Obec Devičany podľa ustanovenia §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov , § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (ďalej len zákon o
odpadoch) a §2 ods. 2 zákona 582/2004 Zb. o miestnom poplatku

vydáva
(NÁVRH)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DEVIČANY č. 2/2013
o nakladaní s odpadom a poplatkom za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.

I.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s
komunálnym odpadom (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO), najmä
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO,
o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určeného na nakladanie týchto odpadov a na
zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti
vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej
na území obce (ďalej len podnikateľský subjekt) a povinnosti oprávnenej organizácie, v záujme
zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavanie čistoty a
verejného poriadku na území obce.
II.
§2
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva úpravu
zmiešavania alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženie týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, i ktorej sa
odpad nachádza.
3. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
4. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
5. Množstevný zber odpadov od držiteľov je zber, pri ktorom je možné objektívne stanoviť
jeho skutočnú váhu pre potrebu zainteresovanosti na separovanom zbere (žetónový systém,
váženie odpadu od držiteľa na zberovom vozidle, možnosť voľby veľkosti zberovej nádoby
alebo intervalu zberu).
6. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce
7. Zložka komunálneho odpadu je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
8. Vlastníkom žumpy je osoba, ktorá zriadila žumpu spôsobom určeným právnymi predpismi

9. Užívateľom žumpy je jej vlastník, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi nepreukáže opak.
III.
Všeobecné povinnosti FO a PO pri nakladaní s odpadmi
§3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o
odpadoch. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť
zdravie ľudí a životné prostredie.
1.Zakazuje sa:
a) zhromažďovať alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch
b) zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch
c) zneškodňovať odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta
d) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov
2.Držiteľ odpadu je povinný:
a) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením a lebo iným nežiadúcim únikom
b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov
c) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
3.Fyzická osoba ktorá nie je podnikateľom(čiže občan), nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, je povinná:
a) zhodnocovať odpady pri svojej vlastnej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie
inému
b) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám
4.Ak vlastník, spávca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť
bezodkladne okresnému úradu a obecnému úradu, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť
nachádza.
5.Každý pôvodca odpadu je povinný zriadiť si vyhradené miesto pre zbernú nádobu tak, aby:
a) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernou nádobou nespôsobovala prekračovanie
príslušnej hranice hlučnosti
b) zberná nádoba bola uložená na spevnenom podklade
c) bol k zbernej nádobe zabezpečený dostatočný prístup v čase vývozu
d) nebola zberná nádoba trvale uložená na chodníkoch, komunikáciách a zelených pásoch
e) bola zberná nádoba riadne pripravená na odvoz
6.Medzi ďalšie povinnosti užívateľa zbernej nádoby patrí:
a) zberné nádoby môžu byť na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutnú na
vyprázdnenie, po vyprázdnení musia byť uložené na vyhradené miesto
b) udržiavať čistotu okolo zberných nádob
c) v zimnom období zabezpečiť posyp ako i odpratávanie snehu z prístupovej cesty na manipuláciu
pri vyprázdňovaní zbernej nádoby, v prípade, že je obsah nádoby zamrznutý tak, že sa nedá vysypať

je vlastník domu povinný túto závadu odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby
d) zakazuje sa napĺňať zberné nádoby organickým odpadom(hnoj, uhynuté zvieratá, tráva, zemina)
7.Pôvodca komunálneho odpadu a DSO je povinný nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade
so zákonom o odpadoch a týmto VZN. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do zberu separovaného odpadu
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu, na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
§4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1.Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenia týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém
v celom katastrálnom území obce.
2.Obec je povinná oboznámiť majiteľov,nájomníkov rodinných domov alebo bytových domov so
systémom zberu komunálnych odpadov v obci. Taktiež je povinná oboznámiť ich so separáciou
odpadov.
3.Na oboznámenie majiteľov odpadov sa systémom zberu odpadov slúži zvozový kalendár, ktorý
vydáva obec kvartálne – 4x do roka a obdrží ho každá domácnosť v obci
.
4.Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
5.Iné nakladanie s KO a DSO(najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie
na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek
odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje.
6.Zakazuje sa zneškodniť alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, čo
pre občanov znamená zákaz voľného spalovania odpadov bez možného energetického využitia.
7.Zákaz sa nevzťahuje na znehodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými
osobami, napríklad odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob,
ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

IV.
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
§5
Zber komunálneho odpadu
1. V obci je pre poplatníkov podľa §12 odst. 1 a 3 zavedený množstvový zber odpadov.
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich
pôvodca platí poplatok ustanovený podľa § tohto VZN
2. Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa stanovuje
typizovaná 110 l zberná nádoba. Obec týmto nariadením určuje povinnosť pôvodcom odpadov na
jej území zapojiť sa do tohto zberu.

Pôvodca odpadu si vyberie interval odvozu komunálnych odpadov a obstará si zbernú nádobu.
3. Množstvový zber sa uskutočňuje v obci podľa požiadaviek držiteľov, maximálne raz za dva
týždne, v súlade so zvozovým kalendárom.
4. Na účely evidencie zberu odpadov v obci slúžia jednorázové žetóny.
5. Zber komunálneho odpadu v obci Devičany vykonáva Združenie miest a obcí pre separovaný
zber odpadu Tatiar.

§6
Separovaný zber
1. VZN upravuje podropbnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho odpadu:
SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY
č.20 01 01 - papier a lepenka
č.20 01 02 - sklo
č.20 01 39 – plasty
č.20 01 40 – kovy
2. Pôvodca odpadu je povinný triediť zložky komunálneho odpadu uvedené v §6 ods. 1 tohto VZN.
3. Zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Devičany vykonáva Združenie miest a
obcí pre separovaný zber odpadu Tatiar.
4. Na určenie intervalu zberu vyseparovaných zložiek odpadu slúži zvozový kalendár.
5. Majiteľ odpadu je povinný vyseparované zložky odpadu ukladať do vriec a v deň zvozu
umiestniť na ulicu tak, aby bol umožnený zber.
6. Plastové obaly treba pred zhodnotením očistiť od nečistôt plastové fľaše stlačiť, odstrániť z nich
vzduch a uzatvoriť príslušným uzáverom, papierové krabice poskladať tak, aby mali čo najmenší
objem, zo sklenených nádob je potrebné odstrániť všetky kovové časti.
§7
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“)
1. Pod biologicky rozložiteľné komunálne odpady patrí:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený
biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01), (ďalej len „zelený odpad“)
medzi zelený odpad patrí:
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. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou
drevného odpadu, popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.,
b) jedlé oleje a tuky (20 01 25),
c) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08)
medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené
zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,

použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá
lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a
potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení
spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych
služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.
2. Biologicky rozložiteľný odpad sa jednoducho zhodnocuje kompostovaním a ako produkt
procesu kompostovania sa využíva ako nezávadné organické hnojivo s univerzálnym využitím.
Preto je žiaduce, aby občania bioodpad kompostovali priamo vo svojich záhradách a
vyprodukovaný humus využívali ako organické hnojivo. Odumreté nadzemné časti rastlín by
sa mali opätovne vo forme humusu dostávať do pôdy, čo zvyšuje a udržuje jej kvalitatívne
vlastnosti a následne aj úrodnosť.
3. Obec Devičany nezavádza zber „zeleného odpadu“, nakoľko viac ako 50% obyvateľov obce
tento odpad zhodnocuje kompostovaním v domácnosti.
4. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologicky rozložiteľného
odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene zabezpečuje Obec.
5. Jedlé tuky a oleje uložené v bandaskách alebo iných uzatvárateľných obaloch môžu občania
odovzdať na Obecnom úrade v úradných hodinách.
6. Je zakázané biologický rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na KO a zberných vriec
na separované zložky KO.
§8
Kal zo žúmp
1.Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp sú záväzné pre celý kataster obce.
2.Vlastník alebo užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v
intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnených
právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov a v súlade s platnými právnymi predpismi.
3.Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo žúmp môže na území obce len organizácia
alebo súkromný podnikateľ, poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
činnosti s obcou v súlade s ust.§39 odst.7 zákona o odpadoch.
Vlastník alebo užívateľ žúmp sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom tejto
organizácie.
4. Zakazuje sa vypúšťanie žúmp do záhrad, priekop na trávnaté plochy a všetky poľnohospodárske
a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. Zakazuje sa vypúšťanie žúmp do
povrchových a podzemných vôd a do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

§9
Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
1.Stavebné odpady,ako i drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti
občanov,prípadne právnických alebo fyzických osôb-podnikateľov na území obce nie je možné
ukladať mimo vyhradených miest a lokalít. /zberné nádoby a veľkoobjemové kontajnery/

2.Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách miesta uloženia,
vždy je však pritom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako aj životného prostredia
občanov obce.
3.Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť, zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách,resp. na
určených miestach pre objemový odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad,ktorý nie je možné v
zbernej nádobe umiestniť.
4.Stavebík alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú ,je povinný uzatvoriť
zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom ,alebo s prevádzkovateľom skládky
odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov privezie vlastným dopravným
prostriedkom, alebo iným spôsobom.
§10
Nakladanie s nebezpečným odpadom
1.Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad,opotrebované batérie a akumulátory,odpadové oleje a
opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
2. Zber takýchto odpadov sa musí zabezpečiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Zber nebezpečného odpadu zabezpečuje Združenie obcí pre separovaný zber „Tatiar“.

§11
Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu
1. Obecný úrad zabezpečí podľa potreby zber a prepravu objemových odpadov najmenej dvakrát do
roka na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
2. Občania si uplatňujú požiadavku na pristavenie objemového kontajneru na Obecnom úrade.

§12
Zabezpečenie zberných nádob
1. Obec zabezpečuje zberné nádoby na komunálny odpad nasledovným spôsobom:
a/ odpredajom 110 l zberných nádob do vlastníctva:
● fyzická osoba s trvalým pobytom v obci : 50% ceny 110 l zbernej nádoby zaokrúhlenej na
centy hore.
● fyzická osoba bez trvalého pobytu na území obce a právnická osoba: 100% ceny 110 l
zbernej nádoby zaokrúhlenej na centy hore.
b/ prenájmom veľkoobjemových kontajnerov:
● obec poskytne držiteľom odpadu kontajner zdarma, držiteľ uhradí pristavenie kontajkneru,
odvoz odpadu a uloženie na skládke
● nájomca zaplatí obci zálohu za kontajner vo výške 33 eur, táto mu bude vrátená ihneď po
vrátení prázdneho kontajnera

●
●

stratu, odcudzenie alebo poškodenie kontajnera je nájomca povinný ihneď oznámiť obci a
takto spôsobenú škodu nahradiť
dĺžka prenájmu kontajnera a ďalšie podmienky sa určia v nájomnej zmluve

2. Obec zabezpečí vrecia na triedenie separovaných zložiek odpadu, ktoré si držiteľ odpadu môže
vyzdvihnúť na obecnom úrade.

V.
Účtovanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§13
Daňovník
1. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
2. Právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vlastní alebo má v prenájme
nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce,určenú na podnikanie
3. Fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
nachádzajúcej sa na území obce slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu ako
záhrada,byt alebo nebytový priestor
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru.
5. Ak je nehnuteľnosť,byt alebo nebytový priestor v spoluvlastvíctve viacerých vlastníkov, je
platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi.
§14
Vyrubenie dane
l.Ak poplatník podľa §13 ods. 1 a 3 preukáže, že využíva v obci množstvoý zber a uvedený
poplatok platí spôsobom ustanoveným v tohto VZN obce, obec uvedený poplatok nevyrubí
platobným výmerom.
2. Poplatník podľa § 13 ods. 2 platí poplatok určený obcou platobným výmerom .
3. Poplatníci sú povinní preukázať využívanie množstvového zberu na požiadanie obce v súlade so
zákonom o odpadoch.
4. Poplatky platia poplatníci obci v hotovosti na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na účet
obce.
5. Cena za odvoz a likvidáciu odpadov je cenou zmluvnou medzi obcou , oprávneným vývozcom a
prevádzkovateľom skládky odpadov.
6. Cenu za odvoz a likvidáciu stavebných odpadov, drobných stavebných odpadov ako aj za
zapožičanie veľkokapacitných kontajnerov na odpady učtuje vývozca stavebníkom alebo
investorom ako zmluvnú cenu.

§15
Základ dane
1. Základ dane pre platiteľa podľa §14ods. 1 je 0,0182 eura na 1 liter odpadu.
2. Základ dane pre platiteľa podľa § 14 ods. 2 je 0,0822 eura na 1 deň kal. roku.

§16
Vyberanie dane
1. Poplatník podľa § 13 ods. 1 a 3, ktorým obec poplatok nevyrubí platobným výmerom sa cena
poplatku za odvoz počíta ako súčin poplatku a litrov vyprodukovaného odpadu.
Cena za vývoz jednej 110 l kuka nádoby je 2 eura.
2. Poplatníkom podľa § 13 ods. 2 obec poplatok vyrubí platobným výmerom na kalendárny rok, kde
sa cena počíta ako súčin poplatku a kalendárnych dní v roku, počas ktorých bude mať poplatník
nehnuteľnosť v obci užíva slebo je oprávnený ju užívať.
Cena poplatku je 30 eur.
3. Splatnosť platobného výmeru je do 31. marca príslušného zdaňovacieho obdobia.
§17
Oslobodenie od dane
1. Obec Devičany neumožňuje oslobodenie od dane za komunálne a drobné stavebné odpady.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§18
Sankcie

1.Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle § 80 ods. (3) písm. a)
Zákona o odpadoch.
2. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (Zákon č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ak Zákon o
odpadoch neustanovuje inak).
3. Starosta obce môže za porušenie tohto VZN uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle § 13 ods. (9) a ods. (10) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Pri ukladaní pokút Obec postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

§19
Záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom a poplatkoch za
zber, prepravu a zneškodneie komunálnych odpadov a stavebných odpadov na území obce
Devičany č.6/2009.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Devičany
dňa .
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od vyvesenia .

V Devičanoch dňa

Mgr. Monika Slížiková
starostka obce

Vyvesené:14.5.2013 - 30.5.2013

