Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 obce Šarovce o triedenom zbere
domového odpadu
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach podľa ust. § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, v súlade s ust. § 6 zák. SNR č. 494/91 Zb.
o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie
číslo 2/2006 obce Šarovce o triedenom zbere domového odpadu.
Čl. 1
Účel úpravy
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto nariadenie sleduje uplatnenie a realizovanie triedenia komunálneho odpadu na území
obce, spôsob triedenia, zberu a prepravy jednotlivých zložiek separovaného odpadu a tým
zníženie kapacitných a finančných nárokov za ukladanie a zneškodňovanie tuhého
komunálneho odpadu.
Čl. 2
Pôsobnosť nariadenia
1. Nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálneho odpadu:
-

domový odpad vznikajúci z prevádzky domácností a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a inštitúcií, vrátane ich zložiek zo separovaného zberu

-

ostatný odpad podobný domovému odpadu, pochádzajúci z technickej a občianskej
vybavenosti, živností, rekreácie, športu a pod..

2. Nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Šarovce a každý pôvodca
komunálneho odpadu je povinný zapojiť sa do systému triedenia komunálneho odpadu.Na
území obce sa v tomto systéme triedia nasledovné zložky komunálneho odpadu – papier,
sklo, plasty, malé kovové obaly, viacvrstevný materiál, elektroodpad.
3. Zber separovaného komunálneho odpadu v obci Šarovce zabezpečuje organizácia
Združenie obcí „Za čisté Dolné Pohronie“, s ktorou má obec uzavretú zmluvu o zbere,
preprave a zneškodňovaní vyseparovaného komunálneho odpadu.
4. Triedený komunálny odpad iných obcí ktorým firma Služby Šarovce zabezpečuje zber a
vývoz, ktorý sa na území našej obce ďalej spracováva dotriedením a lisovaním musí
spĺňať podmienky tohto nariadenia.

Čl. 3
Triedenie domového odpadu a zvoz
1. Triedený zber domového odpadu v rozsahu podľa § 4 tohto nariadenia sa vyhlasuje za
obecný systém v nakladaní s domovým odpadom.
2. Pôvodcovia odpadu vykonávajú triedenie domového odpadu na jednotlivé zložky –
papier, sklo, plasty, tetrapack a drobné kovy /podľa prílohy č. 1 tohto VZN/ do
polyetylénových vriec, ktoré si občan a právnická osoba v stanovenom termíne vykladá
pred svoj rodinný dom.
3. O termínoch vývozu triedeného domového odpadu, ktorý sa uskutočňuje pre občanov
jedenkrát mesačne, sú občania informovaní písomne dvakrát ročne a deň pred zberom
i miestnym rozhlasom.
4. Termín vývozu triedeného komunálneho odpadu podnikateľským subjektom
podnikajúcim vo vnútornom obchode v obci je oznámený písomne a uskutočňuje sa
jedenkrát týždenne.
5. Železný šrot a nepotrebné kovy môžu občania priniesť do areálu SLUŽIEB Šarovce celý
rok v pracovných dňoch počas pracovnej doby, ktorý sa potom odovzdáva raz ročne
spracovateľským organizáciám
6. Zber akumulátorov vykonáva obcou poverená organizácia najmenej dvakrát ročne.
O mieste a termíne zberu sú občania informovaní miestnym rozhlasom.
7. Zber elektroodpadu /svetelných zdrojov/ vykonáva obcou poverená organizácia
O mieste a termíne zberu
sú fyzické a právnické osoby informované miestnym
rozhlasom.
8. Zber elektroodpadu /veľkých a malých domácich spotrebičov, informačnej
a telekomunikačnej techniky, spotrebnej elektroniky, elektrických nástrojov, hračiek,
zdravotníckeho zariadenia, prístrojov na monitorovanie a predajných automatov/
vykonáva firma Služby Šarovce dvakrát ročne a občania sú o tom informovaní cestou
miestneho rozhlasu
9. Biologický odpad, ktorý vzniká z odpadu domácností sú povinní občania kompostovať vo
vlastnej domácnosti
10. Biologický odpad vznikajúci na verejných priestranstvách a priestranstvách patriacich pod
správu obce sa zhodnocujú na zriadených prírodných obecných kompostoviskách a to pri
Dome kultúry, Základnej škole, v miestnych cintorínoch, Obecnom úrade, futbalovom
ihrisku
11. V miestnych cintorínoch sa triedi odpad na komunálny a biologický, ktorý sa ďalej triedi
nasledovne:
a) komunálny odpad sa triedi do nádob umiestnených v miestnych cintorínoch a to na:
- umelé vence a umelé kvety, plastové kelímky od sviečok
- sklenené kelímky od sviečok a váz /môžu byť aj rozbité/
- kovové kelímky od sviečok, kovové obaly z kahancov

b) biologický odpad, ktorý pozostáva z kvetov, trávy, zeminy a z vencov z prírodného
materiálu sa sústreďuje na vyhradenom a vopred určenom miestnom
kompostovisku.
Čl. 4
Rozsah triedenia
1. Fyzické a právnické osoby u ktorých odpad vznikol, realizujú zber a triedenie oddelene
nasledovne:
- suchý odpad

papier
biele a farebné sklo
plastické látky
viacvrstevný materiál
malé kovové obaly
kovy
elektroodpad

Suchý odpad dotrieďuje a spracováva príspevková organizácia Služby Šarovce
- nebezpečný odpad lieky a zdravotnícky materiál
akumulátory, batérie, monočlánky
Vykonáva obcou poverená organizácia, ktorá má uzavretú zmluvu s obcou.
- mokrý odpad

biologický odpad

2. Biologický odpad, ktorý vzniká z odpadu domácností /zostatok ovocia, zeleniny, čaj
a kávový výluh/, alebo zo záhradníckej a sadovej činnosti /lístie, tráva, kvety, zelenina,
vetvy, vypletá burina, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj a trus/ sú povinní občania
kompostovať vo vlastnej domácnosti.
3. Biologický odpad, ktorý vzniká v miestnych cintorínoch a to kytice zo živých kvetov,
vence z prírodného materiálu, pokosená tráva a zemina sa budú kompostovať priamo
v cintorínoch na vyčlenených priestoroch, biologických prírodných kompostoviskách.
4. Biologický odpad vznikajúci na verejných priestranstvách a priestranstvách patriacich
pod správu obce sa bude zhodnocovať na zriadených prírodných obecných
kompostoviskách
5. Právnické osoby sú povinné zhodnocovať biologický odpad vo svojich priestoroch
6. Obecný úrad v Šarovciach zabezpečí, aby sa podrobná informácia o rozsahu triedenia
komunálneho odpadu dostala ku každému subjektu. Pre tento účel sa využijú všetky
dostupné prostriedky informačného systému.

Čl. 5
Úhrady za triedený zber
1. Úhrada za odvoz triedeného odpadu je zahrnutá v miestnom poplatku za komunálny
odpad a zahŕňa zvoz separovaného odpadu od občanov a odvoz do spracovateľského
centra.
Čl. 6
Vlastníctvo zberových nádob a vyprázdňovanie nádob
Triedený zber sa vykonáva do plastových vriec, ktoré zabezpečuje firma Služby Šarovce za
poplatok. Zber a vyprázdňovanie vriec môže uskutočňovať len firma Služby Šarovce, alebo
obcou poverená organizácia.
Čl. 7
Sankcia
Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom podľa § 46 zákona
o priestupkoch a za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je možné
uložiť sankciu do výšky 1 000,-Sk.
Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Nariadenie sa nevzťahuje na objemný odpad z domácností /nábytok/ a ostatného
objemného odpadu. Objemný odpad je taký odpad, ktorý sa nevmestí do bežne
používaných zberových nádob /vriec/.
2. Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako pôvodcovia
odpadu /pri ukladaní a príprave odpadov a pod./, sú upravené inými všeobecne záväznými
predpismi.
3. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach dňa 16.3.2006.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2006
5. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

JUDr. Judita Trníková
starostka obce

Príloha č. 1
PAPIER
Zbiera sa:

noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, cenníky, adresáre, telefónne
zoznamy, knihy bez dosiek, zošity, papierové sáčky a
krabice od
potravín /ryže, cestovín, syrov, dezertov /, krabice od liekov a rôzne obaly

Zberový papier nesmie obsahovať:
pergamentový papier, asfaltový a dechtový papier a lepenku, brúsiaci papier,
papier s inými prímesami, napúšťaný a mastný papier, lakovaný a napustený
papier a lepenky, pauzovací papier, väzby kníh, hygienicky závadný papier
/WC papier, hygienické vreckovky, hygienické vložky a plienky/, obuvnícku
lepenku, výseky dierovačiek, celofánové sáčky. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty ako sú piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné.
SKLO
Zbiera sa :

biele a farebné sklo, fľaše bez zátky a kovových uzáverov, sklenené črepy,
poháre, tabuľové sklo

Zberové sklo nesmie obsahovať:
keramiku, kameninu, porcelán, drôtené sklo, televízne obrazovky, zrkadlo,
plexisklo, sklobetón a nesmie byť kombinované s iným materiálom.
PLASTICKÉ HMOTY
Zbiera sa:

všetky plastové fľaše od nealkoholických nápojov, octu, pochutín, vína,
čistiacich, dezinfekčných a kozmetických výrobkov, oleja, kelímky mliečnych
výrobkov /z jogurtov, miláčikov, pudingov, kefírov, bryndze, smotany, masla,
nátierok/, horčice, šalátov, mikroténové sáčky, igelitové tašky, vrecia, fóliu,
streč fóliu, záhradkárske, pivové a malinovkové prepravky, vinohradnícke
škopky, lavóre, kýble, kvetináče, výplne dezertných krabíc, hračky, vrecia od
zeleniny

Zberové plastické hmoty nesmú obsahovať:
nečistoty, sklo, kov, drevo, gumu, kožu, biologický odpad, kyselinu, jedy,
mazivá, kyseliny a jedy.
MALÉ KOVOVÉ OBALY:
Zbiera sa:

plechovky od alko. a nealko. nápojov a sprejov, všetky druhy viečok
a uzáverov z fliaš a pohárov /okrem pivových/, sáčky s aluminiovom fóliou
od kávy, polievok, korenín, čokolády, keksíkov, cukríkov, dezertov, salóniek,
žuvačiek, tukov na pečenie a tvarohu, obaly z pašték, viečka z mliečnych
výrobkov /jogurtov, syrov, pudingov, miláčikov, smotany, masla, nátierok/,
šalátov, pláty z liekov, starý hliníkový riad a príbory

Malé zberové kovové obaly nesmú obsahovať biologické zvyšky
KOVY:

čisté konzervy z potravinárskych výrobkov, krmív pre domáce zvieratá,
plechovky od sprejov, všetky opotrebované, pokazené, nefunkčné alebo
nepotrebné kovové predmety z domácností

Zberové kovy nesmú obsahovať:
biologické zvyšky, papier, sklo, piesok, škváru, plastické látky
VIACVRSTEVNÝ MATERIÁL /tetrapak/:
tetrapakový obal /krabice/ od džúsu, mlieka, kakaa, šľahačky, povoskované
kelímky od jogurtu, bryndze v čistom stave
POLYSTYRÉN:
polystyrénové tácky pod zeleninou, ovocím, mäsovými výrobkami, pečivom,
polystyrénové výplne z krabíc okolo bielej a spotrebnej elektroniky
Zberový polystyrén nesmie obsahovať:
biologické zvyšky a nesmie byť kombinovaný s papierom, sklom, a plastami
SVETELŃÉ ZDROJE:
momočlánky – baterky používané v domácnostiach do rádia, videa, diaľkových
ovládačov, wolkmenov, hodín, hračiek, svetelných bateriek
ELEKTROODPAD :
- veľké domáce spotrebiče /chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, sporáky, radiátory/
- malé domáce spotrebiče / vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, hriankovače,
kávovary, hodiny, váhy/
- informačná a telekomunikačná technika /počítače, myši, PC monitory, tlačiarne,
kopírky, telefóny, faxy/
- spotrebná elektrotechnika /rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery,
videorekordéry, Hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje/
- elektrické nástroje /vŕtačky, pílky, šijacie stroje , frézy, brúsky, drviče, skrutkovače,
nitovače, spájkovače, striekače, rozprašovače, nástroje na kosenie a záhradkársku
činnosť/

