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Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto na základe ust. § 81 ods. 3, 5 a 8 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. §
4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. .../2020
o nak ladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Slanské Nové Mesto
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Nariadenie upravuje v súlade 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 „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozloţiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. pouţitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 zák.
č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad.
(2) Toto nariadenie upravuje tieţ výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu v obstarávacej cene.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
(1) Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny odpad 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, pouţitých 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 zloţením podobný odpadu z domácností.
(2) Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, odpad z
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a
čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.
(3) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z nevytriedený komunálny odpad
alebo komunálny odpad po vytriedení zloţiek komunálneho odpadu.
(4) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z odpad z beţných
udrţiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(5) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŢP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady
(odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zloţiek z
triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto podskupiny: 20 01
zloţky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane
odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.
§3
Nakladanie so zmesovým odpadom
(1) Drţitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový odpad zhromaţďovať a umiestňovať
nasledovne:
- do zbernej nádoby 110/120 litrové (obyvatelia obce)
- do zbernej nádoby 1100 litrov (Majer).
(2) Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby označené logom zberovej
spoločnosti pre domácnosť:
 s počtom občanov 1- 4 prináleţí jedna zberná nádoba 110/120 l
 s počtom občanov 5 - 8 prináleţia dve zberné nádoby 110/120 l
 s počtom občanov 9 a viac prináleţia tri zberné nádoby 110/120 l
 Niţný Majer prináleţí 2 zberné nádoby 1 100 l
(3) Pri prekročení objemu zbernej nádoby označenej logom zbernej spoločnosti, je moţné zmesový
komunálny odpad likvidovať:
a) jednorazovými odpadovými vrecami, ktoré sú označené logom zbernej spoločnosti,

b) zakúpením ďalšej zbernej nádoby označenej logom zberovej spoločnosti a zaplatením
jednorazového ročného poplatku za likvidáciu odpadu podľa cenníka zberovej spoločnosti,
ktorá má podpísanú zmluvu s obcou Slanské Nové Mesto.
(4) Jednorazové odpadové vrece a ďalšiu zbernú nádobu s označením loga zberovou spoločnosťou
na zmesový komunálny odpad je moţné kúpiť na Obecnom úrade v Slanskom Novom Meste.
§4
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

(1) Drţiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a pouţiteľnú časť
zhodnotiť; zvyšnú časť je drţiteľ povinný odovzdať do 1 m3 obci na určenom mieste – priestor
pri bývalom areále ŠM.

(2) Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií, ktoré vznikli pri výstavbe,
rekonštrukcii alebo demolácii je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a plní
povinnosti drţiteľa odpadov.

(3) Zber sa uskutoční dvakrát ročne. Obyvateľom sú všetky informácie poskytované vopred v mieste
obvyklým spôsobom.
§5
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
(1) Mnoţstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza v katastrálnom území obce
Slanské Nové Mesto pre podnikateľov a právnické osoby pôsobiace v katastri Slanské Nové
Mesto.
(2) Drţitelia komunálnych odpadov sú i v rámci mnoţstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zloţiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia.
(3) Na účely mnoţstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovuje veľkosť zbernej nádoby 120
litrová označená logom zbernej spoločnosti.
(4) Interval odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný vykonať doručením písomného oznámenia v
lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na obecný úrad.
(5) V prípade , ţe pôvodca odpadu potrebuje zmenu intervalu odvozu odpadov oznámi to doručením
písomného oznámenia na obecný úrad.
(6) V prípade nového pôvodcu odpadu intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný
vykonať doručením písomného oznámenia v lehote do 15 dní odo dňa vzniku na obecný úrad.

TRETIA ČASŤ

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§6
(1) Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, pri
ktorej sa oddelene zbierajú zloţky komunálnych odpadov.
(2) Zloţka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. ich časť, ktorú moţno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zloţka komunálneho odpadu sa
povaţuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zloţky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré
moţno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
- papier,
- plasty,
- kovy,
- sklo,
- kompozitné obaly na báze lepenky,
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 21 zák.
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
- jedlé oleje a tuky z domácností
- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové
batérie a akumulátory
- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
- odpadové pneumatiky,
- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín
- drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby,
(4) Drţitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa
tohto nariadenia.
§7
Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín
(1) Objemný odpad a oddelene zbierané zloţky komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok sú drţitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať do veľkokapacitných
kontajnerov na zber objemného odpadu najmenej dvakrát ročne, ktoré obec rozmiestňuje na
miestach a v intervaloch vývozu určených obcou. Obyvateľom sú všetky informácie poskytované
vopred v mieste obvyklým spôsobom.

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi
§8
Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných obalov na báze lepenky
(1) Drţitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene
umiestňovať nasledovné zloţky komunálneho odpadu:
- sklo: do zeleného vreca označenej logom spoločnosti,
- papier: do modrého vreca označenej logom spoločnosti,
- plast, kov, kompozitné obaly: do ţltého vreca označenej logom spoločnosti,
(2) Všetky druhy vriec sú umiestnené v kaţdej domácnosti. Vrecia je potrebné v deň zberu podľa
harmonogramu vyloţiť pred bránu do 6:00 hod., po vyprázdnení zberová spoločnosť ich vráti
späť. Za výmenu vreca občan neplatí.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
§9
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
(1) Obec z pozemkov vo vlastníctve obce – parky a cintorín – biologicky rozloţiteľný odpad
zhromaţdí na pozemku susediacom s cintorínom, kde ho zhodnotí.
(2) Občania biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad a z domácnosti vykonávajú kompostovaním vo
vlastných kompostoviskách na svojich pozemkoch. O spôsobe kompostovania občania boli
informovaní prostredníctvom letáku. Vlastník nehnuteľnosti prehlásil, ţe takýto odpad
kompostuje.
§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

(1) Nakladanie s biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom sa na území obce zabezpečuje pre
materskú školu (MŠ) v Slanskom Novom Meste – školská jedáleň – organizáciou, s ktorou má
podpísanú zmluvu na zber a likvidáciu odpadov v zberných nádobách vyváţaných podľa
harmonogramu. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa
(MŠ), musia byť udrţiavané v náleţitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
Prevádzkovateľ (MŠ) musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali ţivočíchy najmä hlodavce ani verejnosť.
(2) Nakladanie s biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom sa na území obce pre FO
uskutočňuje formou kompostovania na svojich nehnuteľnostiach čo je preukázané, ţe 100%
obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.
(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom organizácie, s ktorou má obec podpísanú zmluvu na likvidáciu odpadov. Zber
a preprava sa uskutoční spolu s likvidáciou komunálneho odpadu v uzatvorených PET fľašiach
priloţených ku zbernej nádobe TKO.

§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností zabezpečuje organizácia, s ktorou má obec podpísanú
zmluvu a nie je zahrnutý do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Zber sa uskutoční
dvakrát ročne. Obyvateľom sú všetky informácie poskytované vopred v mieste obvyklým
spôsobom.
§12
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
(1) Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných
lekárni, ktoré sú povinné ich zhromaţďovať za účelom odovzdania štátnemu ústavu pre kontrolu
liečiv.
(2) Zber nespotrebovaných veterinárnych liekov a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je
upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
§13
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom organizácie s ktorou má obec podpísanú zmluvu na likvidáciu odpadov.
(2)

Zber jedlých olejov a tukov sa uskutočňuje spolu s likvidáciou komunálneho odpadu
v uzatvorených PET fľašiach priloţených ku zbernej nádobe TKO.

§ 14
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
(1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej drţiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 15
(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási
orgánu, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza a to:
- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Košice - okolie
- obci Slanské Nové Mesto.

(2) Oznámenie moţno uskutočniť akýmkoľvek spôsobom.
(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa
táto nehnuteľnosť nachádza.

PIATA ČASŤ
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
§ 16
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu sám.
(2) Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša
pôvodný pôvodca odpadu vo výške obstarávacej ceny nádoby, ktorá nie je zahrnutá do miestneho
poplatku za komunálne odpady.
(3) Zmesový komunálny odpad umiestnený v jednorazových odpadových vreciach označených
(logom) zberovej spoločnosti – spôsob likvidácie zmesového komunálneho odpadu nie je
zahrnutý do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Jednorazové odpadové vrece označené logom zberovej spoločnosti na zmesový komunálny odpad
je moţné kúpiť na obecnom úrade v Slanskom Novom Meste v sume vypočítanej z ceny
likvidácie odpadu z vriec plus nákupnej ceny vriec.
ŠIESTA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1) Kaţdý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôleţitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis
celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Slanské
Nové Mesto zverejní obec Slanské Nové Mesto na svojom webovom sídle
www.slanskenovemesto.sk
(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Slanské Nové Mesto stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Slanské
Nové Mesto o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Slanské Nové Mesto č. 1/2020 zo dňa
27.02.2020.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto
dňa ... ... .... .
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..................

V Slanskom Novom Meste, dňa ..................................
.....................................

Milan Diheneščík, v.r.
starosta obce

