Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 3/2011
o odpadoch

Dodatok č.2 k VZN č. 3/2011 vyvesený na úradnej tabuli obce ......................... .
Dodatok č.2 k VZN č. 3/2011 zvesený z úradnej tabule obce ......................... .
Platnosť od 1.7.2016.

Obecné zastupiteľstvo obce Bohunice na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. §
4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 k VZN č.3/2011 o odpadoch.
Týmto dodatkom sa menia:

Článok 1 bod 2 nasledovne:

2. Toto VZN upravuje, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, podrobnosti o:
a. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, resp. dôvody
nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21
zák. č. 79/2015 Z. z.. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
d. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,
e. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
 elektroodpadov z domácností,
 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
 použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
 jedlých olejov a tukov,
f. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok,
g. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h. prevádzkovaní zberného dvora,
i. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu

Článok 2 bod 1, písm. o) a dopĺňajú písm. u) a v) nasledovne:
o) Drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
u) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
v) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.

Článok 5 nasledovne:
1. Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20
– Komunálne odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a
inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne
odpady členia na tieto podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného

zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné
komunálne odpady.
2. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
 sklo,
 papier,
 plast,
 kov,
 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného
zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa §
81 odsek 21 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 jedlé oleje a tuky z domácností,
 elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátorov,
automobilové batérie a akumulátory,
 veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotnícke pomôcky,
 odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín,
 kompozity na báze lepenky (tetrapakové obaly od mlieka a nápojov),
 textil.
3. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že triedená zložka odpadu v zbernej nádobe je
znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie,
alebo je v zbernej nádobe určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená takáto nádoba nebude vyprázdnená. Zamestnanci
zabezpečujúci zber sú povinní o tejto skutočnosti informovať obec Bohunice (počet
zberných nádob a lokalita ich umiestnenia). Znečistenie triedenej zložky je podľa
zákona o odpadoch priestupkom, za ktorý môže byť pôvodcovi odpadu uložená
pokuta.
4. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Distribútor
pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber
odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Článok 6 nasledovne:
1. Za nakladanie s odpadmi, pre ktoré sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
sa platí obci Bohunice miestny poplatok. Poplatok za „KUKA nádobu“ je stanovený
v zmysle platného cenníka obce a ostatné náklady na zberné nádoby sú súčasťou
miestneho poplatku.
2. Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom,
prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a
zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu
odpadu s výnimkou, ak tieto povinnosti plní osoba podľa § 37 ods. 3, § 48 ods. 3, §
56 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 73 ods. 10 zákona o odpadoch.
3. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú
časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať do VKK v obci.
4. Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.

Triedený zber skla, papiera, plastov a kovov

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a
oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
・ sklo: do zelenej zbernej nádoby alebo do vreca
・

papier: do modrej zbernej nádoby alebo do vreca

・

plast : do žltej zbernej nádoby alebo do vreca

・

kov: do červenej zbernej nádoby alebo do vreca

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a BRO zo záhrad a parkov

Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov, zhromažďovaním v kompostovacom zásobníku, pričom sa ďalej
kompostuje. Obec zabezpečuje, v zmysle platného cenníka, pre občanov kompostovací
zásobník, v ktorom domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad. V obci najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Zber jedlých olejov a tukov z domácností

Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom zberného kontajnera, ktorý sa nachádza pri obecnom úrade alebo na inom
zbernom mieste. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú tak, že tieto sa v kvapalnej podobe (nie
horúce) nalejú do PET fliaš, uzatvoria sa a následne sa vhodia do označeného zberného
kontajnera určeného výlučne na zber jedlých olejov a tukov. Do takto označeného kontajnera
sa nesmú vhadzovať minerálne a syntetické mazacie oleje ako napr. prevodové oleje,
mazacie motorové oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

Elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory

Elektroodpad z domácností je držiteľ povinný odovzdať buď distribútorovi elektrozariadení
do spätného zberu, osobe oprávnenej na zber elektroodpadu s ktorou má obec zmluvu alebo
v zmysle harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu. V prípade elektroodpadu zo
svetelných zdrojov a veľmi malého elektroodpadu aj na zbernom mieste elektroodpadu
v obci. Pod veľmi malým elektroodpadom sa rozumejú zariadenia rozmerovo do 25 cm ako
napr. kalkulačky, mikrofóny, telefóny a pod.
Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s
výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú
spolu s týmto odpadom. Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu
k použitým prenosným batériám a akumulátorom zabezpečovať ich spätný zber na svojich
predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po
celú prevádzkovú dobu. Prenosnými batériami a akumulátormi sa rozumejú najmä ceruzkové
batérie, gombíkové batérie, batérie do mobilných telefónov a notebookov.

Nespotrebované veterinárne a humánne lieky

Odpadové tzn. nespotrebované veterinárne a lieky určené ľuďom sú fyzické osoby povinné
odovzdať vo verejných lekárňach. Najbližšie lekárne sa nachádzajú v obci Pruské a v meste
Ilava.

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov

Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
ENVI-PAK, a. s.. Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi sa uskutočňuje formou vriec resp. kusovým spôsobom.

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať na zberných miestach
resp.
do
kontajnerov
na
zber
objemného
odpadu,
ktoré
obec
rozmiestňuje na území obce minimálne 2 krát ročne.

Kompozity na báze lepenky

Kompozitové obaly (hlavne z mlieka a nápojov) sa po opláchnutí a osušení stlačia, aby sa
zmenšil ich objem. Následne sa stohujú a zviažu do balíka a odovzdajú sa v zmysle
harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu.

Textil

Vytriedené šatstvo a textil určený na ďalšie použitie sa vkladá do zberného zariadenia
určeného iba na textil. Do zariadenia sa vkladá čistý textil zabalený vo vreciach alebo
taškách. Kontajner na zber textilu je umiestnený pri obecnom úrade prípadne na inom
zbernom mieste.
5. Zakazuje sa:
a. pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať a preťažovať,
b. do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú
(sklo, kovy, elektroodpad, a pod.),
c. do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),
d. do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov,
e. do zberných nádob ukladať objemný odpad,
f. ukladať odpad mimo zbernej nádoby,
g. premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
h. používať zberné nádoby na iný účel,
i. poškodzovať zberné nádoby,
j. vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob,
k. uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
l. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
m. zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie
prítomných škodlivín,
n. opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti, vypúšťať
odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy
a vody,
o. zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku
p. zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám.

Článok 8 bod 1 sa mení nasledovne:

1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN a zákonom o odpadoch, je povinný to
ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci na
adrese Obecný úrad Bohunice 103, 018 52 počas stránkových hodín, telefonicky
042/4492274 prípadne elektronicky na adrese info@obecbohunice.sk. Príslušný úrad
požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na

nehnuteľnosť v rozpore so zákonom. Ak sa nezistí osoba, začne sa konanie, či
vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti
• je pôvodcom odpadu,
• neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti,
• mal z toho uloženia majetkový alebo iný prospech.
Ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným
odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obec (ak
ide o KO alebo DSO) alebo príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (ak ide
o ostatné odpady).

Článok 9 bod 2 sa mení nasledovne:
2. Za
a.
b.
c.

priestupok podľa
odseku 1 písm. a) až c) a e) až h) môže obec Bohunice uložiť pokutu do 1500,- EUR,
odseku 1 písm. d), i), j), k) môže okresný úrad uložiť pokutu do 2500,- EUR,
starosta môže právnickej osobe za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu do
výšky 6 638,- EUR.

Článok 10 bod 3 sa mení nasledovne:
3. Na tomto Dodatku č.2 k VZN č.3/2011 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach
dňa 29.06.2016 uznesením číslo 03/2016.

V Bohuniciach dňa 29.6.2016

Ing. Peter Hajdúch
starosta obce Bohunice
v.r.

