Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 / 2016

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI N A ÚZEMÍ OBCE SANTOVKA

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Santovka
Obecné zastupiteľstvo obce Santovka vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovenia §81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 / 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými na území
obce Santovka
I. ČASŤ
§ 1 Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi (ďalej len „KO“), oddelenými zložkami komunálnych odpadov (ďalej len „oddelené
zložky KO“), drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“) a elektroodpadmi z
domácností (ďalej len „EO“) na území obce Santovka, práva a povinnosti občanov,
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie z hľadiska odpadového
hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave KO, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých
zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO a EO, ako aj miesta určené na ukladanie týchto
odpadov a na zneškodňovanie odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v
obci. Nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s KO,
ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

§ 2 Základné pojmy
1. Základné pojmy súvisiace s odpadovým hospodárstvom sú vymedzené v §2 až §5 zákona.

II. ČASŤ
§ 3 Spoločné ustanovenia
1. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce a s DSO, ktoré vznikli na území obce,
zodpovedá obec, ak zákon neustanovuje inak.
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2. Každý je povinný nakladať s KO alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením
obce.
3. Každý je povinný nakladať s KO alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
4. Zakazuje sa uložiť, ponechať, zneškodniť, riediť alebo zmiešavať odpady spôsobom
ustanoveným v §13 zákona a súčasne:
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového KO iný odpad ako
zmesový KO a do zberných nádob určených na triedený zber KO zložku KO, pre ktorú nie
je nádoba určená,
b) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek KO (odpady z obalov a neobalových
výrobkov, EO, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou,
ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
5. Pôvodca KO je povinný dodržiavať ustanovenia §14 zákona a súčasne ak ide o pôvodcu,
ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade
najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za
KO.
6. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu KO, s výnimkou
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber
prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o
zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území
obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

§ 4 Hierarchia odpadového hospodárstva obce
1. Na území obce je každý pôvodca KO povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového
hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
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§ 5 Program obce
1. Obec v súlade s §10 zákona nevypracuje Program obce, pretože ročná produkcia KO vrátane
DSO nepresahuje 350 ton a počet obyvateľov obce neprevyšuje 1000 obyvateľov.

§ 6 Práva a povinnosti vlastníka nádob na zmesový komunálny odpad a nádob
na triedený zber
1. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný zaobstarať si, prípadne si za odplatu
objednať na obecnom úrade potrebný počet zberných nádob podľa §7 ods. 1 písm. a) – d)
tohto nariadenia. Pri znehodnotení nádoby alebo strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si
novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto
nariadením ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
2. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
pripraviť v deň vývozu zberné nádoby na verejne prístupnom mieste aby:
a) k nim bol zabezpečený bezpečný prístup v bezprostrednej blízkosti verejnej
komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
d) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
3. Súčasne je povinný ukladať zmesový KO do zberných nádob a vytriedený KO do vriec tak,
aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval
zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby.
4. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby umiestniť na miesto,
ktoré má na to vlastník vyhradené.
5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
6. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených pre zmesový KO a vriec tekutý odpad,
b) preťažovať a preplňovať zberné nádoby odpadom alebo spaľovať KO v zberných
nádobách,
c) poškodzovať zberné nádoby,
d) ukladať do zberných nádob EO vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom
škodlivín, objemný odpad, DSO,
e) ukladať žeravý popol do zberných nádob,
f) ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob.
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§ 7 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Na zber zmesového KO sú určené nasledovné zberné nádoby:
a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu
b) kontajner plastový 120 l
c) kontajner plastový 240 l
d) kontajner veľkokapacitný 1100 l z pozinkovaného plechu (obec nezabezpečuje pre tretie
osoby)
e) veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a DSO.
2. Na území obce je zavedený zber KO:
a) komunálny odpad - zber KO sa uskutočňuje každý druhý týždeň počas roka.
Harmonogram zberu KO a jednotlivých zložiek KO je občanom oznámený spôsobom
v obci obvyklým.
3. Na území obce je zavedený triedený zber KO pre:
a) Papier a lepenka – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a do
1100 l zberných nádob s označením „papier“. Zber papiera a lepenky zabezpečuje podľa
harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované obaly, voskový papier, papier
s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
b) Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a do 1100 l zberných
nádob s označením „plasty“. Zber plastov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu
príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET
(polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén):
obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén):
penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC
(polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
c) Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 1100 l zberných nádob s označením
„sklo“. Zber sklenených odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť.
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Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a
pod.
Nepatria sem: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) a pod.
d) Odpad zo železa a ocele – v rámci triedeného zberu je ho možné odovzdať na mieste
určenom obcou Santovka.
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová
rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a
z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a
plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali
zvyšky jedál.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
e) Viacvrstvové kombinované odpady - v rámci triedeného zberu sa zbierajú
prostredníctvom vriec a do 1100 l zberných nádob s označením „plasty“. Zber zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
f) Biologicky rozložiteľný odpad - je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do
zberných nádob na KO na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
Obec nezaviedla ani nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRO na obecnej úrovni.
Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu BRO v obci podľa § 39 ods. 18 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch, na základe ktorej
obec, ktorá preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, nemusí
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu BRO. Obec má k dispozícii
prehlásenia o kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
od platiteľov poplatku za TKO v obci Santovka.
Patrí sem: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú
štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,
vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po
záručnej dobe alebo inak zhodnotené.
Nepatrí sem: biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je
FO - podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
g) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – za nakladanie s týmto
odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Biologicky rozložiteľný kuchynský a
Strana 6 z 12

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Santovka

reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber KO. Náklady spojené
so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
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 umiestené v areáli prevádzkovateľa
kuchyne. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom
v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o
hygiene potravín. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či si nakladanie s
týmto odpadom zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým
uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. Pri
nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný 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.
h) Jedlé oleje a tuky z domácností - na území obce je zabezpečený zber použitých jedlých
olejov a tukov. Odpad je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp.
k odpadovým nádobám a kontajnerom na KO. Jeho prepravu a zneškodňovanie
zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu. Oleje a tuky sa
odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú
samostatne. Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere jedlých olejov a tukov z
domácností vopred spôsobom v obci obvyklým.
i) Drobný stavebný odpad - zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, ktorý
obec zavádza na celom území obce. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určuje obec
Santovka vo výške 35,-EUR/tona. Občania môžu DSO odovzdať v stanovenom termíne na
určených miestach v obci, ktoré obec určí po dohode s pôvodcom odpadu. Držitelia DSO
sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy,
plasty, papier a lepenku. Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový KO alebo vedľa
nich, zakazuje sa DSO zmiešavať s ostatnými druhmi odpadov. Vykonávať zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie DSO môže len oprávnená organizácia, ktorá
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť
nezabezpečuje obec sama.
Patria sem: betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika.
j) Objemný odpad - objemný odpad predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do 110 l zbernej nádoby na zmesový odpad. Obec zabezpečuje dvakrát do roka zber
a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom mobilného zberu. Zakazuje sa
zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov. Obec zabezpečuje
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informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred spôsobom v obci
obvyklým.
Patria sem: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, postele, koberce, umývadlá, vane,
radiátory a podobne.
k) Nebezpečné odpady – odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností (napr. výbušnosť, horľavosť, infekčnosť, jedovatosť). Jednotlivé
zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť
ich dočasné bezpečné zhromaždenie. Odpad je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na
verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na KO. Obec
zabezpečuje podľa potreby, minimálne jedenkrát do roka zber a prepravu nebezpečného
odpadu oddeleným zberom. Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere
nebezpečného odpadu vopred spôsobom v obci obvyklým. Prepravu a zneškodňovanie
zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Patria sem: olejové filtre, rozpúšťadlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, žiarivky
a iné látky obsahujúce ortuť, jedlé oleje, tuky, farby, tlačiarenské farby, liečivá, pesticídy a
chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty, lepidlá,
živice a pod.
l) Elektroodpad, batérie a akumulátory- zber, prepravu, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie EO vrátane žiariviek a svietidiel zabezpečuje oprávnená osoba na
nakladanie s odpadmi, pričom odvoz EO sa vykoná v obci spravidla 2x za rok. O dni zberu
EO vrátane žiariviek a svietidiel obec vopred informuje obyvateľov spôsobom v obci
obvyklým.
Zber, prepravu a zhodnocovanie EO zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s
odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Občania môžu EO bezplatne odovzdať
distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
Zakazuje sa odovzdať EO iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Je zakázané narúšať celistvosť
batérií, akumulátorov a EO.
Patria sem:
- veľké domáce spotrebiče (napr. chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, mikrovlnné
rúry)
- malé domáce spotrebiče (vysávače, fritézy, mlynčeky, kávovary, hriankovače, váhy)
- informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (servery, počítače, monitory,
tlačiarne, notebooky, telefóny)
- spotrebná elektronika televízory, rozhlasové prijímače, hudobné nástroje,
videokamery)
- svetelné zdroje (svietidlá, kompaktné žiarivky, vysokotlakové výbojky)
- elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na kosenie,
nástroje na nitovanie, frézovanie, brúsenie)
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- hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (konzoly na videohry,
videohry, hracie automaty)
- zdravotnícke zariadenia (kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, laboratórne
zariadenia)
- prístroje na monitorovanie a kontrolu (termostaty, prístroje na meranie, váženie)
- predajné automaty (na teplé nápoje, na tuhé výrobky, na plechovky)
Nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, plynové variče, vypínače a zásuvky, merače
a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
m) Textílie, šatstvo a obuv - Zber textilu, šatstva a obuvi prebieha celoročne do
označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce. Kontajnery sú
vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie.
Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a
pod.)
4. Na triedený zber KO sú určené zberné nádoby a vrecia v zmysle popisu triedeného
zberu uvedeného v tomto nariadení. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na
triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
znáša výrobca vyhradeného výrobku [výrobca elektrozariadení (§ 32 zákona), výrobca
batérií a akumulátorov (§ 42 zákona), výrobca obalov (§ 52 zákona), výrobca vozidiel (§
60 zákona), výrobca pneumatík (§ 69 zákona), výrobca neobalového výrobku (§ 73
zákona)], príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a sú zahrnuté do miestneho
poplatku za KO a DSO.
6. Triedený zber KO uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v
zmysle popisu jednotlivých zložiek triedeného odpadu uvedených v §7 ods. 5 písm a) –
m).
7. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových KO a
triedený zber KO je povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej
opravu alebo výmenu do 10 kalendárnych dní,
e) zabezpečovať vývoz odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení
f) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
8. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu
odpadov alebo výkupu odpadov,
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b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako KO; toto ustanovenie sa nevzťahuje na
zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu.
9. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového KO.
Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.

§ 8 Spôsob množstvového zberu pre PO a FO – podnikateľa
1. Obec Santovka zavádza na svojom území množstvový zber zmesového KO.
2. Pri množstevnom zbere si pôvodca KO individuálne určí interval odvozu KO.
3. Držitelia KO sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po vytriedení jeho zložiek
podľa jednotlivých druhov odpadov.
4. Na účely množstvového zberu KO sa ustanovujú zberné nádoby ustanovené v §7 ods. 1
písm. a) – d) tohto nariadenia.
5. Pri množstvovom zbere je pôvodca odpadu povinný oznámiť Obecnému úradu Santovka
interval odvozu odpadov.

III. ČASŤ
§ 9 Výkon štátnej správy
Obec
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o
odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.

IV. ČASŤ
§ 10 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len
„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
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2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom
obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci.
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Levice.

§ 11 Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o
odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o
odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu
do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno v blokovom konaní uložiť pokutu do
výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia [§ 27b ods. 1 písm.
a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona
o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V. ČASŤ
§ 12 Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a poverení zamestnanci obecného úradu.
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VI. ČASŤ
§ 13 Záverečné ustanovenia
1. Tomuto nariadeniu je nadradený zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Santovka
č. 2/2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Santovka.
3. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Santovke dňa
08.09.2016 uznesením číslo 198/2016.
4. Nariadenie O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území Obce Santovka nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia tohto nariadenia na
úradnej tabuli po schválení obecným zastupiteľstvom.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 2016.
6. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Santovke.

V Santovke, dňa 08.09.2016

........................................................
Ľubomír Lőrincz
starosta obce

Návrh VZN č. 3/2016 zverejnený:

24.08.2016

.......................................

Schválené znenie VZN č. 3/2016 zverejnené:

09.09.2016

.......................................

VZN č. 3/2016 zvesené:

26.09.2016

.......................................
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