Obec Devičany
--------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNE ZÁVEZNÉ NARIADENIE
číslo. 3/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce DEVIČANY

2.
Obecné zastupiteľstvo obce DEVIČANY na základe ust. § 81 ods. a8 zákona číslo 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3
písm. g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov v nadväznosti vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce DEVIČANY
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl.1
1./ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „nariadenia“ ) je upraviť
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne použitých batérií a akumulátorov,
Ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu
zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2./ Nariadenie upravuje:
 spôsob zberu komunálneho odpadu
 nakladanie s odpadom
 spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek – papier, plasty, kovy,
olej,sklo
 zber a nakladanie – drobný stavebný odpad
 prevádzkovanie zberného dvora
3./ Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Devičany.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Čl. 2
Komunálny odpad a jeho druhy
1./ Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálneho odpadu, ktorý je
v súlade s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov ( Príloha č. 1 k vyhláške Zoznam skupín, podskupín a druhov odpadu).
2./ Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Devičany ukladať
výlučne len na tento účel vyhradených miestach.
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3./ Za vyhradené miesta na území obce Devičany sa považujú :

 zberné nádoby – s objemom 110 l a 1100 l
 kontajnery – vývozné vlečky ( umiestnené v obci - obdobie jar, jeseň)
 zberný dvor ( areál obecného úradu )

Čl.3
Spôsob zberu komunálneho odpadu a triedeného zberu a nakladanie s odpadmi
1./ Na území obce Devičany sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať
a umiestňovať komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle
§ 2 tohto nariadenia nasledovne:
 obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho
odpadu v rámci triedeného zberu, a to takto: plast, sklo, kov, papier – osobitne do
vriec. Zber triedeného odpadu zabezpečuje v obci ZDRUŽENIE OBCÍ PRE
SEPAROVANÝ ZBER TATIAR PUKANEC.
 právnické osoby sú povinné odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu
v rámci triedeného zberu ( viď fyzické osoby).
Separovaný odpad občania ( právnické osoby) vyložia pred svoje nehnuteľnosti vo
vopred stanovenom termíne podľa rozpisu na jednotlivé štvrťroky.
Nakladanie s odpadmi z papiera:
Odpad z papiera tvoria- noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká,
letáky, plagáty, kartóny, pohľadnice a pod.
Zber papiera v obci zabezpečuje Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR. Papier
môžu občania vyložiť pred svoje nehnuteľnosti vo vopred stanovenom termíne.
Nakladanie s odpadmi zo skla:
Odpady zo skla tvoria : sklenené fľaše, nádoby, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy,
okenné sklo a iné.
Obec zbiera sklo podľa zberného harmonogramu TATIAR- združenie pre separovaný zber.
Sklo môžu občania vyložiť pred svoje nehnuteľnosti vo vopred stanovenom termíne.
Nakladanie s plastovým odpadom:
Odpad s plastu tvoria: plastové nádoby, fľaše, vrchnáky, tašky, vrecká a iné.
Zber plastu v obci zabezpečuje Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR. Plast môžu
občania vyložiť pred svoje nehnuteľnosti vo vopred stanovenom termíne.
Nakladanie so železným šrotom – kovy
Zber železného šrotu – kovov v obci Devičany zabezpečuje Združenie obcí pre
separovaný zber TATIAR , dva krát do roka.
Občania môžu vyložiť železo – kovy pred svoje nehnuteľnosti vo vopred stanovenom
termíne.
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2./ Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok sú obyvatelia povinní umiestňovať na zbernom dvore, do
kontajnerov na zber objemového odpadu.
3./ Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene ( záhrad, parkov, sadov, viníc vrátane odpadu
z cintorína ) môžu držitelia zhodnocovať kompostovaním v domácnosti, alebo ich uložením
na obcou určenom mieste.
4./ Nakladanie s jedlým olejom: Odovzdanie použitého oleja na obcou vyhradenom mieste
do zberných nádob.
4./ Užívateľ je povinný pri zbere umiestniť zbernú nádobu / kuka nádobu /maximálne 1,5 m
od kraja vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a dbať na to, aby nebola umiestnená na
ceste, chodníku alebo parkovisku.
5./ Zber odpadu na verejných priestranstvách obec zabezpečí na svoje náklady
v dostatočnom počte verejných odpadových košov, rozmiestnených podľa skutočných
potrieb. Zabezpečí ich pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady.

Čl. 4
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
1./ Za elektroodpad z domácností sa považuje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
fyzických osôb a z obchodných, priemyselných , inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je
svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
2./ Elektroodpad sa v obci Devičany zhromažďuje na mieste, ktoré je nato určené ( zberný
dvor v priestoroch obecného úradu ). Zber v obci Devičany zabezpečuje Združenie obcí pre
separovaný zber TATIAR , jedenkrát do roka.

Čl. 5
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
1./ Použité batérie a akumulátory môžu odovzdávať občania v rámci separovaného zberu,
ktorú zabezpečuje obec prostredníctvom Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR
prostredníctvom zmluvného partnera.

Čl. 6
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1./ Obec zabezpečuje zber drobného stavebného odpadu , ktorý vznikne pri bežných
udržiavacích prácach . Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný tento naskôr
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vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť. Zvyšnú časť umiestni na obcou stanovenom mieste,
alebo do veľkoobjemového kontajneru. Dopravu drobného stavebného odpadu si hradí a
zabezpečuje pôvodca sám na vlastné náklady.
2./ Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad v dôsledku stavebných a demolačných prác,
výstavby, rekonštrukcie , ktoré realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sú
povinní na vyžiadanie obce predložiť kópiu potvrdenia o uložení odpadu na skládku.
3./ Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky ( druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo,
plasty a iné odpady ) a tieto účelne zhodnotiť v súlade triedeného odpadu v obci Devičany.

Čl. 7
Spoločné ustanovenia
1./ Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
2./ Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov odpadov iných ako komunálne odpady,
vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Čl. 8.
Záverečné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo obce Devičany ruší v plnom rozsahu všeobecné záväzné nariadenie
obce Devičany číslo 6/2009.
2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením ku dňu účinnosti tohto nariadenia.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Devičany na svojom zasadnutí dňa: 09.12.2015, uznesením číslo: 9/2015
4) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Devičany po
schválení dňa: 10.12.2015 , zvesené dňa: 23.12.2015.
5) Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Devičany nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016

Ing. Dana Lančaričová
starostka obce

