VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
č. 3 / 2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Granč - Petrovce

OBEC GRANČ - PETROVCE

GRANČ - PETROVCE
12. december 2015

Obecné zastupiteľstvo v Granči - Petrovciach na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení noviel, spojení s ust. § 4, ods.3, písm. f) a g) cit. zák. a v súlade
s ust. § 39 zák. č. 223/ 2001 Z. z . o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo a vydalo toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Granč - Petrovce

§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1) Obec Granč - Petrovce týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym
odpadom, jeho zložkami a drobným stavebným odpadom, ktorý vzniká na území obce
Granč - Petrovce.
2) Toto VZN upravuje najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o
spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj o miestach určených na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
3) Obec Granč - Petrovce je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov
z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
c) na základe žiadosti zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby, fyzickej osoby
alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že množstvo ním vyprodukovaných komunálnych
odpadov je presne merateľné a komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich
odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
§2
Vymedzenie základných pojmov
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade
so zákonom alebo osobitnými predpismi je povinný sa jej zbaviť.
b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
d) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
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q)
r)

s)

bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, alebo v správe obce a taktiež pri
údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam komunálneho odpadu
tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia.
Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady zo stavebných úprav, udržiavacích
prác a drobných stavieb na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie
stavebného úradu, v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
Nebezpečné odpady (ďalej len NO) sú odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený
podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
Objemný odpad (k. č. 20 03 07) - je odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto VZN (nepotrebný nábytok, sanitárne
zariadenie a pod.).
Uličné smeti sú KO alebo DSO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc (k. č. 20 03 03) a
zmesový komunálny odpad (k. č. 20 03 01), ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných
priestranstvách.
Zberný dvor je miesto, kde sa za stanovených podmienok zhromažďujú zložky KO,
objemné odpady, elektroodpady z domácností a DSO.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov a zneškodňovanie odpadov
vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
Oprávnená osoba je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá
na základe zmluvy uzatvorenej s mestom realizuje na území mesta zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie KO, jeho zložiek alebo DSO, alebo niektorú z týchto
činností jednotlivo.
Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
- bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu alebo správca,
- bytové domy vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb je spoločenstvo
vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov alebo správca,
- rodinné domy je vlastník rodinného domu
- byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo nájomca
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nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru,
- individuálnu rekreáciu (chata, záhrada, byt, nebytový priestor) je vlastník nehnuteľnosti.
t) Obecné kompostovisko je miesto, kde obec, obcou poverený subjekt alebo osoby
vykonávajú kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, pričom jeho ročná
produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
§3
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií
šetriacich prírodne zdroje, výrobou výrobkov, ktoré rovnako ako výsledné výrobky čo
možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie
životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) separovaním využiteľných zložiek KO znižovať podiel odpadu určeného na
zneškodnenie,
c) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písm. a),
d) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm.
a) alebo c),
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písm. a), c), alebo d).

§4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a povinnosti
pôvodcu a držiteľa týchto odpadov
1) Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
2) Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
a) predchádzať vzniku odpadov, nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s
týmto VZN,
b) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci
podľa tohto VZN,
d) ukladať KO do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO
nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej
organizácie,
e) ukladať odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia zbernej
nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie a po vysypaní odpadu uzatvoriť zbernú
nádobu,
f) konať tak, aby nedošlo k poškodeniu zberných nádob, kontajnerov, ich označenia a
ponechať ich na stanovisku, udržiavať ich v dobrom stave, chrániť ich pred
poškodením, stratou a odcudzením,
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g) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé
zložky v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber a ukladať ich do
príslušných kontajnerov, zberných nádob, vriec, alebo na to určené miesta,
h) vypracovať a dodržiavať Program odpadového hospodárstva (ďalej len POH), ak
produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 10 t ostatných
odpadov, a ak pôvodca odpadu je fyzická osoba- podnikateľ, alebo právnická osoba.
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre
KO, ako aj odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v
rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby obec, na ktorej území tieto
odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu vypracovať program plní pre odpady
vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú,
i) odcudzenie alebo poškodenie prenajatej zbernej nádoby, kontajnera do 3 dní nahlásiť
na OcÚ v Granči - Petrovciach,
j) umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište kontajnerov a bezplatne
poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO,
k) ak vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, obchody, záhradné posedenia, pojazdné
stánky a podobné činnosti) alebo organizuje podujatia a činnosti pre verejnosť na
verejných priestranstvách obce zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti
minimálne 3 m od týchto zariadení, podľa charakteru poskytovanej služby
zabezpečiť dostatočný počet košov na KO pre seba a svojich zákazníkov a
zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie tohto odpadu u oprávnenej
osoby, pričom odpad z týchto odpadových košov je zakázané sypať do uličných
košov na odpad, ale do osobitne objednaných zberných nádob,
l) prednostne vylúčiť z KO nebezpečný odpad a nakladať s ním v súlade so zákonom o
odpadoch.
3) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) zakúpiť si na vlastné náklady dostatočný počet zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálneho odpadu v obci, podľa schváleného typu a potreby
produkovaného množstva odpadov, v súvislosti s cyklom vývozu KO, alebo si
takúto nádobu prenajať u oprávnenej osoby alebo obce
b) vyžiadať si na obecnom úrade dostatočný počet žetónov na označovanie zberných
nádob pripravených na odvoz a oznámiť obci zmenu veľkosti zbernej nádoby
c) umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade ak
to nie je možné, stanovište zberných nádob určí obec,
d) starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob,
e) označiť pripravené zberné nádoby na odvoz žetónmi, ktoré mu pridelila obec a to
každú nádobu podľa druhu, objemu a počtu pripravených nádob na odvoz
f) dbať na to, aby odpad v zberných nádobách, kontajneroch, vreciach bol na odvoz
riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom
odpadu a tiež, aby boli označené iba naozaj plné zberné nádoby .
g) postarať sa o vynesenie zberných nádob až na miesto, kde je prístup obvyklých
zberných mechanizmov možný a postarať sa o toto miesto, ak nastanú okolnosti,
ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup k stanovišťu,
h) po odvoze vrátiť zberné nádoby späť na ich stanovište.
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4) Pôvodca alebo držiteľ odpadu má zakázané:
a) uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto nariadením,
b) oddelené zložky KO s obsahom škodlivín zmiešavať s odpadmi z domácností,
c) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
d) ukladať do zberných nádob, kontajnerov a vriec no KO - rádioaktívny, výbušný,
horľavý, žieravý a infekčný odpad; problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo
výkup (napr. odpadové motorové oleje, olovené akumulátory, lieky), horúci popol,
uhynuté zvieratá, fekálie, odpad zo žúmp a septikov, elektroodpad z domácností a iný
odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov a zamestnancov
oprávnenej osoby,
e) vyberať KO alebo jeho jednotlivé zložky z odpadových nádob, kontajnerov alebo
odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
f) ukladať objemný odpad, DSO a oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom
škodlivín na stanovištia zberných nádob alebo kontajnerov vyhradených na bežný
zber KO,
g) využívať zberné nádoby , odpadové vrecia na iný účel než sú určené,
h) zapaľovať odpad v zberných nádobách,
i) na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a
pod.) meniť zoskupenie týchto nádob alebo ich inak premiestňovať, zákaz sa
nevzťahuje na zmeny vykonané oprávnenou osobou na základe požiadavky Obecného
úradu,
j) ukladať do zberných nádob určených pre zvyškový KO separované zložky KO, pre
ktoré je organizovaný separovaný zber (ide o zložky ako papier, plasty, kovy...),
k) ukladať do zberných nádob určených pre zvyškový KO biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad a parkov, vrátane cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických a
fyzických osôb a občianskych združení,
l) ukladať do zberných nádob určených pre zvyškový KO objemný odpad a DSO (napr.
zvyšky zo stavebných sutí...),
5) Pri sporoch, či sa povinnosť vzťahuje na pôvodcu alebo držiteľa odpadu, táto povinnosť
prechádza na platiteľa poplatku za KO a DSO.
6) Povinnosti oprávnenej osoby:
a) vyprázdňovať iba žetónom označené zberné nádoby a vrecia s KO tak, aby
nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným
závadam, prípadne ku škode na majetku,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby zo stanovišťa na dobu potrebnú na ich
vyprázdnenie,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť na pôvodné miesto,
d) ak pri manipulácii, vyprázdňovaní zberných nádob alebo vriec znečistí verejné
priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je povinná znečistenie
okamžite odstrániť,
e) v prípade zistenia, že v zbernej nádobe sa nachádza nebezpečný odpad, tento
odstrániť a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením a zákonom o odpadoch a o
tejto skutočnosti informovať Obecný úrad,
f) zabezpečiť dostatok zberných nádob a vriec na vytriedené zložky KO,
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§5
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce.
2) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, objemného odpadu,
biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu zo septikov na území obce Granč Petrovce, môže len oprávnená osoba, ktorou je spoločnosť EKOVER s.r.o.
a v niektorých prípadoch spoločnosť GRANČ s.r.o.

§6
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
komunálnych odpadov a jeho zložiek
1) Na území obce pre pôvodcov, držiteľov a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností,
uvedených v §2 písm. f) tohto VZN, ktorí ukladajú odpad do zberných nádob 110 l, 240 l,
1100 l, a vriec sa uplatňuje intervalový systém zberu.
2) Pôvodcovia KO sú povinní do určených zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému
zberu KO v zmysle tohto VZN, zbierať a na určené miesta ukladať oddelene vytriedený
odpad na jednotlivé zložky podľa prílohy č. 1 tohto VZN ak je na ne zavedený oddelený
zber.
3) Na ukladanie vyseparovaných zložiek KO sa povoľuje používať pre fyzické osoby,
fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na území obce Granč - Petrovce
nasledovné typy zberných nádob:
a) 1300 l modrá nádoba - papier a lepenka 20 01 01
- obaly z papiera a lepenky 15 01 01
- viacvrstvové (kompozitné) kombinované materiály ("tetrapaky") 15 01 05
b) 1300 l žltá nádoba - plasty 20 01 39
- obaly z plastov 15 01 02 (PET fľaše a PE fólie)
- kovové obaly 15 01 04
- viacvrstvové (kompozitné) kombinované materiály ("tetrapaky") 15 01 05
c) 1300 l biela /zelená/ nádoba - sklo 20 01 02
- obaly zo skla 15 01 07
d) vrecia modrej farby - papier a lepenka 20 01 01
- obaly z papiera a lepenky 15 01 01
e) vrecia žltej farby - plasty 20 01 39
- obaly z plastov 15 01 02 (PET fľaše a PE fólie)
- kovové obaly 15 01 04
- viacvrstvové (kompozitné) kombinované materiály ("tetrapaky") 15 01 05
f) vrecia zelenej farby - sklo 20 01 02
- obaly zo skla 15 01 07
4) Zberné nádoby na separovaný zber sú vo vlastníctve oprávnenej osoby alebo obce
5) Životnosť plastových nádob GMT 120 l a GMT 240 l je výrobcom stanovená na min.10
rokov. V prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia zbernej nádoby počas jej
životnosti sa bezplatná náhrada užívateľovi neposkytne. Novú nádobu je potom fyzická
alebo fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba povinná si zabezpečiť na vlastné
náklady.
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6) Cyklus vývozu KO a jeho zložiek na území obce Granč - Petrovce sa stanovuje:
a) rodinné domy a bytové domy
- cyklus vývozu 120 l a 240 l nádoby - zvyškový KO sa stanovuje v súlade s
režimom podľa zmluvy medzi obcou Granč - Petrovce a oprávnenou osobou
(spravidla 1 x za 2 týždenne, bude stanovená zvozovým kalendárom),
- cyklus vývozu vytriedených zložiek z KO - odber vriec sa 1 x ročne stanoví
zvozovým kalendárom, ktorý sa doručí do každej domácnosti,
- cyklus vývozu a lokalita zberu 120 l, 240 l nádoby - BIO odpad sa 1 x ročne
stanoví zvozovým kalendárom,
b) pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov (ďalej len PO a FO-p) sa
zavádza množstvový zber
- cyklus vývozu zvyškového KO u nádoby 120 l, 240 l a 1100 l sa stanovuje v
režimoch 1 x za 2 týždne,
Pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na podnikanie a zároveň majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt je
možné režim vývozu stanoviť na 1 x za mesiac, po dohode s obcou.
PO a FO-p sú povinní zakúpiť, alebo objednať si typ a počet zberných nádob
v súlade s režimom vývozu , ktorý odpovedá ich produkcii KO,
PO a FO-p sú povinní do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti podať, na Obecný
úrad ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady v zmysle VZN o miestnych poplatkoch. Na základe tohto ohlásenia sa
vyhotoví "Protokol o nakladaní s KO" (Príloha č. 2), kde PO a FO-p svojím
podpisom odsúhlasí typ, počet zberných nádob podľa režimu vývozu,
PO a FO-p sú povinní ohlásiť obci do 30 dní každú skutočnosť, ktorá má vplyv na
zmenu v procese nakladania s KO, resp. ukončenie vývozu KO na tlačive "
Dodatok k protokolu o nakladaní s KO" (Príloha č.3),
PO a FO-p, ktoré majú zavedený množstvový zber sú povinné zabezpečiť KO v
zberných nádobách do ich vyprázdnenia oprávnenou osobou tak, aby nemohlo dôjsť
k vyberaniu odpadu z týchto nádob (umiestnením v chránenom priestore,
uzamknutím, reťazou ...) a označiť zbernú nádobu názvom firmy,
Obec je oprávnená rozhodnúť o úprave počtu, typu alebo režimu vývozu zberných
nádob v prípadoch, ak pôvodca neprispôsobí typ, počet, alebo režim vývozu ním
produkovaného odpadu,
PO a FO-p sú povinní v zmysle príslušných zákonov zhodnocovať alebo
zneškodňovať nebezpečné odpady, odpady z obalov vznikajúce pri ich činnosti na
vlastné náklady u firiem oprávnených tento odpad zhodnotiť alebo zneškodniť.
7) Zberný dvor v obci Granč - Petrovce sa nachádza pri futbalovom ihrisku. Miesto na
zhromažďovanie konkrétnych druhov odpadu však určí obec oznamom , podľa
kalendára zvozu. V týchto objektoch, mimo miesta vzniku odpadu, sa po dohode
s odberateľmi týchto odpadov zhromažďujú do na to určených kontajnerov
donáškovým systémom tieto druhy odpadu:
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a) - nebezpečné odpady
20 01 33 - batérie a akumulátory, 16 01 03 - Pneumatiky, 20 01 21 – svetelné zdroje a
iný odpad obsahujúci ortuť, 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
b) elektroodpad z domácností.
Tieto druhy odpadu sa budú odoberať od občanov obce (fyzických osôb) bezplatne.
Občania obce sú povinní uvedené druhy odpadov odovzdať v Zbernom mieste v určenom
čase. Náklady na dopravu si hradí každý pôvodca sám.
8) Preberanie odpadu dovážaného do Zberného dvora:
a) pôvodca odpadu (obyvateľ obce) je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora
riadiť sa pokynmi správcu a preukázať sa dokladom totožnosti,
b) pracovník poverený prevádzkou Zberného dvora overí druh dovážaného odpadu (v
prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname odoberaných komodít,
zabráni pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera alebo do skladov NO),
- následne bude pôvodca inštruovaný o mieste, na ktorom má odpad zložiť.
9) Kvalitatívne požiadavky na zhromažďovanie odpadu:
a) Batérie a akumulátory (20 01 33)
Obaly akumulátorov nesmú byť poškodené.
b) Pneumatiky (16 01 03)
Na Zbernom dvore sa odoberajú pneumatiky z osobných automobilov bez ráfikov.
c) Elektroodpad z domácností
V Zbernom dvore sa vykonáva oddelený zber elektroodpadu z domácností v členení
podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s
elektroodpadom. Odovzdané zariadenie musí tvoriť jeden celok a musí obsahovať
všetky dielce.
10) Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na Obecnom úrade (ďalej len OcÚ)
v Granč - Petrovciach minimálne 14 dní pred požadovaným prvým vývozom.
11) Fyzické a právnické osoby s produkciou KO a vytriedených zložiek z KO, ktorá presahuje
štandardné množstvá, alebo s osobitnými požiadavkami na zabezpečenie vývozu si
dojednajú podmienky (veľkosť, typ nádoby, harmonogram a spôsob vývozu) osobitne so
zodpovedným pracovníkom OcÚ.
12) Ak sa pri vývoze vytriedených zložiek z KO zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe,
vreci je znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné
zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená až pri vývoze zvyškového KO. O porušení zákona
o odpadoch sú pracovníci zabezpečujúci zber povinní informovať zodpovedného
zamestnanca obce.
13) Zvyškový komunálny odpad, ktorý vzniká pôvodcom pri pobyte mimo miesta pobytu
záhradkárskych osadách, chovateľských osadách a v o voľnej prírode sú pôvodcovia
povinní odviezť na vlastné náklady do zbernej nádoby v mieste trvalého bydliska.
14) Umiestnenie zberných nádob :
a) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú vlastníci alebo správca
rodinného domu.
b) Hromadné rozmiestnenie zberných nádob (napr. pri bytových domoch,
podnikateľských subjektoch, v objektoch vo vlastníctve obce a pod.) určí OcÚ - v
spolupráci s oprávnenou osobou tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj
dostupné vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky.
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§7
Kal zo septikov
1) Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster
obce.
2) Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní
zabezpečiť
na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
3) Miesto zneškodňovania odpadov: ČOV v Krompachoch, prostredníctvom oprávnenej
osoby, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie
4) Preprava kalov:
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce
len organizácia oprávnená na zber odpadov (kalov), ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti a príslušné oprávnenia (živnostenský list, registráciu).
b) Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalov výlučne prostredníctvom takejto
organizácie.
c) Informácie o týchto organizáciách eviduje Obecný úrad v Granči - Petrovciach.
5) Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septika organizáciou oprávnenou na zber odpadov (kalov) a
o jeho zhodnotení , alebo zneškodnení na určenom mieste.

§8
Uličné smeti
1) Do nádob na uličné smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO vznikajúci pri
pobyte osôb na verejných priestranstvách, najmä zmesový KO z domácností, akékoľvek
odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhoviska atď.
2) Nakladanie s uličným smetím zabezpečuje obec.

§9
Drobný stavebný odpad
1) Pôvodcovia a držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky
(druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo plasty ....).
2) DSO je tvorený:
- 17 01 01 - betón
- 17 01 02 - tehly
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika
- 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
- 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03
3) Odpad s katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a
výkopovú zeminu inú ako uvedenú v 17 05 05 je pôvodca povinný odviesť na Regionálnu
skládku Kúdelník II v k.ú. Spišská Nová Ves, ak obec nerozhodne inak.
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4) Pôvodcovia a držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na
základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva, a takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a
k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
5) Pôvodcovia alebo držitelia DSO sú povinní zabezpečiť jeho prepravu na Skládku na nie
nebezpečný odpad Kúdelník II. Fyzickým osobám je zabezpečený odber DSO bezplatne
na Skládke Kúdelník II po predložení dokladu OcÚ .
6) Zakazuje sa DSO vhadzovať do zberných nádob určených pre KO alebo vytriedené
zložky KO (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach ), do
veľkoobjemových kontajnerov určených pre cintorín a ukladať ho na stanovištia zberných
nádob vyhradených pre zber KO a pod.
7) Pôvodca a držiteľ DSO je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu obce
doklad o preprave, zhodnotení alebo zneškodnení DSO.

§10
Objemný odpad
1) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne v rámci
systému obecného zberu objemných odpadov v jarnom a jesennom cykle vývozu
prostredníctvom oprávnenej osoby.
2) Obecný úrad v Granč - Petrovciach zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom
predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky
možnosti informačného systému obce (na úradnej tabuli, informáciou v obecnom
rozhlase, ...).
V informácii uvedie najmä termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov, druh
odpadu pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia v obci a pod.
3) Mimo termínu obecného zberu objemných odpadov je pôvodca objemného odpadu
povinný uskladniť ho mimo verejné priestranstvo, alebo zabezpečiť jeho prepravu na
skládku na vlastné náklady.
4) Fyzické osoby - podnikatelia a právnicke osoby si zabezpečia odvoz a zneškodnenie
objemného odpadu na vlastné náklady u oprávnenej osoby.
5) Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta
na verejnom priestranstve.

§11
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
1) Odpad zo záhrad a parkov sa rozumie tráva, porezané konáre z orezávky stromov a krov,
lístie a zelené časti rastlín zbavené zeminy.
2) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov zhromažďujú pôvodcovia a držitelia
týchto odpadov a zhodnocujú ich kompostovaním predovšetkým vo vlastných
zariadeniach na kompostovanie. Ak takéto možnosti nemajú, môžu občania tento
bezplatne odovzdať na Zbernom dvore (fyzické osoby) na obcou zvlášť určených
miestach (obecné kompostovisko). O týchto miestach bude obec občanov informovať
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce . Aj
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tento odpad bude preberať obcou poverená osoba, počas prevádzkovej doby zberného
dvora. Po vybudovaní obecnej kompostárne budú môcť občania obce tento odpad
odovzdať priamo v nej.
3) Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na KO, na iné
miesta než určené alebo ho spaľovať (mimo drevného odpadu).

§12
Elektroodpady z domácností
1) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
Tento odpad nie je súčasťou komunálneho odpadu.
2) Pôvodca elektroodpadu z domácností je povinný tento odovzdať v Zbernom dvore
v Granči - Petrovciach alebo tomu, kto má na zber elektroodpadu súhlas v zmysle platnej
legislatívy.
3) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo
kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z
elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste
2005.
4) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie
s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13.
augustom 2005 (ďalej len "historický elektroodpad") z domácností, odovzdaného za
predchádzajúci kalendárny rok, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý
určí ministerstvo pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe
hlásení podľa § 54b ods. 1 písm. p).
5) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jeho
území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácnosti a umožniť mu v rozsahu
potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenie na zber komunálnych odpadov.
Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli z uvedeného postupu.

§13
Staré vozidlá
1) Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo
má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30
dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie
potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
2) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia
ako motorového vozidla, alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je
odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 zákona určí okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
3) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je
povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. V našom regióne takýto zber
vykonáva firma Kovozber s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves.
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§14
Nepovolené skládky na území obce
1) Je neprípustné uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade s osobitným predpisom (§18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch).
2) Vlastník, správca alebo nájomca pozemku (nehnuteľnosti) je povinný vykonať opatrenia
na zamedzenie vzniku nepovolených skládok na jeho pozemku (nehnuteľnosti).
3) Vlastník, správca alebo nájomca pozemku (nehnuteľnosti), ktorý zistí, že na jeho
pozemku (nehnuteľnosti) bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením alebo
osobitnými predpismi, je túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť obvodnému
úradu životného prostredia a mestu, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť
nachádza.
4) Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z
podnetu iného orgánu štátnej správy alebo mesta požiada Policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na
vlastné náklady. Ak ide o KO alebo DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady
zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie u oprávnenej osoby.
5) Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie KO alebo DSO na nehnuteľnosti v
rozpore s týmto zákonom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady
obec, na ktorého území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.
§15
Priestupky a pokuty
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením (§ 18 ods. 3
písm. b) zákona o odpadoch),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto nariadení (§ 18
ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §18 ods. 6 zákona o odpadoch,
d) neposkytne obci požadované údaje podľa §39 ods. 9 zákona o odpadoch,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so
zákonom o odpadoch.
2) Za priestupok podľa odseku 1 písm.a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,00 €.
3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) možno uložiť pokutu do výšky 663,00 €.
4) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce uložiť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638,00 € (zákon
369/1990 Zb. § 13 ods. 8).
5) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
6) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN a prerokovávanie priestupkov proti tomuto
VZN vykonáva Obec.
7) Kontrolnými orgánmi obce pre účely tohto VZN sú:
a) poslanci Obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ),
b) členovia komisie pri OZ pre životné prostredie a verejný poriadok,
c) kompetentní pracovníci OcÚ, ktorí konajú a rozhodujú vo veciach stavebných,
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia, priestupkov a pod.
d) útvar hlavného kontrolóra.
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8) V prípade porušenia ustanovení tohto VZN fyzickými osobami alebo právnickými
osobami, sa postupuje podľa osobitných predpisov (najmä zákon o odpadoch, zákon o
vodách, zákon o ochrane zdravia ľudí, stavebný zákon a ďalších súvisiacich všeobecne
záväzných predpisov) a podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
pokiaľ nejde o trestný čin.
9) Toto VZN neupravuje ďalšie priestupky a porušenia povinnosti, ktoré spadajú do
pôsobnosti iných orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve a sú uvedené v
zákone o odpadoch.
§ 16
Poplatky za odpady
Stanovenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, úľavy na poplatkoch,
vyrubovanie poplatkov upravuje VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO.
§17
Účinnosť a dostupnosť VZN
1) Návrh tohto VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Granč – Petrovce dňa
20.11.2015 a vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2015.
2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Granči - Petrovciach,
dňa 12.12.2015 a vyvesené na úradnej tabuli obce Granč – Petrovce dňa 14.12.2015.
3) VZN č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.
4) VZN č. 3/2015 ruší platnosť VZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Granč – Petrovce.
5) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
6) Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Granči – Petrovciach a na internetovej
stránke obce Granč – Petrovce ( www.grancpetrovce.sk)

Mgr. Peter Pitoňák v.r.
starosta obce
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