Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.4/2010
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Obec Nižná v zmysle §6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a §39 ods.4 zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a práva a povinnosti obce,
fyzických a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území obce Nižná.
2. Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje samostatné všeobecne
záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady obdobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických 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 (§2 ods. 14 zákona o odpadoch).
2. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu
(obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu v nadväznosti na §55
ods. 2písm. b) a c), §56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon v znení neskorších predpisov).
3. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu (§39 ods.1 zákona o odpadoch).
4. Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch).
5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza (§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch).
Druhá časť
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM
Článok 3
Povinnosti a práva obce
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce, zodpovedá obec.
3. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
b) zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a drobných stavebných odpadov.
3. Vykonávanie zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce zabezpečujú Technické služby Ružomberok.
6. Obec je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce potrebné informácie. Držiteľ je povinný poskytnúť
pravdivé a úplné informácie.
7. Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§80 ods. 3písm.a) zákona) a ukladá
pokuty za priestupky (§80 ods.2 zákona).
8. Obec poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce (§72 zákona).
Článok 4
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálneho odpadu má právo na:
a) poskytnutie kontajnerov a zberných nádob za odplatu v množstve a druh zodpovedajúcom
zberu,
b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu,
c) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu,
d) informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného zberu, zberných miestach a
zozname oprávnených osôb na vývoz a zneškodňovanie odpadu.
2. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu na území obce,
b) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu,
c) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky ukladaním do
vyhradených kontajnerov, zberných nádob a vriec,
d) zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu
vkladať do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a
komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie
zamestnancov firmy vykonávajúcej zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
e) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner,
f) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad drobný
stavebný odpad vo veľkom množstve a objeme, horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý,
výbušný odpad a nebezpečný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie zamestnancov
firmy vykonávajúcej zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
g) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného vývozu odpadu,
h) ohlásiť na obecnom úrade najneskôr do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik zapojenia sa do
systému zberu,
ch)nahlásiť vznik a zneškodnenie objemného odpadu na obec, pokiaľ ide o odvoz mimo
harmonogramu zberu objemného odpadu,

i) nespaľovať a ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri,
na voľných plochách vo vlastníctve pôvodcu komunálneho odpadu (záhrady, dvory), na
verejnom priestranstve, na poľnohospodárskych pôdach a v zariadeniach na spaľovanie
pevných palív,
j) označiť zbernú nádobu určenú nálepkou, ktorú obdrží po zaplatení miestneho poplatku.
3. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,
b) zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného zdroja,
d) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
e) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd podzemných vôd a do kanalizácie,
f) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje alebo ich zvyšky do pôdy.
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný bezodkladne to ohlásiť
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v územnom obvode ktorom sa nehnuteľnosť
nachádza.
Článok 5
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
1.Obec na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov určuje nasledovné typy zberných nádob:
a) 110 litrová Kuka nádoba:
pri rodinných domoch s intervalom zberu 1x mesačne – jeden,dvoj a trojčlenné domácnosti+
nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu v prípade ak fyzická osoba nie je v obci
prihlásená na trvalý pobyt
pri rodinných domoch s intervalom zberu 2x týždenne – štvor a viacčlenné domácnosti +
obchodné, výrobné prevádzky a organizácie ak nie je možné umiestniť 1100 litrový kontajner
b) 1100 litrový kontajner -pri bytových domoch, obchodných a výrobných prevádzkach,
organizáciách, úradoch a všade tam, kde to podmienky umožňujú s intervalom zberu 1xtýždenne.
Minimálny počet nádob pre 50 osôb je 1 ks.
2. Použitie iných typov nádob nie je prípustné.
3.Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť
komunikácie a chodníky. Za čistotu stanoviska zberných nádob zodpovedá pôvodca odpadu.
4.Prístup k nádobám musí byť zabezpečený celoročne a každý pôvodca odpadu je povinný aj
v zimnom období umožniť vyprázdnenie a odvoz odpadov.
5.Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý
neobmedzí systém zneškodňovania komunálneho odpadu, nepoškodí alebo nepreťaží zberné
nádoby) sú oprávnení jeho pôvodcovia zneškodňovať v nádobách na komunálny odpad, ktoré sú
určené pre daného pôvodcu odpadu.
6.Pôvodcovia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky odpadu a tieto
účelne zhodnotiť.
7.Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom uvedeným v bode 5, sú
povinní jeho pôvodcovia po dohode s obcou zabezpečiť prepravu DSO osobitne na vlastné
náklady, prípadne prostredníctvom TS Nižná na skládku – Jurčov laz prípadne za poplatok na
obcou určené miesto – parcela č.2831/1, k.ú.Nižná - Sihoť.

Článok 6
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
1.Pôvodcovia odpadu sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu zavedeného obcou,
oddelene zhromažďovať a triediť odpady a umiestňovať ich vo vyhradených zberných nádobách.
2.Systém zberu a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu je nasledovný:
a) vyseparované plasty - PET fľaše sa umiestňujú v 1100 litrových kontajneroch označených
žltou farbou, v prípade domácností vo vreciach PVC
Interval zberu: 1x mesačne
b) vyseparované sklo sa umiestňuje v 1100 litrových kontajneroch označených zelenou farbou,
v prípade domácností vo vreciach PVC l alebo vo vhodných nádobách
Interval zberu: 1x mesačne
c) vyseparované vrstvené obaly (tetrapacky) sa umiestňuje v 1100 litrových kontajneroch
označených hnedou farbou, v prípade domácností vo vreciach PVC
Interval zberu: 1x mesačne
d) vyseparované kovové obaly sa umiestňujú v 1100 litrovom kontajnery nachádzajúcom sa na
ul.Hviezdoslavova pri zberni kovového šrotu spoločnosť – KOVOTRADE, spol.s.r.o. a na
ul.Družstevná – areál PPD spoločnosť KOVO RECYCLING,s.r.o.
Interval zberu: podľa potreby
e) vyseparovaný papier prostredníctvom ZŠ s MŠ v Nižnej
Interval zberu: podľa potreby minimálne dvakrát ročne
Článok 7
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemného odpadu a iných odpadov
1. Na likvidáciu odpadov väčších rozmerov sú určené veľkoobjemové kontajnery.
2. Veľkoobjemový kontajner je umiestnený nepretržite pri miestnom cintoríne a na dvore pri TS
Nižná.
3.Počet,termín (najmenej vždy dvakrát do roka) a umiestnenie ďalších veľkoobjemových
kontajnerov určí obec podľa potreby.
4. Systém zberu a zhodnocovania iných odpadov je nasledovný
a) Elektronický šrot
Interval zberu: minimálne 2 x do roka podľa dohody
Zberné miesto: dvor pri TS Nižná
b) Opotrebované akumulátory
Interval zberu:
2 x do roka podľa dohody
Zberná nádoba: kontajner na nebezpečný odpad celoročné umiestnený vo dvore TS Nižná
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 28.1.2002.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č.15/5/2010 Obecného zastupiteľstva v Nižnej zo
dňa 30.8.2010 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Ing.Eugen Dedinský
starosta obce

