Návrh

Obec Nová Bystrica Bystrica na základe § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods.3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o odpadoch/
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Bystrica
podľa § 81 ods.3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2.Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nakladajú s odpadmi
na území obce Nová Bystrica (ďalej len „poplatník“).
Čl. 2
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1.Na území obce Nová Bystrica sa zmesový komunálny odpad zbiera prostredníctvom 110 l
zberných nádob, 240 l zberných nádob a 1100 l zberných nádob, ktoré sú umiestnené pri každej
domácnosti, pri podnikateľských prevádzkach a na určených zberných miestach v jednotlivých
častiach obce.
2. Harmonogram zberu zmesových komunálnych odpadov na území obce bude zverejňovaný
na:
a) úradnej tabuli Obce Nová Bystrica;
b) miestnym rozhlasom;;
c) SMS bránou obce, ak ju má obec zriadenú;
d) na určenom webovom portáli.
Čl. 3
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Obec Nová Bystrica stanovuje dvojtýždňovú frekvenciu vývozu zberných nádob,
s nasledovným určením:
a) rodinné domy – zberné nádoby pre každý rodinný dom o objeme 110 l alebo 240 l;
b) bytové domy – zberné nádoby pre každý bytový dom o objeme 1100 l;
c) jednotlivé určené časti obce – zberné nádoby o objeme 1100 l;
d) fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby do 6 zamestnancov alebo klientov – zberné
nádoby o objeme 110 l;
e) fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby do 10 zamestnancov alebo klientov – zberné
nádoby o objeme 240 l;

f) fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby nad 10 zamestnancov alebo klientov – zberné
nádoby o objeme 1100l;
2. Poplatník je povinný zbernú nádobu v deň vývozu pripraviť na verejne prístupné miesto pre
zberné vozidlo. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa harmonogramu pripravená na
odvoz, vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale.
3. Každý, kto vykonáva sezónny predaj a poskytovanie služieb (predajné stánky, bufety,
pojazdné stánky a pod.), alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území obce Nová Bystrica, je povinný zabezpečiť:
a) priestranstvo, kde vykonáva činnosť, dostatočným počtom zberných nádob alebo vriec na
komunálny odpad;
b) objednať na Obecnom úrade Nová Bystrica odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov;
c) čistotu a poriadok priestranstva.
4. Nový pôvodca komunálnych odpadov je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane
právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stáva pôvodcom odpadu:
a) ohlásiť Obci Nová Bystrica túto skutočnosť;
b) zabezpečiť si zbernú nádobu.
5. V prípade straty zbernej nádoby, jej poškodenia alebo po uplynutí jej životnosti si novú
zbernú nádobu zabezpečí poplatník na vlastné náklady. Ak mu túto zbernú nádobu zabezpečí
Obec Nová Bystrica je poplatník povinný uhradiť Obci Nová Bystrica náklady na zabezpečenie
novej zbernej nádoby.
6. Poškodenie zbernej nádoby zvozcom odpadu je potrebné nahlásiť Obci Nová Bystrica
najneskôr do jedného pracovného dňa od vzniku jej poškodenia.
7. Náklady na zbernú nádobu: Obec Nová Bystrica poskytne prvú zbernú nádobu pôvodcovi
odpadu /kolaudácia rodinného domu, rekreačnej chaty/ v sume 5,00 eur. Náklady na zbernú
nádobu znáša obec a sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady. Po uplynutí
životnosti zbernej nádoby, náklady na zbernú nádobu hradí pôvodca odpadu v plnej výške.
8. Obec Nová Bystrica zabezpečuje zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov
ukladaním na riadnej skládke odpadov.
Čl. 4
Nakladanie s biologický rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

2.Biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú poplatníci vo vlastnom zariadení,
alebo v domácich kompostoviskách.
Čl. 5
Nakladanie s biologický rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom
1. Obec Nová Bystrica na území obce nezavádza a nezabezpečuje zber biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov, pretože viac ako polovica obyvateľov obce kompostuje
vlastný odpad.
2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným

odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne hradí všetky náklady spojené
s nakladaním s týmto odpadom.
Čl. 6
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Harmonogram zberu triedených zložiek komunálnych odpadov je zverejňovaný na:
a) úradnej tabuli Obce Nová Bystrica;
b) miestnym rozhlasom;
c) SMS bránou obce, ak ju má obec zriadenú;
d) na určenom webovom portáli.
Obec Nová Bystrica zabezpečuje zber jednotlivých vytriedených zložiek komunálnych
odpadov:
1. Zber elektroodpadov z domácností
Obec Nová Bystrica vykonáva najmenej dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti, a to v
čase zberu objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.
2. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
a/ Obec Nová Bystrica má uzatvorenú zmluvu s „Organizácia zodpovednosti výrobcov“ pre
odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ktoré sú
súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.
b/ Pôvodca odpadu je povinný: vytriedené zložky komunálnych odpadov – papier a lepenka
(vlnitá lepenka, hladká lepenka, papier), sklo (bezfarebné sklo, zelené sklo, hnedé sklo), plasty
(PET – polyetylén tereftalát, PE - polyetylén, PP - polypropylén, PS - polystyrén, PVC polyvinylchlorid, PA - polyamid), kovy (oceľ, hliník) a viacvrstvové kombinované materiály
(kompozity) ukladať:
- rodinné domy, bytové domy, prevádzky v obci, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osobado pridelených vriec prevzatých na Obecnom úrade Nová Bystrica, do 1100 l farebných
zberných nádob na určených zberných miestach v obci.
.
3. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov
Obec Nová Bystrica vykonáva najmenej dvakrát ročne zber použitých batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov v termínoch zberu objemných odpadov a odpadov s
obsahom škodlivých látok.
4. Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a/ Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.
b/ Nespotrebované lieky sa odovzdávajú do ktorejkoľvek lekárne v rámci celej SR.
5. Zber jedlých olejov a tukov
a/ Držiteľ jedlých olejov a tukov môže tento odpad odovzdať do 110 l odpadových nádob
označených „JEDLÝ OLEJ“. Nádoby sú rozmiestnené v obci Nová Bystrica na určených
miestach.

b/ Jedlé oleje a tuky musia byť v nerozbitných uzavretých obaloch (napr. PET fľaše, plastové
kanistre a pod.), aby nedošlo pri manipulácii k ich úniku a poškodeniu životného prostredia.
Obal musí byť označený „jedlý olej“.
6. Zber šatstva a textilu
a/ V rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera čisté a suché šatstvo, textil, hračky,
topánky a doplnky k oblečeniu.
b/ Na území obce Nová Bystrica sú rozmiestnené na zber šatstva a textilu špeciálne označené
zberné nádoby, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.
7. Zber objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok
a/ Obec Nová Bystrica zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber objemných odpadov a
oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území
obce.
b/ Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené pri
zberných nádobách v deň zberu podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je
zakázané objemný odpad a odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej
nádobe na komunálny odpad alebo na iné verejné priestranstvo.

8. Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, oznámi túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, t.j.
Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie Čadca na č. t. 041/4308754,
041/4308753 alebo Obci Nová Bystrica, na č. t. 041 /4397221 alebo mailom Obecnému úradu
ounbystrica&stonline.sk.
Čl. 7
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. To znamená, že medzi
drobné stavebné odpady sa zaraďuje vybúraná omietka, obkladačky, dlažby, podlahové krytiny,
predmety (umývadlá, vane, sprchové kúty, WC misy) a strešné krytiny, okrem azbestovej
krytiny. Ak občanovi takýto odpad vznikne, môže postupovať nasledovne
- Ak ide o menší objem odpadu, môže ho pôvodca doviesť priamo za budovu Obecného úradu
v Novej Bystrici.
- Ak ide o väčší objem odpadu, tak pôvodca odpadu požiada Obec Nová Bystrica o kontajner,
do ktorého odpad uloží.
2. Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Nová Bystrica.
3. Poplatok sa platí za každý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti
priamo pracovníkovi Obce Nová Bystrica, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad o
sume prijatého poplatku a o množstve prevzatého odpadu.

Čl. 8
Prevádzkovanie zberného dvora
Obec Nová Bystrica nemá vybudovaný zberný dvor.
Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Nová Bystrica pod číslom uznesenia .......................... zo dňa ......................... a nadobúda
účinnosť dňom ..............................
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2017 zo dňa
13.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi..
3.Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce na dobu
15 dní.

Ing. Jozef Balačin, starosta obce

Vyvesené: 7.12.2020
Zvesené:

Vypracoval: Mária Huláková

