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Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008
o odpadoch
Obecné zastupiteľstvo v Kunerade na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväznée nariadenie o odpadoch, (ďalej len ,,VZN"), ktorým sa upravujú podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z
domácností, ktoré vznikajú na území obce.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Právna úprava základných ustanovení o odpadoch je v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len ,,zákon").
2. Obec zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov prostredníctvom zmluvnej spoločnosti
T+T, a.s., A. Kmeťa 18, Žilina.
3. Komunálne odpady a drobné stavebné ktoré vznikajú na území obce sa zneškodňujú
skládkovaním na povolenej skládke odpadov v Suji, ktorú prevádzkuje Skládka odpadov Rajeckého
regiónu, Združenie, Nám. SNP 18/18 Rajec.
4. Zber, prepravu a zhodnotenie separovaných využiteľných zložiek a problémových látok z
komunálnych odpadov obec zabezpečuje prostredníctvom Združenia Rajeckého regiónu so sídlom v
v Rajeckých Tepliciach.
§2
Podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Komunálny odpad, ktorý vzniká na území obce sa zbiera do nádob určených na komunálny odpad
a to: KUKA nádoba s objemom 110 l alebo kontajner s objemom 1100 l alebo veľkokapacitný
kontajner s objemom 7000 l.
2. Systém zberu komunálneho odpadu:
a) pôvodca komunálneho odpadu, ktorý je fyzická osoba a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
zbiera komunálny odpad do spoločných kontajnerov s objemom 1100 l s intervalom vývozu 14 dní,
počas letnej a zimnej sezóny s intervalom 7 dní, (celkom 39 vývozov/rok) , ktoré sú rozmiestnené po
obci, kde obec určila priemerne 33 osôb/nádoba. alebo sa môže zapojiť do množstvového zberu,
b) pôvodca komunálneho odpadu, ktorý je fyzická osoba alebo právnická osoba a nemá v obci
trvalý alebo prechodný pobyt a je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na rekreačné účely
alebo podnikanie, sa zapojí do mnžstvového zberu.
3. Zber a prepravu komunálnych odpadov zabezpečuje spoločnosť uvedená v § 1 ods. 2 VZN.
4. Komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov uvedenej v § 1 ods. 3 VZN.
§3
Podrobnosti o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu
1. Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý vzniká na území obce, je povinný separovať komunálny
odpad na tieto zložky:
a) opotrebované batérie a akumulátory - ukladajú sa na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase vo
dvore obecného úradu, vývoz 2x a viac ročne, podľa potreby a záujmu občanov,
b) odpadové oleje z domácností - ukladajú sa do typizovanej nádoby, umiestnenej vo dvore

obecného úradu,
-1c) opotrebované pneumatiky - ukladajú sa na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase vo dvore
obecného úradu, vývoz 2x a viac ročne, podľa potreby a záujmu občanov,
d) viacvrstvové kombinované materiály, zber je realizovaný prostredníctvom vrecového systému,
vývoz 1x mesačne,
e) kovové obaly, zber do kontajnerov určených na zber kovových obalov, ktoré sú rozmiestnené po
obci, vývoz je podľa potreby,
f) výrobky z plastov, PET-fľaše (polyetylénteraftalát) - zbierajú sa nevratné nápojové fľaše bez
rozdielu farby, zber je realizovaný prostredníctvom vrecového systému, vývoz 1x mesačne,
g) papier - zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek,
adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky (nesmie obsahovať pergamenový,
asfaltový, brúsiaci, napúšťaný, mastný, lakovaný, pauzovací a dechtový papier, papier s
kovovou fóliou, textilom, plastom a inými prímesami, obuvnícku lepenku, papierový prach,
výseky dierovačiek, a nesmie obsahovať nečistoty - piesok, uhlie, kovy, sklo, cement..), zber do
kontajnerov určených na zber papiera, ktoré sú rozmiestnené po obci, vývoz je podľa potreby,
h) sklo - zbiera sa spolu biele a farebné sklo, fľaše bez kovového záveru,vypláchnuté sklené
črepy, poháre, tabuľové sklo (nesmie obsahovať: keramiku, kameninu, porcelán, olovené sklo,
sklo s drôtenou vložkou, žiarovky, žiarivky.), zber do kontajnerov určených na zber skla, ktoré sú
rozmiestnené po obci, vývoz je podľa potreby,
ch) elektrické a elektronické zariadenia - ukladajú sa na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase vo
dvore obecného úradu, vývoz 2x a viac ročne, podľa potreby a záujmu občanov,
i) železný šrot a farebné kovy - ukladá sa na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase vo dvore
obecného úradu, vývoz 2x a viac ročne, podľa potreby a záujmu občanov,
j) biologicky rozložiteľný odpad - ukladá sa do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený
vo dvore obecného úradu, vývoz podľa potreby,
k) objemový odpad - koberce, vnútorná sanita, vane, umývadlá, sedacie súpravy a iné, ukladá sa
do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený vo dvore obecného úradu, vývoz podľa
potreby.
2. Zber, prepravu a zhodnotenie separovaných využiteľných zložiek a problémových látok z
komunálnych odpadov obec zabezpečuje prostredníctvom združenia uvedeného v § 1 ods. 4 VZN.
§4
Spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
1. Drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri stavebných prácach, rekonštrukciách, demolácii a
pod. sa odkladajú do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený vo dvore obecného úradu,
vývoz podľa potreby.
2. Držiteľ stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií zhodnotí stavebné odpady alebo odpady
z demolácií v súlade s § 40c zákona.
§5
Miestny poplatok
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) sa platí
za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
2. Sadzbu poplatku je schválená obecným zastupiteľstvom vo VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§6
Priestupky
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve za priestupky, ktorých sa dopustí ten, kto:

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom, § 18 ods. 3 písm. b) zákona,
-2b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5
písm. c) zákona,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácii v rozpore s § 40c zákona
2. Obec bude riešiť nedodržanie alebo porušenie VZN č. 4 o odpadoch podľa príslušných zákonov.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o ktorom rokovalo OZ 13.11.2008, bol vyvesený
14.11.2008.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kunrad 8. decembra 2008.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2006- odpady, schválené OZ zo dňa
12.12.2005.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2009

VKunerade, 09.12.2008

Daniel Zelenay
starosta obce

