OBEC ŠINTAVA

(Návrh)

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
OBCE ŠINTAVA
č. 9/2016
zo dňa 10.6.2016

o nakladaní s komunálnym odpadom

Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Šintava dňa 27.6.2016
Účinnosť od: 13.7.2016

Obec Šintava na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 81 ods.3,8 a 18 písm. b) a § 135 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto „Všeobecne záväzné
nariadenie obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

§1
Úvodné ustanovenie
Obec Šintava týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom (ďalej len nariadenie) upravuje v rozsahu určenom osobitným predpisom¹
podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom na území Obce Šintava.
§2
Zmesový komunálny odpad
1. Obec Šintava (ďalej len obec) na svojom území zavádza systém:
a) intervalového zberu zmesových komunálnych odpadov² pre pôvodcu odpadu,
ktorými sú: fyzické osoby, ktoré sú obyvateľmi obce³, fyzické osoby, ktoré majú na území
obce prechodný pobyt alebo ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
b) množstvový zber4 zmesových komunálnych odpadov pre pôvodcov odpadu,
ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Na zber zmesového komunálneho odpadu obec určuje zberné nádoby a interval vývozu
takto:
a) 110 litrové plastové nádoby čiernej farby alebo kovové nádoby určené pre rodinný
dom s vývozom v intervale 1 krát za 14 dní,
b) 1100 litrové plastové nádoby čiernej farby, alebo kovové nádoby určené pre bytový
dom s vývozom v intervale 1 krát za 14 dní, alebo 1 krát za 7 dní,
c) 110 litrové a 1100 litrové plastové nádoby čiernej farby alebo kovové nádoby
určené pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov s možnosťou intervalu vývozu 2
krát mesačne.

_______________________________

¹ § 80 ods. 6 a 7 a § 81 ods. 3,8 a 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
² § 80 ods. 4 zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
³ § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
4 § 80 ods. 8 zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Každý pôvodca odpadu je povinný používať na zber zmesového komunálneho odpadu len
typ zberných nádob schválených obcou a zodpovedajúci systém zberu.
4. Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov odpadu sa stanovuje takto:
a) pre rodinný dom s jedným súpisným číslo sa určuje jedna 110 litrová nádoba pre jednu
až tri fyzické osoby5, ak je v rodinnom dome s jedným súpisným číslom štyria a viacerí
poplatníci určujú sa dve 110 litrové nádoby,
b) pre bytový dom sa určuje jedna 1100 litrová nádoba pre celý bytový dom,
c) pre nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo v užívaní právnických osôb alebo fyzických
osôb, na ktoré sa vzťahuje systém množstvového zberu podľa odseku 1 písm. b) sa
v závislosti od produkcie odpadu určuje minimálne jedna 110 litrová zberná nádoba.
5. Zberné nádoby o objeme 110 litrov určené na zmesový komunálny odpad zabezpečuje
a vydáva obyvateľom rodinných domov obec za poplatok (nákupná cena nádoby).
6. Nezákonne umiestnený odpad, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce, môže každý
nahlásiť na obecnom úrade ústne (osobne, telefonicky), alebo písomne (doručeným listom,
príp. mailom).
§3
Drobný stavebný odpad
1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov6.
2. Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa vykonáva na zbernom mieste vo dvore
obecného úradu cez pracovnú dobu.
3. Množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa odseku 2 je spoplatnený.
§4
Triedený zber papiera, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky
1. Triedený zber7 papiera a plastov sa v obci vykonáva prostredníctvom transparentných
vriec, vyložením plastov v plastových vreciach a papiera zviazaného do balíka pred rodinné
domy. Viacvrstvové kombinované materiály môžu byť zviazané špagátom do zväzkov.
Interval vývozu 1 krát za 14 dní.
2. Školský zber papiera si môže škola na území obce organizovať samostatne.
3. Školský zber viacvrstvových kombinovaných materiálov si škola organizuje samostatne.
-------------

5 § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov,
6 § 80 ods. 5 zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7 § 3 ods. 8 zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§5
Triedený zber kovov
1. Triedený zber kovov sa v obci vykonáva prostredníctvom plastového 1100 litrového
kontajnera na zbernom mieste vo dvore obecného úradu, otvorené cez pracovnú dobu.
§6
Triedený zber skla
1. Triedený zber skla sa v obci vykonáva prostredníctvom zelených 1100 litrových
kontajnerov na sklo.
2. Kontajnery sú rozmiestnené na verejných priestranstvách v obci. Interval vývozu 1 krát za
dva mesiace.
§7
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,
- kuchynský odpad z domácností.
2. Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, parkov je možné uložiť na zbernom mieste pri
čistiarni odpadových vôd, kde sa zvlášť separuje drevná hmota a tráva.
3. Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína obec
veľkokapacitného kontajnera umiestneného v areáli cintorína.

realizuje

prostredníctvom

4. Jedlé oleje a tuky z domácností zhromažďované v nádobách a plastových fľašiach je
možné odovzdať na zbernom mieste vo dvore obecného úradu, otvorené cez pracovnú dobu.
5. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich
domácich kompostoviskách.
6. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50%
obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad - kuchynský odpad na
svojich domácich kompostoviskách.
§8
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne
1. Obec nevykonáva a nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom pochádzajúceho od prevádzkovateľa kuchyne.

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné
nádoby a iné obaly, ako i zabezpečenie nakladania s týmto odpadom znáša prevádzkovateľ
kuchyne.
§9
Objemný odpad
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad v obci.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na
jar a na jeseň) mobilným zberom pristavením veľkoobjemových kontajnerov na verejných
priestranstvách v obci.
3. O zbere objemného odpadu podá obec informáciu v dostatočnom časovom predstihu
osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
§ 10
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, elektroodpad z domácností, použité
prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivých látok, zhromažďovanie
a preprava elektroodpadov z domácností a zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov
sa uskutočňuje 2 krát ročne (spravidla na jar a na jeseň) mobilným zberom týchto odpadov
priamo od rodinných domov a v intervaloch vývozu určených obcou.
2. O zbere odpadov s obsahom škodlivých látok, o zbere elektroodpadov z domácností
a zbere batérií a akumulátorov podá obec informáciu v dostatočnom časovom predstihu
osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
3. Tento odpad je možné odovzdať v priebehu celého roka aj na zbernom mieste vo dvore
obecného úradu, cez pracovnú dobu.
§ 11
Textil a šatstvo
1. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných
kontajnerov.
2. Obec určuje na triedený zber textilu a šatstva kovové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené na
verejnom priestranstve pri predajni potravín COOP Jednota a v dolnej časti obce pri
reštaurácii Lodenica.
Vývozný interval kontajnerov na šatstvo je 1 krát za 60 dní.

§ 12
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky.
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekární.

§ 13
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Šintava na svojom zasadnutí dňa 27.6.2016, uznesením č ..........
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 13. júla 2016.
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Šintava č. 14/2014 zo 25.11.2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Šintava.

V Šintave, dňa 10.6.2016
Miroslav H o l i č k a
starosta obce

