Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce 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 (ďalej len „zákon o odpadoch“)
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Šúrovce

NÁVRH

Návrh tohto VZN č. 4/2016 bol na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Šúrovce zverejnený v termíne
od 09.05.2016 do 25.05.2016.
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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje práva a povinnosti
orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených
zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých
olejov a tukov, objemného odpadu, odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok a
upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
§2
Účel a cieľ odpadového hospodárstva
1. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.
2. Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
II. ČASŤ
Základné ustanovenia
§3
Základné pojmy
1. Vymedzenie základných pojmov: odpad, nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom,
pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom, zariadenia na nakladanie s odpadom a
hierarchia odpadového hospodárstva, jeho ciele a záväzné limity je uvedené v §2, §3, §4,
§5 a §6 Zákona o odpadoch.
2. Vymedzenie pojmov komunálny odpad, triedený zber, zmesový komunálny odpad,
drobný stavebný odpad, zberný dvor, kalendárový zber a množstvový zber je uvedené v §
80 Zákona o odpadoch.
§4
Spoločné ustanovenia
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec (a to aj v tom prípade, ak
nakladanie s určitou zložkou komunálneho odpadu financuje iný subjekt ako obec), ak zákon o
odpadoch neustanovuje inak.
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2. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa
Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
3. Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov sú uvedené v § 81 ods. 9 zákona o odpadoch.
4. Povinnosti držiteľa odpadu sú uvedené v § 14 zákona o odpadoch.
5. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom 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.
6. Obec Šúrovce má povinnosť vypracovať POH podľa § 10 ods. 1 zákona o odpadoch.
7. Ďalšie povinnosti obce sú uvedené v § 81 ods. 7 zákona o odpadoch.
8. Zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a mobilného zberu
možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou podľa § 81 ods.13 a ods. 14
zákona o odpadoch.
9. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
10. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného
výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
11. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť
do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§5
Všeobecné zákazy
1. Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný
odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku
odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky
podľa tohto zákona.
2. Ďalšie zákazy sú uvedené v § 13 zákona o odpadoch.
III. ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.
§6
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1) Na území obce Šúrovce je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
(ďalej len „ZKO“) pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov.
2) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie ZKO na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
3) Každý pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný nakladať alebo inak
zaobchádzať so ZKO v súlade s týmto VZN.
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4) Interval zvozu je 1x za dva týždne. O presnom dátume vývozov v jednotlivých intervaloch
sú občania informovaní prostredníctvom letákov (umiestňujú sa do každej domácnosti), na
webovom sídle obce, na úradnej tabuli obce a oznamom v obecných novinách.
5) Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca – občan a nie sú zahrnuté
v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zbernú nádobu na ZKO
je občan povinný si zakúpiť na Obecnom úrade v Šúrovciach za poplatok vo výške 20,00
€/nádoba. Starú, poškodenú alebo inak znehodnotenú zbernú nádobu je občan povinný
odovzdať na obecnom úrade. Zberné nádoby na ZKO musia byť označené nálepkou A.S.A.
6) Pridelenie počtu zberných nádob na ZKO je možné nasledovne:
a) počet osôb v domácnosti 1 až 3
– 1 x 120 l zberná nádoba
b) počet osôb v domácnosti 4 až 6
– 2 x 120 litrová zberná nádoba
c) počet osôb v domácnosti 7 a viac
– 3 x 120 l zberná nádoba
d) fyzická osoba na základe žiadosti
– 1100 l zberná nádoba
e) podnikatelia
- 1100 l zberná nádoba
7) Rozmiestnenie zberných nádob na ZKO na verejných priestranstvách a cintorínoch:
a) cintorín Šúrovce
– 4 x 120 l zberná nádoba
- 1 x kontajner s objemom 5 m3
b) cintorín Várov Šúr
- 1 x kontajner s objemom 5 m3
c) cintorín Valtov Šúr
- 2 x 1100 l zberná nádoba
(do zberné nádoby slúžia na odpad pochádzajúci z cintorínov napr. umelé kvety, vence, kahance
a pod., vývoz kontajnerov sa realizuje podľa potreby)
d) dvor Kultúrneho domu v Šúrovciach
- 1 x kontajner s objemom 5 m3
(vývoz kontajnera sa realizuje podľa potreby)
e) ZŠ s MŠ, Školská ul., Šúrovce
- 1 x kontajner s objemom 5 m3
- 2 x 1100 l zberná nádoba
(vývoz kontajnera sa realizuje podľa potreby)
f) MŠ, Horná ul., Šúrovce
- 2 x 120 l zberná nádoba
g) bytovka - 13 bytová jednotka, Školská ul.
- 3 x 1100 l zberná nádoba
§7
Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu
1. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov môže na území
obce vykonávať len oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
2. Obec zabezpečí pre držiteľov objemného odpadu jeho zber na území obce najmenej 2 x ročne
(spravidla na jar a jeseň). O termínoch a podmienkach zberu a miestach pristavenia
veľkoobjemových kontajnerov zberu budú občania informovaní obvyklým spôsobom
(oznamom umiestneným na úradnej tabuli obce, na webovej stránke, hlásením miestneho
rozhlasu a oznamom v obecných novinách).
3. Veľkoobjemové kontajnery sa umiestňujú do všetkých častí obce a to:
a) Šúrovce
b) Várov Šúr
c) Valtov Šúr.
§8
Spôsob a podmienky zberu odpadu s obsahom škodlivín
1. Medzi odpad s obsahom škodlivín patri patria odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá ,
chemikálie a iné nebezpečné odpady.
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2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivín môže na
území obce vykonávať len oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
3. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadu s obsahom škodlivín jeho zber na území obce najmenej
2 x ročne. O termínoch zberu a miestach odovzdania odpadu s obsahom škodlivín budú občania
informovaní obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na úradnej tabuli obce, na webovej
stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných novinách.
§9
Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu
1. Charakteristika drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) je uvedená v § 80 ods. 5
zákona o odpadoch.
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie DSO môže na území obce vykonávať
len oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
3. Obec zabezpečí pre držiteľov DSO jeho zber na území obce najmenej 2 x ročne (spravidla
na jar a jeseň). O termínoch a podmienkach zberu a miestach pristavenia kontajnerov na zber
DSO budú občania informovaní obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na úradnej
tabuli obce, na webovej stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných
novinách).
3. Kontajnery na zber DSO sa umiestňujú do všetkých častí obce a to:
a) Šúrovce
b) Várov Šúr
c) Valtov Šúr.
4. Sadzba poplatku za DSO je stanovená v zmysle platného VZN č. 10/2015 nasledovne: 0,1659
€ za 1 kg DSO bez obsahu škodlivín. Sadzbu uhrádza poplatník v hotovosti v pokladni
obecného úradu pri odovzdávaní odpadu na jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.
5. DSO nesmie obsahovať zložky komunálneho odpadu, ktorých sa týka triedený zber
komunálneho odpadu v obci (napr. sklo, plasty, elektroodpad a pod.).
6. Orientačná prepočtová tabuľka DSO vydaná Ministerstvo životného prostredia SR je
prílohou č. 1 tohto VZN.
IV. ČASŤ
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
Toto VZN upravuje triedený zber nasledovných zložiek komunálneho odpadu:
- elektroodpad z domácností,
- použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- jedlé oleje a tuky z domácností,
- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotnícke pomôcky,
- textil,
- iné odpady (odpadové pneumatiky, kal zo septikov a žúmp).
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§ 10
Elektroodpad z domácností
1. Elektroodpad z domácností je odpad podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch.
2. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadu.
3. Zber a prepravu elektroodpadu z domácností na území obce môže vykonávať len oprávnená
osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (to sa nevzťahuje na
distribútorov vykonávajúcich spätný zber) a zároveň má uzavretú zmluvu s výrobcom
elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne, alebo
s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.
4. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad:
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu
- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie
- v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne
a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej
blízkosti.
b) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu (zakazuje sa odpad odovzdávať neoprávneným
osobám na zber elektroodpadu napr. pouličný výkup a zber, ak tieto nemajú uzatvorenú zmluvu
s obcou a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov).
c) držiteľ elektroodpadu v obci má možnosť odovzdať elektroodpad pri mobilnom zbere
v obci, ktorý sa vykonáva 2 x ročne (spravidla na jar a na jeseň). O termínoch, spôsobe
a podmienkach zberu sú občania informovaní obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na
úradnej tabuli obce, na webovej stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných
novinách).
5. Zakazuje sa:
a) zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo
oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním,
b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený
zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa
elektroodpadu.
§ 11
Použité prenosné batérie a akumulátory
a automobilové batérie a akumulátory
1.Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2
ods. 1 zákona o odpadoch.
2. Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov
s výnimkou prípadu, že sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu
s týmto odpadom.
3. Zber a prepravu prenosných batérií a akumulátorov na území obce môže vykonávať len
oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (to sa
nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber) a zároveň má uzatvorenú zmluvu
s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s prenosnými
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batériami a akumulátormi individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov
zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov
3. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité:
a) prenosné batérie a akumulátory:
- do systému bezplatného spätného zberu (možnosť odovzdať prenosné batérie a akumulátory
bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu
na všetkých predajných miestach na území celej SR, pričom ich zber nesmie byť podmienený
kúpou novej prenosnej batérie a akumulátora),
- do zbernej nádoby umiestnenej na Obecnom úrade v Šúrovciach, ktorej vývoz sa zabezpečuje
podľa potreby.
b) automobilové batérie a akumulátory:
- do systému spätného zberu (možnosť odovzdať automobilové batérie a akumulátory na
všetkých predajných miestach na území celej SR, pričom zber použitých automobilových
batérií a akumulátorov z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve
fyzickej osoby nemožno viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo iného tovaru
a musí byť pre konečného používateľa bezplatný).
§ 12
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Obec má povinnosť na svojom území zaviesť a vykonávať zber triedených zložiek
komunálneho odpadu:
- papier
- plasty
- kovy
- sklo,
- viacvrstvové obaly (tetrapaky).
2. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného
výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
3. Zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi na území obce môže realizovať iba zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu
s obcou a zároveň s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu aj
obec.
4. S harmonogramom vývozu uvedených triedených zložiek komunálneho odpadu sú občania
oboznámení obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na úradnej tabuli obce, na webovej
stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných novinách).
5. Papier - v obci je zavedený a vykonáva sa nasledovný spôsob zberu papiera:
a) papier sa viaže do balíčkov – odoberá ho zberová spoločnosť spred domov občanov
v termínoch stanovených v harmonograme vývozu triedeného zberu (1 x mesačne),
b) kalendárový zber papiera – občania majú možnosť papier (zviazaný do balíkov) vymeniť za
papierové výrobky (vreckovky, toaletný papier), o termíne konania takéhoto zberu v obci sú
občania informovaní obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na úradnej tabuli obce, na
webovej stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných novinách),
c) zber papiera realizovaný v Základnej škole s materskou školou v Šúrovciach (prevažne na
jar na jeseň)
6. Plasty – v obci je zavedený a vykonáva sa nasledovný spôsob zberu plastov:
a) plasty sa ukladajú do žltých plastových 1 100 l kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na území
obce, ich vývoz zabezpečuje zberová spoločnosť podľa potreby,
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b) plasty sa ukladajú do plastových vriec (PET fľaše od nápojov, fólia, obaly od čistiacich
prostriedkov, drogérie, igelitové tašky) – odoberá ich zberová spoločnosť spred domov občanov
v termínoch stanovených v harmonograme vývozu triedeného zberu (1 x mesačne).
7. Kovy – v obci je zavedený a vykonáva sa nasledovný spôsob zberu kovového odpadu:
a) kovy (konzervy od potravín, plechovky od nápojov) sa ukladajú do plastových vriec –
odoberá ich zberová spoločnosť spred domov občanov v termínoch stanovených
v harmonograme vývozu triedeného zberu (1 x mesačne),
b) väčšie kusy kovového odpadu môžu občania odovzdať do výkupne odpadu, ktorá je
oprávnenou osobou na nakladanie s touto triedenou zložkou komunálneho odpadu).
8. Sklo – v obci je zavedený a vykonáva sa nasledovný spôsob zberu skla:
a) sklo je možné odovzdať do 1 100 l kontajnerov zelenej farby, ktoré sú rozmiestnené na území
obce, ich vývoz zabezpečuje zberová spoločnosť podľa potreby.
9.Viacvrstvové obaly – tetrapaky (krabice od nápojov) sa ukladajú do plastových vriec
odoberá ich zberová spoločnosť spred domov občanov v termínoch stanovených
v harmonograme vývozu triedeného zberu (1 x mesačne).
§ 13
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie jedlých olejov a tukov z domácnosti môže
na území obce vykonávať len oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na túto činnosť
s obcou.
2. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať jedlé oleje a tuky z domácností pri zbere, ktorý obec
zabezpečí najmenej 2 x ročne. O termínoch a podmienkach zberu budú občania informovaní
obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na úradnej tabuli obce, na webovej stránke,
hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných novinách).
3. Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si
držiteľ odpadu zabezpečuje individuálne.
§ 14
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
1. Držiteľ (fyzická osoba) nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov je povinný
odovzdať ich do ktorejkoľvek verejnej lekárne na území celej SR.
2. Všetky verejné lekárne sú povinné nespotrebované veterinárne a humánne lieky
zhromažďovať, ich prevzatie musí byť bezplatné a nesmie byť viazané na kúpu žiadnych
nových liekov.
§ 15
Textil
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
2. Držiteľ textilu, odevov a obuvi ho môže odovzdať:
- celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce a sú
vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie
podľa potreby,
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- pri organizovaní verejnej zbierky v obci (o termíne, spôsobe a podmienkach verejnej zbierky
sú občania oboznámení v obci obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na úradnej
tabuli obce, na webovej stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných
novinách).
§ 16
Odpadové pneumatiky
1.Odpadové pneumatiky v zmysle zákona o odpadoch nie sú triedenou zložkou komunálneho
odpadu a z tohto dôvodu zabezpečenie ich zberu nie je povinnosťou obce.
2. Konečný používateľ pneumatík je povinný pneumatiku potom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou odovzdať:
- do systému spätného zberu (distribútor pneumatík je povinný prevziať ich od držiteľa na
všetkých predajných miestach – predajne, servisy, pneuservisy a pod. – na území celej SR, a to
bezplatne a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru), okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
§ 17
Kal zo septikov a žúmp
1. Majitelia septikov a žúmp, ich užívatelia, nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní:
a) zabezpečiť na vlastné náklady ich vyprázdňovanie a zneškodňovanie odpadu v dostatočných
časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia,
b) zabezpečiť prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu prostredníctvom oprávnenej
osoby.
2. Poplatok za vývoz tekutých domových odpadov zo žúmp nie je predmetom poplatku za
komunálny odpad a každý pôvodca si ho hradí individuálne.
3. Každý majiteľ žumpy je povinný uschovávať doklady o zabezpečení vývozu odpadu zo
septiku a žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii a na požiadanie kontrolného
orgánu ich predložiť
V. ČASŤ
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Toto VZN upravuje nakladanie s nasledovným biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom:
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania,
- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
§ 18
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho,
ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
1.V obci nie je zavedený zber a nezabezpečuje sa vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 ods. 21 písm. d).
2. Každý pôvodca je povinný si zabezpečiť jeho skompostovanie na vlastnom, alebo užívanom
pozemku.
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§ 19
Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
1. Obec Šúrovce v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných odpadov z parkov vrátane odpadu z cintorínov.
2. Obec umožňuje obyvateľom obce ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie
biologicky rozložiteľných odpadov na vlastnom, alebo úžívanom pozemku.
4. Nakladať s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území obce môže iba oprávnená osoba,
ktorá má s obcou na túto činnosť podpísanú zmluvu.,
3. Obec zabezpečí pre pôvodcov biologicky rozložiteľných odpadov (drevený odpad,
haluzoviny, konáre, orezky stromov a kríkov a pod. s výnimkou trávy, buriny, zelených rastlín)
jeho mobilný zber na území obce najmenej 2 x ročne (spravidla na jar a jeseň). O termínoch
a podmienkach zberu sú občania informovaní obvyklým spôsobom (oznamom umiestneným na
úradnej tabuli obce, na webovej stránke, hlásením miestneho rozhlasu a oznamom v obecných
novinách).
4. Obec ako pôvodca biologicky rozložiteľných odpadov z údržby verejných priestranstiev,
verejnej zelene a údržby cintorínov ukladá odpad do 5 m3 kontajnera umiestneného na dvore
pri KD. Kontajner je vyvážaný podľa potreby.
VI. ČASŤ
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň
§ 20
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad
od prevádzkovateľov kuchýň
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Pôvodca odpadu (prevádzkovateľ kuchyne) je povinný odovzdať tento vzniknutý odpad
oprávnenej osobe výlučne na zhodnotenie.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a zhodnotením odpadu vrátane
nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne samostatne.
4. Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne sú uvedené v § 83 ods. 2 zákona o odpadoch.
5. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009
a vedľajších živočíšnych produktoch a nariadením EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
6. 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.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
8. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto – zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
9. 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. Zmluva s obcou sa
neuzatvára.
10. Prevádzkovať kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu.
11. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:
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a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom do
nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené
na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej
sa tento odpad vypúšťa s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve
o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,1
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
VII. ČASŤ
Prevádzkovanie zberného dvora
§ 21
Zberný dvor
1. Obec Šúrovce nie je prevádzkovateľom zberného dvora (nemá na svojom území zriadený
zberný dvor).
VIII. ČASŤ
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 22
Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu
1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
VZN môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej územnom
obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza a to:
- ústne na Obecnom úrade v Šúrovciach v úradných hodín,
- písomne na adresu Obec Šúrovce, Nová 5, 919 25 Šúrovce,
- telefonicky na číslo telefónu 033/5595767 alebo 033/5595768
- elektronicky na e-mailovú adresu surovce@post.sk alebo starostka@surovce.sk.
IX. ČASŤ
Priestupky
§ 23
Priestupky a pokuty
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 13písm. 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 s týmto 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,
1

čl. 53 nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení
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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. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec.
X. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 24
Vymedzenie zodpovednosti a kontrola
1. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní
s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je
upravená v zákone NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vo vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch a vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom:
a) povereného zamestnanca Obce Šúrovce,
b) poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Šúrovce,
c) orgánov štátnej správy v rozsahu svojej činnosti.
§ 25
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa ruší platnosť VZN č. ...................
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 4/2016 na svojom rokovaní dňa
................................... nariadením č. ..........................
4. VZN č. 4/2016 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce,
t. j. dňom .............................

V Šúrovciach, dňa 09.05.2016

Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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