Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na §81 ods.8 zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice
č.

/2019

o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice
Čl. 1
Všeobecne ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o
a) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
b) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
c) nakladaní s objemným odpadom
d) nakladaní s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
2) elektroodpadov z domácností,
3) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5) jedlých olejov a tukov,
6) textilu
f) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
g) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,
h) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
i) prevádzkovaní zberného dvora,
j) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
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k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba „VZN“) sa vydáva za účelom stanovenia
vhodného systému nakladania s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce,
pričom územím obce sa rozumie katastrálne územie obce Oponice (ďalej iba „obec“).
3. Týmto VZN sa ďalej určujú povinnosti zberovej spoločnosti a pôvodcu odpadu.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác (§ 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h)
zákona č. 50/1976 Zb.) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.( Zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.)

4. Oddelene zbieraná zložka komunálneho odpadu je zložka, ktorá neobsahuje iné zložky
komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
5. Zberná nádoba je nádoba na zber zmesového komunálneho odpadu, oddelene zbieranej
zložky komunálneho odpadu alebo plastové vrece na zber oddelene zbieranej zložky
komunálneho odpadu (plasty) (ďalej iba „zberné nádoby“).
6. Zberová spoločnosť je spoločnosť, ktorá vykonáva na území obce zber komunálneho
odpadu, drobného stavebného odpadu a oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu
a následne zabezpečuje jeho likvidáciu, zhodnotenie, príp. uskladnenie. Zberová
spoločnosť musí mať s obcou uzatvorenú písomnú zmluvu.
Čl. 3
Všeobecné ustanovenia o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom
1. Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na
území obce zodpovedá obec.
2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad platí pôvodca odpadu. Výšku poplatku za zbernú nádobu na komunálny
odpad a drobný stavebný odpad určuje VZN ktorým sa zavádza na území obce Oponice
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu,
pri ktorom sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť
do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Náklady triedeného zberu oddelenej zbieranej zložky komunálneho odpadu znášajú
výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácia zodpovednosti
výrobcov, ktorá zodpovedá za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci.
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5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu,
drobného stavebného odpadu a oddelenej zbieranej zložky komunálneho odpadu na území
obce môže len ten, kto má uzatvorenú s obcou písomnú zmluvu.
Čl. 4
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a spôsob jeho zberu
1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:
20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.
2. Na území obce sa zavádza zber komunálneho odpadu pre:
a) Fyzické osoby – občanov, ktoré majú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktoré
sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby oprávnené na podnikanie a právnické
osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území obce.
3. Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný sa stať účastníkom obecného
systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
4. Pôvodca komunálneho odpadu ukladá komunálny odpad do zbernej nádoby .
5. V obci sú určené zberné nádoby s objemom 110 litrov (plechová) a 120 litrov (plastová
čierna) nasledovne:
a) jednočlenná až štvorčlenná domácnosť – má nárok na 1 kus 110 alebo 120 litrovej
zbernej nádoby za obdobie určené v bode 7 tohto článku, s vývozom každé dva týždne
podľa harmonogramu zberovej spoločnosti,
b) päť až osemčlenná domácnosť – má nárok na 2 kusy 110 alebo 120 litrovej zbernej
nádoby za obdobie určené v bode 7 tohto článku, s vývozom každé dva týždne podľa
harmonogramu zberovej spoločnosti,
c) deväť a viacčlenná domácnosť – má nárok na 3 kusy 110 alebo 120 litrovej zbernej
nádoby za obdobie určené v bode 7 tohto článku, s vývozom každé dva týždne podľa
harmonogramu zberovej spoločnosti,
d) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby podľa potreby po dohode s obcou
6. Cena zbernej nádoby je stanovená VZN, ktorým zavádza na území obce Oponice miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Životnosť 110 litrovej kovovej nádoby sa určuje na minimálne 5 rokov a 120 litrovej
plastovej nádoby na minimálne 4 roky.
8. Zberné nádoby budú označené nálepkou – viď príloha č.1 tohto VZN (ďalej iba „symbol
obce“). Neoznačené zberné nádoby zberová spoločnosť nevyprázdni.
9. Pôvodca odpadu obdrží od obce nálepku na označenie zbernej nádoby na príslušný
rok iba v prípade, ak obec za predchádzajúce obdobia u pôvodcu odpadu neeviduje
nedoplatky na poplatkoch za komunálny odpad.
10. Pôvodca odpadu musí mať zbernú nádobu umiestnenú na vlastnom pozemku. Zberná
nádoba nesmie tvoriť prekážku chodcom a vozidlám a nesmie ich nijakým spôsobom
ohrozovať ani obmedzovať.
11. V prípade ak počet zberných nádob uvedených v bode 5 tohto článku pre domácnosť nie je
postačujúci, pôvodca odpadu si zakúpi na obecnom úrade 120 l plastové vrece opatrené
logom zberovej spoločnosti, do ktorého bude ukladať komunálny odpad a v čase vývozu
komunálneho odpadu toto umiestni k zbernej nádobe.
12. Pôvodca odpadu je povinný v deň vyprázdňovania zberných nádob túto umiestniť na
prístupné miesto pre vyprázdnenie. Vyprázdnenú zbernú nádobu je pôvodca odpadu
povinný odstrániť z chodníka resp. z blízkosti komunikácie ihneď po vyprázdnení resp.
ihneď ako mu to dovolia okolnosti.
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13. Zberná nádoba sa po zaplatení poplatku za zbernú nádobu stáva majetkom pôvodcu odpadu.
14. Je zakázané umiestňovať komunálny odpad do iných ako určených nádob.
15. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové
oleje a pneumatiky s komunálnym odpadom.
16. Pôvodca odpadu je povinný aby bol odpad náležite vytriedený a na odvoz riadne
pripravený, to znamená, že musí byť riadne uložený v zbernej nádobe a táto musí byť riadne
uzatvorená a prístupná.
17. Je zakázané preťažovať zberné nádoby.
18. Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnym
odpadom, ktorý nemá nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona č.79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré
nie je možné ďalej separovať.
Čl. 5
Nakladanie s drobným stavebným odpadom a spôsob jeho zberu
1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
20 03 08 – drobný stavebný odpad - O.
2. Medzi drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác
patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. .
3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je určená vo VZN, ktorým sa zavádza na území
obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Hmotnosť stavebného odpadu bude pri preberaní odvážená a zaznamenaná na vážnom
lístku.
5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny
odpad a do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavené na zber objemného odpadu.
6. Zber a prepravu drobných stavebných odpadov na území obce Oponice zabezpečuje obec,
ktorá ho odovzdáva na zhodnocovanie a zneškodňovanie zmluvnému subjektu.
Čl. 6
Nakladanie s objemovým odpadom
1. Objemný odpad sa v zmysle katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
20 03 07 - objemný odpad - O.
2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a hmotnosť uložiť
do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr.
nábytok, koberec a pod.).
3. Obec zabezpečí najmenej dvakrát v kalendárnom roku zber a prepravu objemných odpadov
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto, čas, počet a dobu pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov obec zverejní prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Čl. 7
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a
akumulátory, odpadové́ motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické latky, pesticídy a chemické prípravky na

-4-

ošetrovanie drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené s olejom, farbami, obaly
znečistené nebezpečnými látkami.
2. Obec zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok nezabezpečuje.
3. Vytriedené odpady s obsahom škodlivých látok je zakázané ukladať do zberných nádob
určených na komunálny odpad z domácností a do kontajnerov určených na objemový
odpad.
Čl. 8
Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií
1. Stavebný odpad a odpad z demolácií je odpad, ktorý vzniká pri stavebných prácach,
zabezpečovacích prácach, ako aj pri prácach vykonávaných pri údržbe, úprave
a odstraňovaní stavieb.
2. Pôvodca odpadu odovzdá stavebný odpad oprávnenej osobe, s ktorou má obec uzatvorenú
písomnú zmluvu o zneškodnení stavebného odpadu.
Čl. 9
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy)
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša organizácia
zodpovednosti výrobcov (ďalej iba „OZV“) s ktorou má zberová spoločnosť uzatvorenú
zmluvu.
2. OZV znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov.
3. OZV nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom nachádza viac ako 50% odpadov
iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.
4. Triedený zber odpadov:
a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje
nasledovným spôsobom:
Na triedený zber papiera sú v obci umiestnené na určených miestach modré 1100 l
kontajnery. Miesta uloženia a počet kontajnerov je uvedený na webovej stránke obce.
Vývozný cyklus určí zberová spoločnosť prostredníctvom harmonogramu vývozu
komunálneho a separovaného odpadu vždy na začiatku príslušného roka.
• patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, avivážnych
prostriedkov a pod.
• nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak), plastové obaly a pod.
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby
sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
b) z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje
nasledovným spôsobom:
Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom žltých plastových vriec, ktoré
zabezpečuje zberová spoločnosť. Každá domácnosť obdrží od zberovej spoločnosti pri
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zbere jedno náhradné plastové vrece. V prípade ak domácnosť z nejakých dôvodov uvedené
plastové vrece neobdrží, oznámi túto skutočnosť na obecnom úrade. Zamestnanec obecného
úradu vydá občanovi nové náhradné igelitové vrece. Vývozný cyklus určí zberová
spoločnosť prostredníctvom harmonogramu vývozu komunálneho a separovaného odpadu
vždy na začiatku príslušného roka. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob
na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
• patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapak) od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov,
rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový
polystyrén.
• nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
Na triedený zber skla sú v obci umiestnené na určených miestach zelené 1100 l kontajnery.
Miesta uloženia a počet kontajnerov je uvedený na webovej stránke obce. Vývozný cyklus
určí zberová spoločnosť prostredníctvom harmonogramu vývozu komunálneho
a separovaného odpadu vždy na začiatku príslušného roka.
• patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
• nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).
d) z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo
odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
Triedený zber kovov sa vykonáva v zariadeniach na zber kovov.
• patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky,
kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva
pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a
plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
• nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
5. Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu zverejní obec na svojej
webovej stránke na začiatku príslušného roka.
6. V prípade ak pôvodca odpadu odovzdá odpad uvedený v tomto článku inej osobe
oprávnenej na zber odpadu (plasty, kov, papier, lepenka, sklo), je povinný fotokópiu
dokladu o odovzdanom množstve doručiť na obecný úrad v Oponiciach, za účelom
zaradenia odovzdaného množstva do separovaného odpadu. Údaj o odovzdanom množstve
bude zaradený do tabuľky miery triedenia odpadu. Odovzdať odpad uvedený v tomto
článku inej osobe ako, osobe oprávnenej na zber je zakázané.
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Čl. 10
Nakladanie s elektroodpadom z domácností
1. Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:
20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,
20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky - N,
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20
01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,
20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
23 a 20 01 35 - O.
2. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadu znáša výrobca, resp. OZV.
3. Vývozný cyklus určí zberová spoločnosť prostredníctvom harmonogramu vývozu
komunálneho a separovaného odpadu vždy na začiatku príslušného roka.
4. Elektroodpad je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať do zberných nádob, k zberným nádobám určeným na triedený zber,
a veľkoobjemovým kontajnerom
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (neoprávneným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do jeho konštrukcie a vyberať z neho jednotlivé časti.
5. Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočniť spätný odber použitého nepotrebného
elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej protihodnoty, ak odovzdávané použité nepotrebné elektrozariadenie
pochádza z rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané
elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej
predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo
v jej bezprostrednej blízkosti.
6. Prostredníctvom mobilného zberu podľa vývozného cyklu, ktorý určí zberová spoločnosť
prostredníctvom harmonogramu vývozu komunálneho a separovaného odpadu vždy na
začiatku príslušného roka, občan pripravený elektroodpad, ktorý spĺňa požadované
vlastnosti uvedené v tomto VZN pred svoju nehnuteľnosť tak, aby elektroodpad netvoril
prekážku chodcom a vozidlám a nesmie ich nijakým spôsobom ohrozovať ani obmedzovať.
• patria sem: televízory, radia, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska
technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty
a pod.
• nepatria sem: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelný
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
Čl. 11
Nakladanie s batériami a akumulátormi
1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie - N,
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.
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2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú
spolu s týmto odpadom.
3. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií
a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
4. Zhromažďovanie batérií a akumulátorov je zabezpečený formou zbernej nádoby
umiestnenej na obecnom úrade obce.
5. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
6. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného
zberu batérií a akumulátorov.
7. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných
batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových
vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva
distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie
alebo akumulátora alebo iného tovaru.
8. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a
automobilové batérie a akumulátory.
9. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.
Čl. 12
Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami
1. Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je
upravený v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do
verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
3. Lieky a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je povinná
zhromažďovať verejná lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
4. Nespotrebované lieky je zakázané: vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový
komunálny odpad alebo vedľa nich, vyhadzovať na verejné priestranstvá obce.
Čl. 13
Nakladanie s textilom
1. Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
20 01 10 - šatstvo - O,
20 01 11 - textílie - O.
2. Do textilu a šatstva patrí čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň),
topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva
a textilu.
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3. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných
kontajnerov trvale umiestnených v obci. Vývozný cyklus závisí od miery naplnenia
kontajnera. Zamestnanci obce nahlasujú mieru naplnenia zberovej spoločnosti.
4. Pre obec je stanovený počet špeciálnych zberných kontajnerov v závislosti od počtu
obyvateľov. Pre obec je stanovený jeden špeciálny zberný kontajner.
5. Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
Čl. 14
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností,
20 03 04 - kal zo septikov
2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.
3. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad, parkov a cintorínov a určuje na zber uvedeného druhu odpadu veľkokapacitný
kontajner. Vývozný cyklus a počet kontajnerov obec Oponice zabezpečuje podľa sezónnych
potrieb.
4. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: 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.
5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky
jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
6. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad,
na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
7. Obec Oponice nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z dôvodu uplatnenia výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa
§ 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej
50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
8. Náklady na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znáša obec.
9. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp je povinnosť vykonávať len
prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, alebo prostredníctvom
obecného fekálu.
Čl. 15
Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov
zaraďujú pod katalógové číslo:
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O.
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2. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
4. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného
základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.
5. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne.
6. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a
musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
8. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali živočíchy najmä hlodavce a ani
verejnosť.
9. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.
10. Frekvencia zberu musí byť minimálne 1 krát za dva týždne alebo podľa potreby.
11. Zakazuje sa: dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,
používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené
na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej
sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v
zmluve o odvádzaní odpadových vôd, zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním
do kanalizácie, kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom.
12. Obec zabezpečuje na svoje náklady zber biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu zo školskej jedálne prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená
nakladať s týmto odpadom, na základe uzatvorenej zmluvy.
Čl. 16
Nakladanie s použitými jedlými olejmi a tukmi z domácností
1. Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
20 01 25 - jedlé oleje a tuky O.
2. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
jedlých olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
3. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu alebo prípravu jedál.
4. Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na
verejné priestranstvá, alebo k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad
alebo k odpadovým nádobám určeným na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.
5. Na území obce je zabezpečený zber a preprava jedlých olejov a tukov prostredníctvom
zberovej spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú písomnú zmluvu.
6. Umiestnenie zbernej nádoby sa zverejní na webovom sídle obce a oznámi sa
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
7. Oleje a tuky sa odovzdávajú do označenej nádoby bez obalov.
8. Vyprázdňovanie zbernej nádoby sa uskutoční v závislosti od miery naplnenia.
9. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do žúmp a verejnej
kanalizácie.
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Čl. 17
Nakladanie s odpadovými pneumatikami
1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje obec.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiky po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), okrem
odpadových pneumatík nachádzajúcich sa na kolesách vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber a likvidáciu vozidiel.
3. Distribútor pneumatík je povinný odpadové pneumatiky bezodplatne prevziať od
konečného používateľa.
Čl. 18
Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vylúčiť z komunálneho odpadu.
• patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrenie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, detergenty (prací prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky,
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
2. Obec Oponice pri likvidácii odpadu s obsahom škodlivín postupuje v súlade s čl.7 tohto
VZN.
3. Zakazuje sa odpad s obsahom škodlivín vypúšťať do žúmp a verejnej kanalizácie.
Čl. 19
Zberný dvor
1. Obec Oponice neprevádzkuje zberný dvor.
Čl. 20
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba orgánu štátnej správy (napr.
príslušnému Okresnému úradu v Topoľčanoch, Odbor starostlivosti o životné prostredie)
alebo obci.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.
3. Oznámenie oznamovateľ oznamuje osobne (obec Oponice, Oponice 105), písomne (listom),
emailom (oponice@oponice.sk) alebo, telefonicky (+421 38 5317 125 – obecný úrad, 158 - polícia
SR).
4. Oznámenie obsahuje najmä:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej
osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),
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b) územie alebo parcelné číslo nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad
nachádza,
c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný
odpad, apod.),
d) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok a pod.,
e) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.
Čl. 21
Povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Čl. 22
Povinnosti a oprávnenia zberovej spoločnosti
1. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov je povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým a iným ohrozeniam, príp. ku škode na majetku,
b) vyprázdňovať iba zberné nádoby označené určeným symbolom obce, ktorý bude
zberovej spoločnosti riadne oznámený.
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
d) po uskutočnení zberu plastového odpadu, prideliť každej domácnosti, v prípade
bytového domu prideliť každému bytu, jedno nové igelitové vrece,
e) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu alebo
výmenu v súlade s reklamačným poriadkom zberovej spoločnosti,
g) ročne predložiť obci výkaz o množstve nevytriedeného komunálneho odpad a oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu,
h) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu v rozsahu uzatvorenej zmluvy,
i) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz obsahu zberných nádob,
j) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov nádob a vriec na separované zložky,
ktoré obsahujú určenú zložku,
k) uskutočňovať v súlade s harmonogramom zber a vývoz veľkoobjemového odpadu,
l) zabezpečiť podľa požiadaviek obce rezervné igelitové vrecia na zber plastového odpadu.
2. Zberová spoločnosť je oprávnená nahliadnuť do zbernej nádoby za účelom preverenia, či
sa v zbernej nádobe nachádza iba odpad, na ktorý je zberná nádoba určená. V prípade ak
zamestnanec zberovej spoločnosti zistí, že v zbernej nádobe sa nachádza iný odpad, ako
odpad na ktorý je zberná nádoba určená, je oprávnený zbernú nádobu nevyprázdniť a
nahlásiť túto skutočnosť zamestnancom obecného úradu, ktorí následne zhotovia
fotodokumentáciu zistenej skutočnosti.
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Čl. 23
Priestupky a sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa považuje za priestupok, za ktorý môže obec uložiť
pokutu fyzickej osobe podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov do výšky 33 EUR,-.
2. Na priestupky a na ich prejedávanie sa vzťahuje § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 24
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie 2/2014.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach
dňa ............, uznesením č. ........ .

................................................................
Mgr. Milan Gál – starosta obce
Vyvesený návrh VZN dňa : 22.10.2019
Schválené VZN dňa:
Vyhlásené VZN dňa:
Účinné VZN dňa:
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Príloha č.1 - Vzor nálepky
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