Obec Betlanovce v zmysle § 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení § 80 a 81 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE - návrh
č. 4/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného
odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich
ukladanie, podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o
prevádzkovaní zberného miesta, o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu a spôsobe úhrady
nákladov na zbernú nádobu.
II. Časť
Čl. 1
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1. Obec zneškodňuje zmesový komunálny odpad na riadenej skládke odpadov na základe
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky odpadov.
2. Obec odovzdáva drobný stavebný odpad konečnému odberateľovi na základe zmluvného
vzťahu.
Čl. 2
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Na území obce sa neuplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
2. Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu uplatňuje intervalový
systém zberu.
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzavretú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti.
4. Obec určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu jednotný typ zberných
nádob:
a) 110 l zbernú nádobu
b) každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ zbernej nádoby
zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie
5. Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:
a) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu je minimálny počet nádob 1 ks
b) interval odvozu sa zabezpečuje 1 x za dva týždne vždy každý párny utorok podľa
dohody s oprávnenou osobou zabezpečujúcou odvoz tohto odpadu
6. Pôvodca odpadu je povinný:
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a) na obecnom úrade si objednať potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu,
b) zbernú nádobu v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej
blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,
c) starať sa o prístup ku zbernej nádobe,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zbernej nádoby tak, aby sa táto dala uzatvoriť,
aby z nej komunálny odpad nevypadával a pri jej vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby,
7. Pôvodca odpadu nesmie:
a) ukladať do zbernej nádoby tekutý odpad,
b) preťažovať zbernú nádobu - max. 50 kg,
c) spaľovať v zbernej nádobe komunálny odpad,
d) ukladať do zbernej nádoby žeravý popol, kamene a stavebný materiál.
Čl. 3
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať a zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad
vznikajúci pri údržbe záhrad v zbernej nádobe.
2. Obec zabezpečí pre pôvodcu biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe
záhrad jeho uloženie v jarnom, letnom a jesennom období na zbernom mieste uvedenom v Čl.
6 bod 3 tohto VZN. O konkrétnom termíne tohto zberu bude obec pôvodcov odpadu
informovať obvyklým spôsobom.
3. Obec na svojom území nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Čl. 4
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
3. Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené
nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009.
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania
na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani
verejnosť.
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje,
aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.)
a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
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8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
9. Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
11. Ustanovenia ods. 1) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej
jedálne.
III. Časť
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Čl. 5
Elektroodpad z domácností
1. Držiteľ elektroodpadu môže okrem zákonných možností odovzdať elektroodpad z domácností
v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci.
2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu elektroodpadu z domácností na mesiace:
a) marec
b) november,
pričom presný termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou
oprávnenou na zber elektroodpadu z domácností.
Čl. 6
Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Zber papiera je možné vykonávať:
a) v rámci výkupu oprávnenou spoločnosťou
2. Obec určuje pre zhromažďovanie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi jednotný typ zberných nádob:
a) 1100 l farebné zberné nádoby
3. Zberné nádoby pre jednotlivé zložky odpadu sú farebne rozlíšené nasledovne:
a) na zber skla – zelené nádoby
b) na zber plastov, VKM a kovov – žlté nádoby
c) na zber papiera – modré nádoby
d) na zber bioodpadu – hnedé nádoby
4. Každá zberná nádoba je označená štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad
z neobalových výrobkov je určená. V súlade s textom na štítku sa do farebne rozlíšených
kontajnerov ukladajú tieto odpady:
a) do kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,
a pod.), sklenené črepy
b) do kontajnera žltej farby, ktorá je určená na zber plastov, VKM a kovových obalov:
stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené
plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové
obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, menšie kusy čistého polystyrénu, kovové
obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov.
c) do kontajnera modrej farby: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
stlačené krabice, papierové obaly, papierové tašky
d) do kontajnera hnedej farby: ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva,
záhradný odpad
5. Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi (papier, sklo, plasty) nepatria asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo
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inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité
plienky, keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá,
porcelán, televízne obrazovky, počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok,
horniny, obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových
olejov a pod.), novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma,
molitan, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom.
6. Tabuľové sklo a iné sklo, ako je uvedené v odseku 2 písm. b) a tiež keramiku a porcelán,
držiteľ odpadu odovzdá ako objemný odpad.
Čl. 7
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1. Držiteľ odpadu môže okrem zákonných možností odovzdať použité prenosné batérie
a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory v rámci kalendárového zberu na
určenom mieste v obci.
2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov na mesiace:
a) marec,
b) november,
pričom presný termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou
oprávnenou na zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov.
Čl. 8
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné
pomôcky
1. Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami
držiteľ odpadu odovzdá v ktorejkoľvek verejnej lekárni.
Čl. 9
Jedlé oleje a tuky
1. Pôvodca odpadu jedlých olejov a tukov zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných
zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových
fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
2. Pôvodca odpadu môže odovzdať jedlé oleje a tuky v rámci kalendárového zberu na určenom
mieste v obci v rámci výkupu oprávnenou osobou.
3. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu jedlých olejov a tukov, pričom presný
termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou oprávnenou na
zber jedlých olejov a tukov.
Čl. 10
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad a odpad z domácností s obsahom
škodlivých látok bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na
mieste určenom pre zber objemného odpadu alebo pre zber odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok.
2. Držiteľ odpadu odovzdá objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci.
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3. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu objemného odpadu a odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok, pričom presný termín zberu a miesto zberu bude
obyvateľom oznámené po dohode s osobou oprávnenou na zber objemného odpadu a odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok.
IV. Časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Nezákonne umiestnený odpad je možné nahlásiť na obecný úrad, 053 15 Betlanovce 23, tel. č.
053/44 90 215 alebo písomne na e-mailovú adresu obecbetlanovce@stonline.sk prípadne
písomne do schránky obecného úradu, či poštou.
V. Časť
Zberné miesta
1.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktorý je fyzickou osobou,
môže na zbernom mieste uvedenom v Čl. 6 bod 3 odovzdávať:
a) drobný stavebný odpad - bezodplatne
VI. Časť
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

1. Na území obce sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Drobný stavebný odpad odovzdáva pôvodca takéhoto odpadu bezodplatne na určenom
mieste.
3. Určeným miestom pre zber drobného stavebného odpadu je uzavretý oplotený priestor
nachádzajúci sa na parc. C- KN č. 261/1 v k. ú. Betlanovce. Určené miesto je občanom
sprístupnené pondelok - piatok od 08:00h. do 12:00h. a v stredu od 08:00h do 17:00h.
4. Nakladanie s objemovým odpadom je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad.
VII. Časť
Dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
1. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce z dôvodu toho, že viac ako 50%
občanov kompostuje vlastný odpad.
VIII. Časť
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a spôsob úhrady,
1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
2. Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad v sume
nákupnej ceny za zbernú nádobu.
3. Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad je pôvodca komunálneho odpadu
povinný zaplatiť obci v hotovosti do pokladne obce pri prevzatí zbernej nádoby.
IX. Časť
Priestupky
2. Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu
podľa osobitných predpisov.
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3.
X. Časť
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Návrh VZN obce Betlanovce č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce Betlanovce dňa: 16.11.2017 a zvesený dňa ............
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Betlanovciach dňa ........., ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka
na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť Všeobecne
záväzného nariadenia obce Betlanovce č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa
07.06.2016.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Betlanovce č. 4/2017 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Betlanovce.
V Betlanovciach, dňa: 16.11.2017

Beata Kopčáková
starostka obce
Návrh VZN vyvesený od: 16.11.2017 do: 04.12.2017
PRIPOMIENKY DO: 04.12.2017
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