce Chyžné sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Chyžnom dňa .
12.2011 uznesením č.
2011.
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Chyžné č. 1/2001
schválené
14.12.2001 uznesením č. 130/2001
V Chyžnom dňa, 23.11.2011
Ján G r e g u š
starosta obce

Príloha č. 1
Podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa vydáva
Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z. z., ide
o nasledovné druhy komunálnych odpadov:
20 00 00

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A
INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

v nasledovnom členení: číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
kategória odpadu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––
20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––-–

20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121, 200123 a 20 01 35
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 41 odpady z vymetania komínov
20 01 00 odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––
20 02 ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––-–––

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
O
O

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–

20 03 01 zmesový komunálny odpad
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
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O

15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU)
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15 01 05 kompozitné obaly (tetrapack)

O

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH PRE
CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06
A 16 08)
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16
O

O - ostatný odpad
N - nebezpečný odpad

01

03

opotrebované

pneumatiky

