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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust.§ 39 ods. 4 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Spišský Štvrtok

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§1
Všeobecné ustanovenia
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť
životné prostredie a čistotu v obci.

2.

Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom
a elektroodpadom z domácností upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych
odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov
a na zneškodňovanie odpadov.
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§2
Základné ustanovenia
1.

Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Spišský Štvrtok.

2.

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

3.

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 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 domácností, 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.

4.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.

5.

Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác na
stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.

6.

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.

7.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.

8.

Nebezpečnými odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu o odpadoch
(batérie, motorové oleje, žiarivky a pod.)

9.

Elektroodpad sú elekrozariadenia, ktoré sú odpadom, pretože sa jedná o hnuteľnú vec
uvedenú v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť a to
vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú
súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

10. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3
zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
11. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č.2 zákona o odpadoch.
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DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§3
Komunálny odpad a jeho druhy
1. Odpady sa členia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N
b) ostatné odpady, označené písmenom O
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s
ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
15 01 OBALY ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
20 01

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný
materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29

papier a lepenka
sklo
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované hľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v
20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
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20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16
06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto
batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

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

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
O
O

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O

3. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Spišský Štvrtok
ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.
4. Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Spišský Štvrtok považujú:
−
−
−
−

zberné nádoby,
kontajnery,
plastové vrecia,
zberný dvor - lokalita areál ČOV

§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu
1. Na území obce Spišský Štvrtok sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a
umiestňovať ho po vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 tohto
nariadenia nasledovne:
a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce komunálny odpad
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− 110 l kovové nádoby KUKA
− 120 l a 240 l plastové nádoby
− 1100 l kovové kontajnery
b) do zbernej nádoby na separovanú zložku - papier a lepenka - 1100 l kontajnery
c) do zbernej nádoby na separovanú zložku – plasty - 1100 l kontajnery
d) do zbernej nádoby na separovanú položku – sklo -1100 l kontajnery
e) v rodinných domoch sú pre zber separovaných zložiek určené farebne rozlíšené
plastové vrecia. Pre zber plastov sú určené žlté vrecia, pre zber skla zelené vrecia a
pre zber papiera modré vrecia.
2. Zberné nádoby určené na komunálny odpad pri rodinných domoch musia byť umiestnené
na príslušnej nehnuteľnosti. V dňoch zberu zmesového komunálneho odpadu môžu byť
zberné nádoby uložené na verejnom priestranstve (napr. chodník, okraj miestnej
komunikácie) na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.
3. Zberné nádoby sú vo vlastníctve pôvodcu alebo držiteľa odpadu, ktorí sú povinní
zabezpečiť si ich na vlastné náklady.
4. Zberné nádoby sú vyvážané v zmysle platných harmonogramov stanovených na
kalendárny rok.
§5
Spôsob zberu, zhromažďovanie a preprava veľkoobjemového odpadu
1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne v rámci
systému celoobecného zberu objemných odpadov v jarnom a jesennom cykle vývozu. Pre
tento účel obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej osoby umiestnenie
veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne s ňou spôsob
prepravy a dobu ich umiestnenia .
2. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu osobitým oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému obce. V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkoobjemové
kontajnery rozmiestnené, miesta a dobu ich rozmiestnenia, druh odpadu, pre ktorý sú
určené.
3. PO a FO-podnikateľ si zabezpečí odvoz a zneškodnenie objemného odpadu na vlastné
náklady u prepravnej organizácie.
4. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta
na verejnom priestranstve.
§6
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty,
záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to stavby, pri ktorých sa
nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)).
2. Za drobný stavebný odpad na území obce Spišský Štvrtok sa považuje:
− 17 01 01 – betón
− 17 01 02 – tehly
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− 17 01 03 – obkladačky, dlaždice, keramika
− a zmes uvedených komodít.
3. Pôvodcovia a držitelia DSO sú povinní tento odpad najprv vytriediť na jednotlivé zložky
(druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, sklo, drevo, plasty...) a tieto
účelne zhodnotiť.
4. Pôvodcovia a držitelia DSO povinní zabezpečiť jeho prepravu a zneškodnenie na vlastné
náklady podľa množstva DSO buď
− na zberný dvor v obci
− na regionálnu skládku komunálneho odpadu
5. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje.
§7
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov
1. Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) zo záhrad a
z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
2. Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať
3.

kompostovaním predovšetkým vo vlastných zariadeniach na kompostovanie.

4. Na území obce je zabezpečený cyklus zberu BRO, ktorý sa stanovuje v jarnom, letnom
a jesennom období, 1 x za týždeň spravidla v pondelok.
5. Obdobie zberu BRO závisí od vegetačných podmienok a bude oznámené obyvateľom
obce obvyklým spôsobom.
§8
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností a nebezpečný odpad
1. Za elektroodpad z domácností sa považuje: 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.
2. Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok:
umiestnením – odovzdaním v zbernom dvore (vo vyhlásenom čase)
3. Zhromažďovanie a zber elektroodpadov a ostatných druhov nebezpečného odpadu sa
uskutočňuje spravidla dvakrát ročne v rámci systému celoobecného zberu. Pre tento účel
obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej osoby umiestnenie vhodných kontajnerov na
zbernom dvore a dohodne s ňou spôsob prepravy a dobu ich umiestnenia.
4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
elektroodpadov a ostatných nebezpečných odpadov osobitým oznamom, pričom využije
všetky možnosti informačného systému obce.
5. Mimo termínu celoobecného zberu je pôvodca povinný uskladniť elektroodpad a ostatný
nebezpečný odpad mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na vlastné
náklady do zberného dvora.
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6. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, elektrozariadenia
a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.

a

elektroodpad

7. Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch.
§9
Množstvový zber
1.

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

2. Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa zavádza na
celom území obce Spišský Štvrtok pre nasledujúce kategórie pôvodcov komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu :
− právnické osoby
− fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
3. Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 a § 4 tohto
nariadenia.
4. Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa
ustanovujú tieto veľkosti zberných nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si
vybrať nasledovne:
− 110 l kovová nádoba (KUKA nádoba)
− 120, 240 l plastová nádoba (KUKA nádoba)
− 1100 l kovový kontajner (BOBOR)
− veľkoobjemový kontajner (VOK)
Výber zbernej nádoby a intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný vykonať
doručením písomného oznámenia v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia na obecný úrad.
5. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber
odpadu v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody
všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec.
§10
Spôsob zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
1. Cyklus vývozu KO a jeho zložiek na území obce Spišský Štvrtok sa stanovuje:
a) Rodinné a bytové domy
− cyklus vývozu zvyškového KO (110 l, 120 l a 240 l nádoby) sa stanovuje
v súlade s režimom podľa zmluvy medzi obcou a oprávnenou osobou –
spravidla 1 x za 2 týždne
− cyklus vývozu vytriedených zložiek KO (odber vriec) sa stanoví na príslušný
kalendárny rok harmonogramom, ktorý sa doručí do každej domácnosti
− cyklus zberu BIO odpadu sa stanovuje na obdobie jar, leto, jeseň - 1 x za
týždeň spravidla v pondelok
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b) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov zapojených do množstvového
zberu, sa režim vývozu dohodne podľa ich Ohlásenia k určeniu miestneho poplatku
za KO a DSO na základe typu a počtu zberných nádob.
Obec je oprávnená rozhodnúť o úprave počtu, typu alebo režimu vývozu zberných
nádob v prípadoch ak pôvodca odpadu neprispôsobí typ, počet alebo režim vývozu
ním vyprodukovaného odpadu
2. Zvyškový KO sa zneškodňuje na Regionálnej skládke komunálneho odpadu Kúdelník II
v Spišskej Novej Vsi.
3. Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zabezpečuje na území obce právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú
s obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“) Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052
01 Spišská Nová Ves.
4. Zamestnanci prepravnej organizácie sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu
umiestnenú pri stavbe na území obce ak zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh
odpadu, než je v zmysle § 4 ods. 1 tohto nariadenia prípustný.
5. Zber a prepravu osobitného komunálneho odpad, ako je kal zo septikov, alebo objemný
odpad, môže vykonávať výlučne na to oprávnená prepravná organizácia.
§11
Zberný dvor
1. Na zbernom dvore – lokalita areál ČOV, mimo miesta vzniku odpadu, sa vo vyhlásených
dňoch podľa druhu odpadu zhromažďujú donáškovým systémom tieto druhy odpadu:
Nebezpečné odpady
− 20 01 33
batérie a akumulátory
− 20 01 26
oleje a tuky
− 20 01 21
svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť
− 20 01 35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
− 16 01 07
olejové filtre
− 15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
− 15 02 02
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
Objemný odpad - bytové jadrá, zárubne, okná, dvere, nábytok, sanitárny odpad a pod.
Drobný stavebný odpad
Elektroodpad z domácností
Ostatné odpady

- opotrebované pneumatiky, plasty, sklo

2. Uvedené druhy odpadu sa budú odoberať od občanov obce bezplatne.
3. Občania obce sú povinní uvedené druhy odpadov odovzdať na zbernom dvore vo
vyhlásenom termíne.
4. Náklady na dopravu si hradí pôvodca odpadu sám.
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TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov a týmto nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia.
3. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
4. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský
Štvrtok
stanovuje obec v osobitnom Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Spišský Štvrtok
5. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa
30.augusta 2011 uznesením číslo 74/2011
6. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2006
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Spišský Štvrtok.
7. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j.
15.septembra 2011.

V Spišskom Štvrtku dňa 30. augusta 2011

SIGNED
.................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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