Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
na základe § 4 ods. 3 písm. f),g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Ostrovany t o t o

všeobecne záväzné nariadenie
č. 21/2001

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Ostrovany
§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 podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a
čistotu v obci.
2. Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 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.
§2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Ostrovany.
2. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobného charakteru vznikajúci pri činnosti právnických osôb alebo fyzických
osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
4. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré 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. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov.
9. zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických
vlastnosti odpadov.
10.Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného
prostredia alebo ohrozenie zdravia ľudí.
11. Nebezpečnými odpadmi sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (napr. horľavosť, jedovatosť, infekčnosť, žieravosť, korozívnosť,...)
12. Množstvový zber je uzatvorený celoobecný systém zberu komunálnych odpadov, meraný
prostredníctvom hmotnostných alebo objemových jednotiek uložených do zberných nádob určených
obcou.
§3
Komunálny odpad a jeho druhy
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP
Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
- 20 01 01 papier a lepenka,
O
- 20 01 02 sklo,
O
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
O
- 20 01 10 šatstvo,
O
- 20 01 11 textílie,
O
- 20 01 13 rozpúšťadlá,
N
- 20 01 14 kyseliny,
N
- 20 01 15 zásady,
N
- 20 01 17 fotochemické látky,
N
- 20 01 19 pesticidy,
N
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
N
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
N
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky
O
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
N
- 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
O
- 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
N
- 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
O
- 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá
N
- 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
O
- 20 01 33 batérie a akumulátory (olovené, niklovo-kadmiové, obsahujúce ortuť),
N
- 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
obsahujúce nebezpečné časti
N
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35
O
- 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
N
- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
O
- 20 01 39 plasty,
O
- 20 01 40 kovy,
O
- 20 01 41 odpady z vymetania komínov
O
- 20 01 99 odpady inak nešpecifikované
N
b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,
O
- 20 02 02 zemina a kamenivo,
O
- 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady
O
c) podskupina iné komunálne odpady
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad,
O
- 20 03 02 odpad z trhovísk
O
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc,
O
- 20 03 04 kal zo septikov a odpad zo žúmp,
O
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie,
O
- 20 03 07 objemný odpad
O
- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované
O

2. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Ostrovany nie je možné ukladať mimo
vyhradených miest a lokalít.
3. Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Ostrovany považujú:
Vyhradené miesta:
- zberné nádoby 110 a 1100 l - zber zmesového komunálneho odpadu,
- veľkoobjemové kontajnéry - zber objemného odpadu a vyseparovaných zložiek drobného stavebného
odpadu,
- zberné zvony - zber zmiešaného skla,
- plastové vrecia - zber papiera, papierovej lepenky a plastových PET fliaš.
Vyhradené lokality:
- priestranstvo pri ČOV určené na uloženie:
- vytriedených zložiek drobného stavebného odpadu (hlina, kameň, tehly, tvárnice, omietka, betón
bez železa) neobsahujúcich nebezpečné zložky,
- biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov,
- zeminy a kameniva,
- určené priestory OcÚ na zber vyseparovaných zložiek odpadu (papier a lepenka, plastové PET
fľaše).
Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách zo zhora uvedeného
ustanovenia. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako aj životného
prostredia občanov obce.
§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu,
preprava a spôsob separovaného zberu
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
zodpovedá obec.
2. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením je záväzný obecný systém na
celom katastrálnom území obce a určuje povinnosť pôvodcom odpadu na jej území zapojiť sa do tohto
zberu.
3. V obci sa využíva množstvový zber zmesového komunálneho odpadu do110 a 1100 l typizovaných
zberných nádob.
4. Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi (zber, odvoz, zneškodňovanie odpadov a
zapožičiavanie zberných nádob a vriec) znáša držiteľ odpadu.
5. Na území obce Ostrovany sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať a po vytriedení
a zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 tohto nariadenia ukladať:
a) do zberných nádob, 110 l a 1100 l umiestnených v zastavanom území obce, sa zbiera:
- zmesový komunálny odpad
- vývoz sa zabezpečuje každý 3 týždeň, každá nádoba
b) občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu
takto:
- papier a papierová lepenka
- zber do plastových vriec
- odpad sa zhromažďuje v trojmesačných intervaloch určených obcou v priestoroch obecného
úradu
- sklo (zmiešané)
- zber do zberných zvonov rozmiestnených v obci na vopred určených stanoviskách
- vývoz raz za 3 mesiace resp. podľa potreby
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- pojazdný zber 1x v roku (september)
- držiteľ odpadu je povinný tento nahlásiť na obecnom úrade
- batérie a akumulátory (olovené, niklovo-kadmiové, obsahujúce ortuť)
- pojazdný zber 1x v roku (september)

- držiteľ odpadu je povinný tento nahlásiť na obecnom úrade
- plasty (iba PET fľaše)
- zber do plastových vriec
- odpad sa zhromažďuje v trojmesačných intervaloch určených obcou v priestoroch obecného
úradu
- kovy (železný šrot)
- zber do pristaveného veľkoobjemového kontajnéra prípadne na voľné priestranstvo pri OcÚ
podľa oznámenia obce min. raz v roku.
6. Veľký objemný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín sú občania
povinní uložiť do veľkoobjemových kontajnérov.
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje v obci dvakrát ročne (apríl a
september).
7. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce
Ostrovany zmluvne spoločnosť MARIUS PEDERSEN, a.s. na skládke odpadov v Ražňanoch.
Zber, prepravu a zneškodňovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje na území
obce Ostrovany zmluvne MARIUS PEDERSEN, a.s.
Obec Ostrovany môže zabezpečovať túto činnosť aj sama, vo vlastnom mene.
8. V zmluve obec musí upraviť najmä nasledovné oblasti:
- spôsob zberu a jeho prepravy po území obce,
- harmonogram zberu,
- podmienky zberu,
- spôsob zneškodňovania,
- sankcie pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
- výpovednú lehotu, ktorá nesmie byť obojstranne kratšia ako 6 mesiacov.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia o to isté obdobie.
Výber zmluvného partnera sa realizuje v súlade s osobitnými predpismi na úseku verejného
obstarávania.
9. Zamestnanci prepravnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri
stavbe na území obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh
odpadu, než ten, ktorý je v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) tohto nariadenia prípustný.
§5
Kal zo septikov a odpad zo žúmp
1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a odpadu zo žúmp sú záväzné pre celý
kataster obce.
2. Majitelia septikov a žúmp, 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 sa určuje: ČOV Orkucany.
4. Preprava kalov:
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a odpadov zo žúmp môže na
území obce len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou alebo obec samostatne, pokiaľ má na to príslušné technické vybavenie a s tým
súvisiace následné povolenia od štátnych orgánov pre zber, prepravu a zneškodňovanie uvedených
odpadov.
b) Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom tejto organizácie.
c) Informácie o týchto organizáciách eviduje obecný úrad.
5. Každý majiteľ septika a žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o
zabezpečení vývozu kalu zo septika a odpadu zo žúmp oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii
na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b) zákona o
odpadoch.

§6
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť. Drobný stavebný odpad hlina, kameň, tehly a tvárnice, omietky a betón bez železa možno
ukladať na miesta určené týmto nariadením, zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných
zberných nádobách, resp. na určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný
odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.
2. Pokiaľ nie je možné zneškodniť drobný stavebný odpad vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho
držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu osobitne na vlastné
náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O tejto
skutočnosti je držiteľ drobného stavebného odpadu povinný upovedomiť obec. Zber, prepravu a
zneškodňovanie drobného stavebného odpadu môže vykonávať len organizácia poverená zberom /podľa
zmluvy s obcou/.
3. Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom na území obce sa zakazuje.
§7
1. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a
opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
2. Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému
úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa nachádza.
§8
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prerokováva priestupky, ktoré do jej
pôsobnosti vymedzil zákon o odpadoch. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a/ uloží alebo ponechá odpad na inom mieste než na mieste určenom týmto nariadením,
b/ zneškodní odpady alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením,
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú v § 7 ods. 3 tohto nariadenia,
d/ neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi.
2. Za priestupok podľa predchádzajúceho odseku môže obec uložiť peňažnú pokutu do výšky 5000,Sk.
2. Obec týmto nariadením dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, akým spôsobom sa má nakladať so
stavebným odpadom vznikajúcom pri stavebnej činnosti (§ 72 ods. c/ zákona o odpadoch).
3. Obec poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jeho území.
4. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) orgány obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva),
b) orgány obecného zastupiteľstva (komisie obecného zastupiteľstva)
c) pracovníci obecného úradu,
d) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie , musia zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Obec prostredníctvom úradnej tabule, miestneho rozhlasu a letákmi zabezpečí a priebežne
zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach
vyplývajúcich z tohto nariadenia.
4. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce Ostrovany určuje všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych
poplatkoch.
5. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa 18.12.2001 uznesením č.
19/2001-B/1.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2.1.2002.
V Ostrovanoch, dňa 4.2.2002
Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Príloha č. 1

ODPADY
1. Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný
2. Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti
3. Výrobky po záručnej lehote
4. Materiály rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené, vrátane materiálov, zariadení a pod.,
ktoré boli v dôsledku nehody znečistené
5. Materiály znečistené alebo znehodnotené v dôsledku plánovaných činností (napr. odpad po
čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnéry)
6. Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory)
7. Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá,
vyčerpané temperovacie soli)
8. Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zbytky)
9. Odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité
filtre)
10. Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania)
11. Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy)
12. Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi)
13. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie bolo zákonom zakázané
14. Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, z
domácností, kancelárií, obchodov)
15. Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa
pôdy
16. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch

