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Obecné zastupiteľstvo obce Odorín na základe § 6 a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. g), h), n) a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti s
§ 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“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

1.

2.

3.
4.

I.
ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vymedzuje práva a povinnosti obce Odorín, pôvodcov a držiteľov odpadu a
oprávnených osôb, povinnosti správcu nehnuteľností, povinnosti právnickej a fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie na území obce Odorín v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
vrátane jeho zberu a prepravy.
Toto nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, spôsobe
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania a zberu s drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom, odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok, triedených
zložiek komunálnych odpadov, najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov,
odpadovými pneumatikami, textilom a šatstvom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne.
Nemáme zberný dvor
Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a spôsob úhrady.

§2
Účel a cieľ odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva obce je stanoviť vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce Odorín v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva je, aby odpad
a nakladanie s odpadom nemali negatívny vplyv na zdravie obyvateľov alebo životné prostredie
resp. aby negatívne vplyvy spôsobené činnosťou odpadového hospodárstva boli čo možno
v najvyššej miere minimalizované.
2. Na území obce sa uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva ako záväzné poradie stanovených
priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnotenie, napríklad energetické
e) zneškodňovanie.
3. Účinným nástrojom na dosiahnutie priorít hierarchie odpadového hospodárstva na území obce
Odorín je dodržiavanie nasledujúcich priorít:
a) predchádzať vzniku odpadu je najdôležitejším bodom v hierarchii odpadového hospodárstva ide
najmä o redukciou spotreby jednorazových nevratných obalov a uprednostniť nákup tovaru vo
vratných obaloch, používaním výrobkov z recyklovaných materiálov. Pri plnení tohto bodu
hierarchie odpadového hospodárstva by sme mali mať na pamäti napr. šetrenie vody, racionálny
postoj pri nakupovaní (používať vlastné nákupné tašky, premyslieť si či naozaj potrebujem napr.
štvrté rifle, päť zimných kabátov...), potravinovú zodpovednosť (nenakupovať zbytočne veľa
potravín, ktoré v konečnom dôsledku skončia v lepšom prípade v bioodpade, všímať si pôvod
potravín a preferovať lokálnych výrobcov potravín), materiálové zabezpečenie domácnosti (ako
často budem používať odšťavovač, naozaj potrebujem televízor v každej izbe, ako dlho budem
používať tablet, ak mám mobil a notebook, opratí sa mi ho kúpiť?)
b) zhodnocovať odpady ich opätovným použitím (snaha zamerať sa na opravu, nepotrebné ale
funkčné veci poskytnúť na charitatívne účely),
c) zvýšiť úroveň čistoty vytriedenej zložky komunálneho odpadu, čím sa zníži podiel odpadu
určeného na zneškodňovanie a následne sa zvýši podiel recyklácie,
d) využívať VHODNÉ odpady ako zdroj energie len v zariadeniach na to určených,
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
to znamená odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s týmto druhom odpadu (napr. odovzdanie
motorového oleja v zariadení na zber, ktoré má súhlas na zber tohto druhu odpadu, odovzdanie
použitých pneumatík do autoservisu/pneuservisu, ktorý zabezpečuje bezplatný zber tohto druhu
odpadu)
1.

II. ČASŤ

1.
2.

Základné ustanovenia
§3
Základné pravidla
Systém zberu komunálnych odpadov v rozsahu ustanovenom v tomto nariadení sa vyhlasuje za
záväzný systém na území obce Odorín.
Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s
týmto nariadením.

3.

4.

Ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu
odpadu (obaly, neobaly, elektroodpady a použité batérie a akumulátory) financujú výrobcovia
uvedených vyhradených výrobkov a nie obec a predmetné náklady sa nezahŕňajú do miestneho
poplatku.
§4
Vymedzenie základných pojmov

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženie týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Systém nakladania je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce, spôsob
triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na ukladanie týchto
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Komunálny odpad (ďalej len „KO“) je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,
kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a
elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane
matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedený zložiek
komunálneho odpadu.
Zložka komunálneho odpadu je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.
Objemný odpad – je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do
štandardnej zbernej nádoby používanej na území obce.
Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) – je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z
domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a
maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z
potravinárskych závodov.
Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa
anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

14. Potravinový odpad sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.
15. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.
16. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú
používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z
domácností.
17. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie
odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
18. Zberná nádoba je nádoba alebo plastové vrece určené týmto nariadením na zber zmesového
komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
Pozor na číslovanie
19. Elektronická evidencia je elektronická identifikácia a evidencia miery zapojenosti do zberov
vybraných druhov a triedených zložiek KO jednotlivými platiteľmi miestneho poplatku za KO a
DSO počas kalendárneho roka pomocou jednoznačných identifikátorov vydaných obcou.
20. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
21. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
22. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
23. Zložkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území obce sa
rozumejú:
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ako sú
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tzv. VKM),
b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
jedlých olejov a tukov z domácností a
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami
znižuje možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktorý svojím charakterom zapríčiňuje
negatívne vplyvy pri nakladaní s ním, napríklad chemické prípravky z domácností, farby,
lepidlá, rozpúšťadlá, obaly znečistené týmito zložkami,
d) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností, ako
napríklad spotrebná elektronika, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
svietidlá, svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia,
elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia na rekreačné a športové účely,
zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu,
e) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:
- prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, súprava batérií alebo
akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a
- automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory používané pre
štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie,
f) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,

g) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, podlahová
krytina, koberec,
h) iné komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov,
i) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
j) textil a šatstvo, kde patria všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň,
topánky, doplnky k oblečeniu – čiapky, šály a pod.
24. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý
určí obec v tomto nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v
určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred
spôsobom v mieste obvyklým.
25. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorých ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcov odpadu za
daný čas.
26. Harmonogram zberu je určenie termínov, resp. intervalu zberu odpadu.
27. Stojisko pre zberné nádoby je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa na verejnom
priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi odpadu a ktoré je
určené obcou na umiestenie veľkoobjemového kontajnera pre odpad zo záhrad alebo na umiestenie
veľkoobjemového kontajnera pre objemný odpad.
28. Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu na vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a
prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Oprávnenou osobou pre zber odpadov z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ,
ktorá má okrem zmluvy podľa predchádzajúcej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
29. Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom,
znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.
30. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na
výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely. recyklácia zahŕňa aj
opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a
opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného
zasypávania.
31. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
32. Zneškodňovaním odpadu je činnosť‘, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
III. ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§5
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s
týmto nariadením.

2.

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3.

Systém nakladania s odpadmi na území obce je stanovený týmto VZN a je záväzný na celom území
Obce Odorín.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území obce
zberová spoločnosť, resp. ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou
Odorín s výnimkami uvedenými v zákone o odpadoch.
Obec Odorín pre plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f), g) zákona o odpadoch je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálnych odpadov alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi
na území obce potrebné informácie.
Triedený zber odpadu pre fyzické osoby na území obce v súlade s termínmi uvedenými v zákone o
odpadoch (od 01.07.2016) hradí organizácia zodpovednosti výrobcov týchto oddelene zbieraných
zložiek odpadov.
Triedený zber odpadov si právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zabezpečujú vo vlastnej
réžii – nákup zberných nádob a uzavretie zmluvy na zber a zhodnotenie separovaných odpadov so
zberovou spoločnosťou.

4.

5.

6.

7.

Práva pôvodcu a držiteľa komunálneho odpadu.
1.
2.

3.

Pôvodca komunálnych odpadov má právo na odplatné poskytnutie zbernej nádoby v zmysle § 9
tohto VZN,
Pôvodca komunálnych odpadov má právo na ich pravidelný odvoz, ako aj odvoz vytriedených
zložiek odpadov, podľa podmienok zberu jednotlivých druhov odpadov a podľa možností prístupu
zberovej techniky /napr. zaparkované autá, sneh a pod./.
Pôvodca odpadu má právo ukladať objemový odpad celoročne na zberný dvor v Spišskej Novej
Vsi, resp. 2x ročne do veľkoobjemových kontajnerov, v súlade so spracovaným harmonogramom.
Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpad

1.

Pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu je povinný:
a) predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné
vlastnosti,
b) nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie
ľudí a nepoškodzuje životné prostredie,
c) nakladať s odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením obce a
zákonom o odpadoch,
d) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
e) triediť zložky komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečuje triedený zber,
f) zabezpečiť si dostatočné množstvo a užívať zberné nádoby a označené vrecia zodpovedajúce
systému zberu KO v obci,
g) zmesový komunálny odpad ukladať do zberových nádob tak, aby nedochádzalo k
znečisťovaniu okolia stojísk kontajnerov,
h) komunálny odpad ukladať do zberových nádob tak, aby bol obsah vysýpateľný do zberového
vozidla bez potreby manuálneho vyprázdňovania,
i) zberné nádoby napĺňať len takým druhom odpadu, pre ktoré sú tieto zberné nádoby určené,
resp. znemožniť vývoz zberovým vozidlám. Určenie druhu odpadu vyplýva buď z farebnej
modifikácie zbernej nádoby, alebo aj písomného označenia tejto nádoby,

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

zberové nádoby a platové vrecia s odpadom v rodinných domoch uložiť na vlastnom pozemku
a v deň zberu odpadu sprístupniť od 6.00 hod zberovej spoločnosti tak, aby boli ľahko
dostupné zberovej technike (maximálne 10 m od zberovej verejnej obslužnej komunikácie),
nebránili pešej a cestnej doprave, pričom za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ miestneho
poplatku za komunálny odpad,
dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov,
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu
na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu jednotlivé zložky komunálneho odpadu, pre ktoré
obec zabezpečuje triedený zber a biologicky rozložiteľný odpad,
ukladať komunálny odpad do vonkajších odpadkových košov na to určených a umiestnených
na verejnom priestranstve obce tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu do okolia,
informovať obec o zabezpečení zbernej nádoby na zmesový KO od iného dodávateľa ako obec
najneskôr do 7 dní od začatia jej užívania z dôvodu jej označenia trvalým identifikátorom,
umožniť obci alebo povereným osobám obcou označenie zbernej nádoby na zmesový KO
trvalým identifikátorom alebo iným spôsobom,
vyzdvihnúť si na obecnom úrade ročný balík nálepiek s OR kódmi pre jednotlivé zložky KO
a označiť vyložené zberné nádoby,
v prípade nedostatku, straty alebo poškodenia pridelených identifikátorov ohlásiť túto
skutočnosť na príslušnom oddelení obce a vyzdvihnúť si náhradné identifikátory,
umožniť obci alebo povereným osobám obcou kontrolu obsahu zbernej nádoby na zmesový
KO a triedených zložiek KO,
hodnoverne preukázať obci kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a užívanie
kompostovacieho zásobníka,
platiť Obci Odorín miestny poplatok za komunálny odpad.

2.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti na území obce je povinný:
a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob,
b) umiestniť zberné nádoby prednostne na vlastnom pozemku; ak to nie je možné umiestniť ich na
patričnom upravenom pozemku po dohode s jeho vlastníkom alebo správcom tak, aby boli
ľahko prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické závady a aby
premiestňovanie zberných nádob na miesto nakladania s odpadmi bolo čo najjednoduchšie,
c) ukladať zmesový KO do zberných nádob a vytriedené zložky KO do plastových vriec určených
obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich
vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby. Ak nie je
komunálny odpad riadne pripravený na odvoz, oprávnená osoba na zber má právo takýto odpad
neodobrať a oznámiť túto skutočnosť s odôvodnením obci,
d) zberné nádoby/vrecia v deň vývozu/zberu pripraviť na verejne prístupnom mieste t. j. vyložiť
(umiestniť) ich pred svoju nehnuteľnosť na verejné prístupné miesto tak, aby zamestnanec
vykonávajúci vyprázdňovanie nádob nevstupoval na cudzie pozemky. V prípade vzdialenejších
nehnuteľnosti od miestnej/verejnej komunikácie je potrebné umiestniť zberné nádoby (vrecia)
vo vzdialenosti max. do 10 m od spevnenej uvedenej komunikácie, nádoba nesmie byť za
bránou a inými prekážkami,
e) zberné nádoby ponechať na chodníku, komunikácií a verejnom priestranstve len na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Bezodkladne po vyprázdnení je vlastník (nájomca) danej
nehnuteľnosti povinný nádoby uložiť na pôvodné miesto na vlastný pozemok,
f) zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob (vriec), k znečisteniu okolia
zberných nádob; v prípade znečistenia okolia zberných nádob toto znečistenie bezodkladne
odstrániť.

3.

Vlastníci alebo nájomcovia pozemkov sú povinný svoje pozemky chrániť proti vytváraniu
nelegálnych skládok odpadov.

§6
Povinnosti oprávnených osôb na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
1. Každá oprávnená osoba na nakladanie s KO a DSO (ďalej len „zberová spoločnosť“) je povinná:
a) obsluhovať zberné nádoby tak, aby nedošlo ku škodám na majetku,
b) vyprázdňovať a zbierať zberné nádoby len označené identifikátorom/nálepkou,
c) pred vyprázdňovaním alebo zberom zbernej nádoby naskenovať jej identifikátor (QR kód)
prideleným zariadením; pri zbere vriec jednotlivých zložiek KO zadať naplnenosť, aby údaje sa
preniesli do elektronickej evidencii odpadov,
d) po vyprázdnení zbernej nádoby umiestniť späť na miesto odberu mimo komunikácie,
e) v prípade rozsýpania odpadu pri obsluhe zbernej nádoby mimo zvozové vozidlo, tieto odpady
bezodkladne odstrániť,
f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii súvisiacej s jej vyprázdňovaním túto
skutočnosť bezodkladne nahlásiť na emailovú adresu: starostaobce@obecodorin.sk v znení:
adresa / číslo/ typ a objem zbernej nádoby a zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo
výmenu do 5 pracovných dní,
g) v prípade poškodenia identifikátora zbernej nádoby pri manipulácii súvisiacej s jej
vyprázdňovaním túto skutočnosť okamžite nahlásiť obci,
h) zabezpečiť v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
i) neobslúžiť zbernú nádobu, pri ktorej je na prvý pohľad zrejme, že je v nej uložený odpad v rozpore
s týmto nariadením,
j) mesačne predkladať obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladá počas tohto obdobia, o
ich druhovej skladbe a spôsobe nakladania s týmito odpadmi
§7
Zákazy
1.

Na území obce sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto
nariadením,
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) 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,
d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob inou ako
oprávnenou osobou,
e) zneškodniť odpady vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku, do pôdy a do kanalizácie,
f) nakladať prípadne zaobchádzať s odpadmi, ktoré spôsobujú obťažovanie okolia hlukom alebo
zápachom,
g) spaľovať komunálny odpad vrátane odpadu zo záhrad a parkov na voľnom priestranstve a vo
vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
h) v deň vývozu/zberu zmesového komunálneho odpadu ponechať na verejnom priestranstve
zberovú nádobu, ktorá nie je zaplnená odpadom resp. zakazuje sa vykladať v deň zvozu
zmesového komunálneho odpadu poloprázdne zberové nádoby,
i) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
j) preťažovať zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a spaľovať v nej komunálny odpad,
k) ukladať zmesový komunálny odpad vedľa zberných nádob,
l) ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad:
- akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo),
- elektroodpady vrátane žiariviek,
- odpady s obsahom a nebezpečných látok,

-

horúci popol,
biologicky rozložiteľný odpad,
biologicky rozložiteľný kuchynsky odpad,
textil,
tekuté odpady a pod.
IV. ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE
§8
Nakladanie s komunálnym odpadom

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o
- zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
- zmesový odpad z iných zdrojov,
- drobný stavený odpad,
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o 1. oddelene
vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
elektroodpad a použité batérie a akumulátory
oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových
výrobkov z iných zdrojov.
Pre fyzickú osobu (ďalej len „FO“) je na území obce zavedený paušálne spoplatnený systém zberu
KO. Každá FO, ktorá vlastní, užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce, je
povinná oznámiť túto skutočnosť na príslušné oddelenie Obce Odorín. Obec následné zabezpečí
zber a zneškodnenie KO pre FO.
Pre právnické osoby (ďalej len „PO“) a FO - podnikateľov je na území obce zavedený množstevný
systém zberu KO. Každá PO a FO-podnikateľ je povinná pre začatím činnosti požiadať príslušné
oddelenie o zabezpečenie zberu KO. Obec následne zabezpečí zber a zneškodnenie KO z prevádzky
PO a FO – podnikateľa.
Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách je zbieraný uličnými
zbernými nádobami s intervalom zberu minimálne 2x týždenné.
Do uličných zberných nádob nepatrí iný odpad ako komunálny odpad, ktorý vzniká pri pobyte osôb
na verejných priestranstvách.
Zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a mobilného zberu a výkupu
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou na vykonávanie tejto
činnosti, okrem distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadov, použitých batérií a
odpadových pneumatík a subjekty vykonávajúce zber použitých prenosných batérií a akumulátorov
prostredníctvom zberných miest.
Obec prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje popis celého systému nakladania s
komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce a harmonogram zberu.
§9
Nakladania so zmesovým komunálnym odpadom

1.

2.

Na území obce sa pre fyzické osoby ako pôvodcu zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov
alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob
uplatňuje intervalový systém zberu.
Obec určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu typ zbernej nádoby:

3.
4.

a) 110 l kovová nádoba,
b) 120 l plastová nádoba (čiernej farby),
c) 240 l plastová nádoba (čiernej farby),
d) 1100 l plastový kontajner (čiernej farby)
Každá zberná nádoba na zmesový komunálny odpad od zavedenia elektronickej evidencie odpadov
musí byť označená trvalým identifikátorom.
Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:
a) každá domácnosť (v rodinnom dome, bytovom dome), prevádzka alebo iná nehnuteľnosť
slúžiaca na individuálnu rekreáciu na území obce je povinná používať typ zberných nádob na
zmesový komunálny odpad zodpovedajúci systému nakladania, ktorý vymedzuje toto nariadenie
b) poplatník KO a DSO je povinnosť zabezpečiť zbernú nádobu v počte minimálne 1 ks,
c) interval zberu/vývozu sa zabezpečuje 1x za 2 týždne. Vo výnimočných prípadoch môže starosta
obce nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Obec stanovuje náklady na zberné nádoby
na zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady a to priamo kúpou zbernej nádoby čiernej farby,
a) spôsob úhrady sa určuje v hotovosti do pokladne alebo bezhotovostne bankovým prevodom,
b) poplatník KO a DSO si po zaplatení vyzdvihne príslušnú zbernú nádobu na obecnom úrade a
požiada príslušné oddelenie obce o označenie zbernej nádoby trvalým identifikátorom RFID čipom.
7. Zberné nádoby pre poplatníkov KO a DSO obce Odorín typu 120 l plastová na zmesový
komunálny odpad zabezpečuje obec.
8. Zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
9. Zamestnanci oprávnenej osoby vyprázdnia len zberné nádoby na zmesový komunálny odpad
označené trvalým identifikátorom RFID čipom a evidované obcou.
10. Každý vývoz zbernej nádoby bude monitorovaný a údaje sa evidujú v elektronickom systéme
odpadov. Vhodné vyložiť vždy len plnú zbernú nádobu.
11. Obec zneškodňuje zmesový komunálny odpad na riadenej skládke odpadov.
12. Každý pôvodca zmesového komunálneho odpadu (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a
právnická osoba, ktorá má na území obce prevádzku) musí byť prihlásený do obecného systému
zberu zmesového komunálneho odpadu a splniť si voči obci oznamovaciu povinnosť podľa zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Množstvový zber
Na území obce je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické
osoby a fyzickú osobu – podnikateľa.
Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po vytriedení
jeho zložiek podľa jednotlivých druhov v zmysle § 4 tohto nariadenia.
Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu obec ustanovuje zbernú nádobu:
120 l plastová nádoba,
Pri množstvovom zbere si pôvodca zmesového komunálneho odpadu individuálne určí interval
odvozu komunálnych odpadov:
a) jedenkrát za týždeň,
b) jedenkrát za dva týždne,

5.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

1.

c) jedenkrát za štyri týždne.
Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu je pôvodca
komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia, do 15 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.
§ 11
Nakladanie s objemným odpadom
Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber objemného odpadu.
Miestom určeným pre zber objemného odpadu je:
a) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu zabezpečeného
obcou minimálne dvakrát ročne (jarné a jesenné obdobie); harmonogram kalendárového zberu
objemných odpadov zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou a oznamuje
obvyklým spôsobom prostredníctvom obecného rozhlasu.
Zber objemného odpadu podľa odseku 2 písm. b) sa vykonáva pristavením veľkoobjemových
kontajnerov na miestach a v čase určených v harmonograme zberu, prostredníctvom oprávnenej
osoby na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatným komunálnym odpadom.
§ 12
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
Na území obce sa nezavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať drobný stavebný odpad bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva a odovzdať ho na miesto určenom pre zber drobného stavebného odpadu.
Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor v Spišskej Novej Vsi
Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku, drevo a pod.
Fyzická osoba, ktorá vyprodukuje drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 je oprávnená odovzdať
ho na zbernom dvore v Spišskej Novej Vsi. V prípade, že fyzická osoba vyprodukuje väčší objem
drobného stavebného odpadu (t.j. nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), je povinná zabezpečiť
odvoz odpadu na riadenú skládku odpadov na vlastné náklady prípadne iné nakladanie so
stavebným odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.
K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú fyzické osoby patria v malom množstve zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečuje
obec podľa potreby prostredníctvom oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými komunálnymi odpadmi.
§ 13
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok
Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok, ako
sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady alebo iný tekutý komunálny
odpad v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých,
pevných obaloch, z ktorý sa odpad neuvoľňuje/nevyteká, bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber odpadu z domácností s obsahom
nebezpečných látok.

2.

3.

4.

Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok je: - zberné miesto
určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu odpadu z domácností s obsahom
nebezpečných látok zabezpečeného obcou minimálne dvakrát ročne (jarné a jesenné obdobie);
harmonogram kalendárového zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou a oznamuje obvyklým spôsobom
prostredníctvom obecného rozhlasu, zverejnením oznamu na informačných tabuliach prípadne
prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok podľa odseku 2 vykonáva zmluvne
oprávnená osoba pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu. Držiteľ
odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby.
Zakazuje sa zmiešavať odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok s ostatnými
komunálnymi odpadmi.

§ 14
Nakladanie s odpadom z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, plasty, kovy, sklo,
kompozitné obaly na báze lepenky

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Na území obce je zavedený kalendárový zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (ďalej len „VKM“).
Triedený zber sa realizuje vrecovým systémom a zbernými nádobami. Zberné nádoby (plastové
vrecia) na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi (papier, plasty, kovy, sklo, VKM) sú farebné rozlíšené nasledovne:
a) modrá pre zložku papier; papier je možné zviazať do balíka,
b) žltá pre zložku plasty,
c) zelená pre zložku sklo,
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (zber, preprava,
triedenie odpadu z vyhradených výrobkov vrátane zberných nádob/ vriec), na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
O spôsobe triedenia ako aj frekvencii zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu budú
občania informovaní prostredníctvom zvozového kalendára na príslušný rok, ktorý bude občanom
doručený do domov ; kalendár zvozu obec zverejní na svojom webovom sídle .
Interval zberu je zabezpečený 1x za dva týždne.
V deň zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu je pôvodca KO (obyvateľ) povinný v
ranných hodinách do 6.00 hod. vyložiť vrecia a zbernú nádobu pred svoju nehnuteľnosť na verejné
prístupné miesto v zmysle § 5 Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpad písm. j tohto nariadenia,
Každé vyložené vrece s vytriedenou zložkou KO musí byť označené nálepkou s príslušným
špecifickým QR kódom určeným pre každú nehnuteľnosť (domácnosť). Vrecia bez nálepky s QR
kódom nebudú zberovou spoločnosťou odvezené.
Každý zber vriec s vytriedenou zložkou KO bude monitorovaný v elektronickej evidencii odpadov.
Každý pôvodca KO je povinný zapojiť sa do systému triedenia zložiek komunálneho odpadu.
Zakazuje sa zmiešavať vytriedený komunálny odpad s ostatnými komunálnymi odpadmi.
Odpad do zberných nádob (vriec) treba ukladať rozložený, stlačený, uložený v čo najmenšom
objeme, aby boli nádoby využívané čo najefektívnejšie.
Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vykonáva zberová spoločnosť, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu.
Podrobný systém jednotlivých odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov:

A) Odpady z papiera:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Odpady z papiera sa triedia do modrých plastových vriec alebo môžu sa zviazať do balíka.
Do zberných nádob na papier patrí: noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy
a pod.,
Do zberných nádob na papier nepatrí: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou),
mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky,
voskovaný papier, pláta od vajíčok a pod.
Do zberných nádob na papier je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
Vytriedený papier je možné odovzdať aj v zbernom dvore v Spišskej Novej Vsi. Náklady na
dopravu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
Zber papiera sa vykonáva aj mobilným zberom. Mobilný zber vykonáva oprávnená osoba, s ktorou
obec uzatvorila zmluvu. Mobilný zber papiera sa oznamuje v obci obvyklým spôsobom.
Školský zber

B) Odpady z plastu:
1. Odpady z plastu sa triedia do žltých plastových vriec.
a. Plasty - plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1),
aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE),
záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové
vedierka, misky"
b. TetraPacky - stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s
hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri
c. Kovové obaly - konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo,
energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot"
2.

3.
4.

5.

Do zberných nádob na plasty nepatrí: obaly znečistené chemikáliami či olejmi, viacvrstvové
kombinované obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
Medzi PLASTY, KOVOVĚ OBALY a TETRAPACKY nepatri:
znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou),
plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, plastové predmety s obsahom
kovových častí, podlahové krytiny, gumu,
Vytriedené plasty môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore v Spišskej Novej Vsi. Náklady na
dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

C) Odpady zo skla:
1.
2.
3.

4.
5.

Odpady zo skla sa triedia do zelených plastových vriec alebo zelenej zbernej nádoby .
Do zberných nádob na sklo patrí: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre,
tabuľové (okenné) sklo
Do zberných nádob na sklo nepatrí: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné
bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky,
zaváraninové poháre s obsahom zaváranín
Do zberných nádob na sklo je zakázané odkladať iné druhy odpadov.
Vytriedené sklo je možné odovzdať aj v zbernom dvore v Spišskej Novej Vsi. Náklady na dopravu
do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

§ 15
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od
iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových
fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je:
a) pri obecnom úrade
b) iné zberné miesto, na ktorom je umiestnená zberná nádoba určená výlučné na zber jedlých olejov
a tukov z domácností na základe zmluvy s obcou a oprávnenou osobou, ktoré obec zverejní na
svojom webovom sídle a v mieste obvyklým spôsobom napr. oznámením v obecnom rozhlasom,
vyvesením oznamu na informačných tabuliach v obci.
Držiteľ odpadu odovzdá jedlé oleje a tuky z domácností na mieste určenom pre zber jedlých olejov
a tukov z domácností.
Zakazuje sa jedlé oleje a tuky zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať ich k nádobám na KO
resp. triedený odpad alebo zbavovať sa vypustením do kanalizácie.
Zber jedlých olejov a tukov z domácností zabezpečuje oprávnená osoba, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Olej je možné odovzdať aj v zbernom dvore na Spišskej Novej Vsi. Náklady na dopravu do
zberného dvora si pôvodca hradí sám.

§ 16
Nakladanie s elektroodpadom z domácnosti

1.

2.
3.

4.

5.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú
používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z
domácností.
Držiteľ elektroodpadu z domácností zhromažďuje bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva a odovzdá ho na miesta určené pre zber elektroodpadu z domácností.
Elektroodpad z domácností bez narušenia celistvosti držiteľ odpadu odovzdá:
a) bezplatne v rámci spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadenia, priamo v
predajni,
b) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu elektroodpadu z
domácností, ktorý je súčasťou zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
minimálne dvakrát ročne (jarné a jesenné obdobie); harmonogram kalendárového zberu
elektroodpadu z domácností zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou a
oznamuje obvyklým spôsobom prostredníctvom obecného rozhlasu, zverejnením oznamu na
informačných tabuliach v obci,
c) na zbernom mieste elektroodpadu; ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý
elektroodpad do zberných nádob určených na zber tohto odpadu.
Zber elektroodpadu z domácností podľa odseku 3 písm. b) vykonáva zmluvne oprávnená osoba
pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu. Držiteľ odpadu odovzdá
odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby.
Obec umožní výrobcovi elektrozariadení, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii
zodpovednosti výrobcov na ich náklady:

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenie na zber komunálnych odpadov.
6.

7.
8.
9.

Do elektroodpadu patrí: napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádia, počítačová
kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, kávovary, ručné elektrické náradie, variče,
ohrievače atď.
Elekroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.
Zakazuje sa odovzdať elektoroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Elektroodpad je možné odovzdať aj na zbernom dvore v Spišskej Novej Vsi. Náklady na dopravu
do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

§ 17
Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami
a akumulátormi.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Držiteľ odpadu zhromažďuje použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulátory bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdá ho na miesta určené
pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov.
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory bez narušenia
celistvosti držiteľ odpadu odovzdá:
a) bezplatne v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov,
b) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu batérií a
akumulátorov, ktorý je súčasťou zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
minimálne dvakrát ročne (jarné a jesenné obdobie); harmonogram kalendárového zberu batérií a
akumulátorov zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou a oznamuje
obvyklým spôsobom prostredníctvom obecného rozhlasu, zverejnením oznamu na informačných
tabuliach v obci, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov podľa odseku 2
písm. b) vykonáva zmluvne oprávnená osoba pristavením vozidla na miesta a v čase určenom v
harmonograme zberu. Držiteľ odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby
Obec umožní výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej
organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a
akumulátorov,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenie na zber komunálnych odpadov.
Zakazuje sa batérie a akumulátory ukladať do iných nádob KO alebo vedľa nich a na verejné
priestranstva obce.
Zakazuje sa odovzdať batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 18
Nakladanie s veterinárnymi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a
nakladanie so zdravotnými pomôckam

1.
2.

Držiteľ veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok je povinný odovzdať ich do verejnej lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je zakázané ukladať do nádob na zmesového
komunálneho odpadu, triedený zber KO alebo vedľa nich a na verejné priestranstva obce.

§ 19
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1.
2.

3.
4.

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálneho odpadu ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje
obec.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovu pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto
pneumatiky vymieňa).
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestnom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za
distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

§ 20
Nakladanie s použitým šatstvom a textilom

1.

2.
3.
4.

Do zbernej nádoby na šatstvo a textil patrí: čisté a suché šatstvo a textil (odevy, deky, posteľná
bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy
šatstva a textilu.
Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálneho zberného kontajnera,
ktorý je umiestnený pre obecným úradom.
Do nádoby na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
Interval vývozu je podľa potreby.

§ 21
Školské zbery

1.

Škola a školské zariadenie (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a
informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
2. Táto povinnosť sa nevzťahuje na školy, ktoré odovzdali odpad zo školského zberu spoločnosti,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

V. ČASŤ
§ 22
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
a) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. „zelený
odpad“
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (ďalej len „kuchynský odpad“)
c) jedlé oleje a tuky z domácností (popis v § 15 tohto nariadenia).
2. Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.
3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, papierové
vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho
pôvodu, ktoré vznikli v domácností.
4. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá,
časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zabíjačky“, a pod..
Zelený biologicky rozložiteľný odpad sa jednoducho zhodnocuje kompostovaním a ako produkt
procesu kompostovania sa využíva ako nezávadné organické hnojivo s univerzálnym využitím.
Preto je žiaduce, aby občania tento odpad kompostovali priamo vo svojich záhradkách a
vyprodukovaný humus využívali ako organické hnojivo.
Na území obce je zavedený spôsob triedeného zberu rozložiteľného komunálneho odpadu
kompostovaním v kompostovacom zásobníku, ktorý dodala obec prípadne vo vlastnom
kompostéri. Súčasťou odovzdania kompostovacieho zásobníka je protokol o odovzdaní a prevzatí
plastového kompostéra.
V prípade, že domácnosť alebo vlastník/nájomca pozemku k.ú. Odorín vlastní kompostovací
zásobník, môže ho naďalej využívať na vlastné kompostovanie BRO a zároveň podpíše Dohodu
o kompostovaní.
Fyzické osoby sú oprávnené odovzdať zelený odpad do veľkoobjemových kontajnerov na to
určených, v období marec až november.
Biologicky rozložiteľný odpad sa zakazuje ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad, plastových vriec určených na vytriedené zložky komunálneho odpadu a zneškodňovať
spaľovaním.
Zber, prepravu, zhodnotenie biologického rozložiteľného odpadu tzv. „zelený odpad“ vznikajúceho
pri údržbe verejnej zelene a zelene zo záhrad a pod. zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s
odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v obci v zmysle § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch
na základe, ktorej obec preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad

VI. ČASŤ
§ 23
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ktoré je pôvodcom.
Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi
odpadov.
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením
EP a Rady (ES) č. 1069/2009.
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 priestoroch 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 predpisy.
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 kuchynským a reštauračným 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.
Ustanovenia ods. 1) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne
(výdajnej školskej jedálne).
Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad so zmesovým
komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu.

VII. ČASŤ
§ 24
Spôsob nahlasovania nezákonného umiestneného odpadu

1.

2.

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v územnom obvode obce, ktoré je v rozpore so zákonom o
odpadoch (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže oznámiť akákoľvek fyzická osoba
alebo právnická osoba:
a) písomným podaním (Obec Odorín, 266 Odorín, 053 22 Odorín,
b) elektronicky na e-mailovú adresu: starosta@obecodorín.sk
c) osobne
d) telefonicky na tel. č. 053 4498123 Polícia Markušovce
Oznámenie obsahuje najmä
a) popis miesta, kde sa nezákonne uložený odpad nachádza,
b) popis kat. územia, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti – ak sú známe,
c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín a pod.),
d) množstvo odpadu (odhadom),
e) fotodokumentáciu.

VIII. ČASŤ
§ 25 Priestupky
Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu podľa osobitných
predpisov
IX. ČASŤ
§ 26
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.

5.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec a poverení zamestnanci obce a poslanci
obecného zastupiteľstva v Odoríne. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s odpadmi.
Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacich predpisov pri nakladaní s
odpadmi, nie sú týmto nariadením dotknuté.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Odorín bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce www.obecodorin.sk na pripomienkovanie občanov dňa 26.05.2022
Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odorín sa ruší Všeobecné záväzné
nariadenie obce Odorín č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Odorín zo dňa 15.06.2016
Všeobecne záväzne nariadenie č 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Odorín nadobúda účinnosť dňa 01.08.2022

Ing. Mária Goduľová
starostka obce

