Obecné zastupiteľstvo v Gyňove v súlade s ustanovením § 6 zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2014
o nakladaní s odpadmi na území Obce Gyňov
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Gyňov (ďalej len „nariadenie“)
je spôsob zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym
odpadom, a elektrooodpadov z domácností na území Obce Gyňov (ďalej len „obec“)
a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi na území Obce Gyňov.
§2
Hierarchia odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva:
a) predchádzať vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie
§3
Spoločné ustanovenia
1. Program odpadového hospodárstva (ďalej len "POH") sa vypracúva v súlade s hierarchiou
a cieľmi odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH na roky 2011-2015),
územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so
zákonom o odpadoch.
2. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom
a produkuje ročne viac než 10 t nebezpečných odpadov alebo 100 t ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
3. Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou, že
vypracujú spoločný program.
4. Pôvodca odpadu a obec okrem povinností podľa odseku 2. sú povinní vypracovať
a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
5. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnená
bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného

stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.
6. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
7. Zakazuje sa:
a. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a týmto VZN. Miestom určeným na uloženie odpadu sú
iba nádoby na komunálny odpad a farebne rozlíšené vrecia na separovaný
odpad, na objednávku pristavené VKK.
b. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c. riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie
prítomných škodlivín,
d. opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
e. vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd,
f. uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po
spracovaní odpadových olejov do pôdy.
8. Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob
zhodnotenia alebo zneškodnenia, a to len držiteľovi autorizácie.
9. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov
a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého
výroby odpad pochádza.
10. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady
držiteľa odpadu.
11. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému
úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
12. Okresný úrad na základe oznámenia z vlastného podnetu, alebo z podnetu iného orgánu
štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je
povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k) a m) a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“).

§4
Vymedzenie základných pojmov
1. 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.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady 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 domácnosti 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.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou (nepodnikateľom), na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie.
5. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné
pre ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob používaných v obci; alebo ich množstvo
presahuje objem, ktorý je možné zberovými nádobami vyviezť v rámci stanoveného
pravidelného harmonogramu vývozu. Patria tu tiež odpady, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zberového vozidla.
6. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov, vrátane odpadov
z obalov.
7. Harmonogram zvozu je rozpis, v ktorom je uvedené, v ktorý deň sa vykonáva zber
a preprava KO a zber a preprava separovaných zložiek.
8. Biologický odpad je biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácnosti, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných
zariadená a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
9. 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.
10. Nebezpečný odpad je taký druh odpadu, ktorý sa vyznačuje negatívnym vplyvom na
životné prostredie a zdraví ľudí alebo zviera, alebo pri manipulácii s ním hrozí nejaké
ďalšie nebezpečenstvo. Majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených
v prílohe č. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
11. Humánny liek - liek určený pre človeka.

DRUHÁ ČASŤ
§5
Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu. Podrobnosti sú zahnuté v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
na území obce zodpovedá Obec Gyňov.
3. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na
jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o
odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje separovaný zber
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a
drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

§6
Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je tiež povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci Gyňov,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené Obcou Gyňov a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci Gyňov,
d) zberné nádoby v deň zvozu komunálneho odpadu sprístupniť,
e) po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu na pôvodné miesto,
f) ukladať odpady len do zberných nádob na to určených. Nie je povolené ukladať
odpady mimo zberných nádob,
g) zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, resp. okamžité odstránenie
vzniknutého znečistenia odpadom, tak aby stanovište zberných nádob bolo neustále
čisté.
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Gyňov zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o
odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu Košice-okolie, odboru
starostlivosti o životné prostredie Košice – okolie a Obci Gyňov.
4. Okresný úrad na základe oznámenia z vlastného podnetu, alebo z podnetu iného orgánu
štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je
povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
5. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k) a m) a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§7
Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškodňovanie a
zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce Gyňov môže len ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou Gyňov (ďalej oprávnená osoba).
2. Oprávnená osoba je povinná
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti
vozovky, najneskôr v nasledujúci deň,
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie
ihneď na vlastné náklady odstrániť,
e) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s Obcou Gyňov.

TRETIA ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM
§8
Komunálne odpady
1. Komunálny odpad nie je možné ukladať mimo vyhradených miest. Vyhradené miesta sú:
zberné nádoby KUKA 110 l a veľkokapacitný kontajner uložený na vymedzenom mieste
pri obecnom ihrisku a 1100l kontajner na obecnom cintoríne v obci Gyňov. Zakazuje sa
zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje
a pneumatiky s komunálnym odpadom, resp. iným druhom odpadov.
§9
Separovaný zber druhotných surovín

1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. V Obci Gyňov je
zavedený separovaný zber druhotných surovín prostredníctvom označených a farebne
rozlíšených vriec, poskytnutých do každej domácnosti 1x ročne .
Zber žltých vriec, kde vkladáme PLASTY, KOVY, TETRAPAK
- plasty - fólie, sáčky, tašky, PET fľaše, obaly z kozmetických výrobkov (plastové
fľaše zo šampónov, aviváže a i.
- Kovy – plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín) a drobné kovové
predmety, drôt.
- Tetrapak – obaly (krabice) z džúsov, mlieka, mliečnych výrobkov, vín ..
Zber modrých vriec, kde vkladáme: PAPIER – noviny, časopisy, katalógy, prospekty,
listy, obálky, kancelársky papier, zošity, knihy, papierové vrecúška (z múky, cukru, soli,
ryže a i), vlnitá papierová lepenka kartón, rôzne papierové krabice z pracích práškov,
pudingov, cigariet, čokolády, žuvačiek – bez vnútorného Al obalu a celofánu, papierové
krabičky od liekov, hygienických potrieb.
Zber zelených vriec, kde vkladáme: SKLO – fľaše, poháre, črepy, úlomky tabuľového
skla (nepatrí sem: porcelán, zrkadlo, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom,
žiarovky, obrazovky z TV a sklo obsahujúce drôt)
Vývoz a zber vyseparovaných zložiek sa obci vykonáva na základe Harmonogramu
separovaného zberu, ktorý obec obyvateľom poskytne do konca decembra
predchádzajúceho roka.
2. V priebehu roka podľa potreby sa uskutoční zber šatstva a taktiež je umiestnený kontajner
na zber šatstva pre obecným úradom.
§ 10
Objemný odpad
1. Objemný odpad (nadrozmerný odpad) z domácností je potrebné uložiť do pristaveného
veľkoobjemového kontajnera.
2. O termínoch pristavenia a odvozu objemného odpadu sú občania informovaní spôsobom
v obci obvyklým (rozhlas, úradná tabuľa, webová stránka).
3. Veľký objemný odpad do max. množstva 100 kg sú občania povinní ukladať do
veľkokapacitného kontajnera umiestneného na vymedzenom mieste pri obecnom ihrisku
2x ročne a to v mesiaci apríl a október.

§ 11
Drobné stavebné odpady
1. Drobné stavebné odpady, vzniknuté z bežných udržiavacích prác na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie je potrebné roztriediť a uložiť do veľkokapacitného
kontajnera umiestneného na vymedzenom mieste pri obecnom ihrisku 2x ročne a to
v mesiaci apríl a október (limit: 1m3/osobu/kalendárny rok).
2. V prípade stavebného povolenia stavebný odpad stavebník likviduje na svoje náklady
v zmysle zákona o odpadoch. Potvrdenie o spôsobe likvidácie na požiadanie predkladá
Obecnému úradu v Gyňove.
§ 12
Odpad zo záhrad a parkov, biologicky rozložiteľný odpad

1. Kompostovateľný odpad zo záhrad je zhodnocovaný na pozemku spravovanom
vlastníkom, resp. užívateľom záhrady.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z jedálne MŠ bude likvidovaný
prostredníctvom firmy KOSIT a.s.
3. Na vymedzené miesto pri obecnom ihrisku v obci Gyňov, je možné ukladať iba konáre
upravené na dĺžku 1,5 m, zviazané do zväzkov. Tento priestor je obyvateľom sprístupnený
v období od 15.4. do 15.05. a 15.09 do 31.10. bežného roka a to každú sobotu v čase od
14,00 hod. do 16,00 hod.
4. Z dôvodu, že viac ako 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, Obec Gyňov
nezaviedla triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
§ 13
Odpad z cintorínov

1. Odpad z cintorína je možné ukladať do 1100l zberných nádob určených na odpad
z cintorína. Biologický rozložiteľný odpad je potrebné uložiť do označeného vyhradeného
priestoru.
2. Je zakázané umiestňovať odpad z cintorína mimo vyhradeného miesta v priestoroch
cintorína a jeho oplotenia.
§ 14
Elektroodpad z domácností

1. Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, ku kontajneru na komunálny
odpad, nadrozmerný odpad, odpad z cintorínov, k vreciam na separovaný zber plastov,
skla, papiera,.
2. Elektroodpad z domácností majú občania možnosť odovzdať v rámci odvozu
elektroodpadov v mesiaci apríl a október daného roku podľa dohodnutých vopred
oznámených podmienok (sústredenie odpadov do kontajnerov, resp. ich odber priamo
z domácností). Občania budú informovaní spôsobom v obci obvyklým (rozhlas, úradná
tabuľa, webová stránka).
§ 15
Staré vozidlá

1. Staré vozidlá, dlhodobo umiestnené na verejnom priestranstve odstraňuje Obec Gyňov
prostredníctvom oprávnenej osoby.
2. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša držiteľ vozidla.
3. Obec písomne upovedomí držiteľa starého vozidla o odstránení vozidla, ďalšom naložení s
vozidlom, právach a povinnostiach ako aj dôsledkoch v prípade nečinnosti. Informácia o

odstránení starých vozidiel, ktorých držitelia nie sú známi, je zverejňovaná verejnou
vyhláškou na Úradnej tabuli Obce Gyňov.

1.
2.
3.
4.
5.

§16
Nebezpečný odpad
Prepravu a zber nebezpečného odpadu zabezpečuje Obec Gyňov na náklady obce.
Pre držiteľov odpadu sa zber nebezpečného odpadu uplatňuje 2 x ročne v mesiaci apríl
a október.
Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale
a riadne označený.
Prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu zabezpečuje oprávnená organizácia, ktorá
je držiteľom autorizácie.
Občania budú informovaní spôsobom v obci obvyklým (rozhlas, úradná tabuľa, webová
stránka).
§ 17
Odpad s obsahom škodlivín

1. Patria sem: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady.
2. Použité batérie a akumulátory:
- držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať iba do obcou určených
zberných nádoba (vriec, kontajnerov) v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec.
- Držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať aj distribútorovi batérií
a akumulátorov,
- držiteľ použitých batérií a akumulátorov nemôže odovzdávať použité batérie
a akumulátory iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.
3. Odpadové motorové a mazacie oleje:
- ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych
odpadov a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti
- držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov ich môže odovzdať do obcou
určených zberných nádob (vriec, kontajnerov) v rámci oddeleného zberu, ktorý
organizuje obec,
- držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov nemôže odovzdávať použité
odpadové motorové a mazacie oleje iných subjektom, než sú ustanovené v tomto
nariadení.
4. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
- ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami
a chemikáliami, medzi ktoré patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo
obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
- držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov nemôže odovzdávať farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady iným subjektom, než sú ustanovené v tomto
nariadení.
5. Humánne lieky
- držiteľ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný ich
odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať humánne lieky
nespotrebované fyzickými osobami.

- Zakazuje sa nespotrebované humánne lieky zmiešavať so zmesovým komunálnym
odpadom, s triedeným komunálnym odpadom a oddelene zbieraným komunálnym
odpadom.
6. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
7. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz odpadu s obsahom škodlivín najmenej 2x za
rok a to v mesiaci apríl a október.
8. Občania budú o dni zberu a o mieste pristavenia zberných nádob informovaní spôsobom
v obci obvyklým (rozhlas, úradná tabuľa, webová stránka.
9. Zakazuje sa zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi odpadov.
§ 18
Zberné nádoby

1. Zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú
hygienickým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným predpisom a je k nim
zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu.
2. Občan, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba – podnikateľ sú povinní zriadiť
vyhradené miesto pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad tak, aby k miestu
nakládky bolo čo najbližšie, bolo ľahko prístupné a aby bolo možné bez časových strát
a zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať.
3. Pri zbere zmesového komunálneho odpadu musia byť zberné nádoby umiestnené do 5 m
od verejného priestranstva, nesmú byť za bránkou a inými prekážkami.
4. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu nádob
na zmesový komunálny odpad, občan, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba –
podnikateľ sú povinní postarať sa o náhradné umiestnenie.
5. Obec Gyňov určuje počet potrebných zberných nádob na zber komunálneho odpadu
nasledovne a ich vývoz nasledovne :
Rodinné domy :
jednočlenná až štvorčlenná domácnosť v rodinnom dome – 110 l zberná nádoba s vývozom
jeden krát za dva týždne, 26-krát ročne
päťčlenná až osemčlenná domácnosť v rodinnom dome – dve 110 l zberné nádoby s
vývozom jeden krát za dva týždne
deväťčlenná až viac členná domácnosť v rodinnom dome – tri 110 l zberné nádoby s
vývozom jeden krát za dva týždne
6. Vývoz odpadu sa bude uskutočňovaný na základe zvozového kalendára spoločnosti
vykonávajúcej zber.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
A SANKCIE
§ 19
Priestupky a pokuty
1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto

3.
4.
5.
6.

7.

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo týmto
nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Za priestupok podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch odseku 2 písm. a) až c), f) a s)
možno fyzickej osobe - občanovi uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
Priestupky podľa odseku 2 písm. a) až c), f) a s) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom obce.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení) ak zákon neurčuje inak.
Obec zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení môže uložiť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638 eur, ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest,
Pokuta je príjmom obce.
Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom, kto sa
konania podľa odseku 3 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.

PIATA ČASŤ
§ 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gyňove dňa
11.03.2014, uznesením č. 1/2014.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Gyňov č. 1/2013 – o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území
Obce Gyňov zo dňa 17.9.2013
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Gyňov nadobúda účinnosť 26.03.2014.

V Gyňove, dňa 11.03.2014

Mgr. Denisa Vargová
starostka obce

Príloha č. 1
k VZN č.1/2014

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je komunálny odpad zaradený do podskupín a na
jednotlivé druhy odpadov v nasledovnom členení:
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
(OKREM 15 01)

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
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

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 uhľovodíky
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
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

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

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
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 rozložiteľné odpady

20 03 00

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99
150105
170904

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované
viacvrstvové kombinované materiály
zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 170901,
170902, 170903

Vysvetlivky:
O – ostatné odpady
N – nebezpečné odpady

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

