OBEC PERÍN –CHYM
na základe § 4 ods. 3 písm. f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Perín – Chym
č. 2/2009
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Perín – Chym.
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PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť podrobnosti o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie
a čistotu v obci.
(2) Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob
zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Základné ustanovenia
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Perín – Chym, t. z. katastrálne územia Perín,
Chym a Vyšný Lanec.
(2) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje,
chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
(3) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z
domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení.
(4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
(5) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách vykonávaných
fyzickou osobou na stavebnej nehnuteľnosti (dom, chata , garáž a obdobné stavby aj so súvisiacimi
prístavbami , ako sú betónové či dlažbové chodníky, múriky , murované či betónové oplotenia a
podobne), pri ktorých stačí ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné
povolenie alebo ohlásenie.
(6) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
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(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
(8) Nebezpečnými odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(9) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného
prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(10) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č.2 zák. č. 223/2001 Z. z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§3
Komunálny odpad a jeho druhy
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami vyhl. MŽP
SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Perín - Chym ukladať
výlučne len na tento účel vyhradených miestach.
(3) Za vyhradené miesta sa na území obce Perín - Chym považujú zberné nádoby a kontajnery.

§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu
(1) V obci Perín - Chym sa zavádza nasledovný systém zberu odpadov:
a) zber komunálneho odpadu do 110 l kuka nádob,
b) zber objemného komunálneho odpadu do veľkokapacitných kontajnerov - periodicita
odvozu 2 krát ročne, spravidla na jar a na jeseň,
c) zber separovaných zložiek odpadu do špeciálnych kontajnerov na sklo (zelená farba), na
papier (modrá farba), a plasty (žltá farba),
d) zber nebezpečného odpadu.
(2) Na území obce Perín - Chym sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a umiestňovať
ho po vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 4 ods. 1 tohto nariadenia.
(3) Vykonávať zber, prepravu zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Perín - Chym fyzická osoba podnikateľ, resp. právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou (ďalej
len „prepravná organizácia“).
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(4) Občania obce sú povinný prevádzať separovaný zber a separované komodity ukladať do
zberných nádob určených na separovanie.
(5) Zamestnanci prepravnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú
pri stavbe na území obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza aj
druh odpadu, ktorý je v zmysle § 4 ods. 1 písm. c tohto nariadenia zaradený medzi
separované zložky.

§5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a nebezpečnými odpadmi
(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, ktoré vznikli na území
obce, zodpovedá obec.
(2) Obec je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom a s týmto nariadením
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
(3) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému 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) Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí obec z miestneho poplatku.
Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
(5) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo
zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s nariadením.
Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
(6) Obec je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
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(7) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný
na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
(8) Za drobný stavebný odpad na území obce sa považuje najmä:
- drobná stavebná suť z búračiek (tehly, dlažby, obkladačky, a pod.),
- zemina z výkopov,
- omietková, betónová drť.
(9) 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 objemný odpad, ak takéto obec má, ak sa jedná o drobný stavebný
odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.

(10) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a s týmto nariadením,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a s týmto
nariadením (najmä sa zakazuje spaľovať odpad),
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta ,
d) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z
cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb
a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,
e) zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a
opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.

(11)Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto nariadením, je povinný to oznámiť
bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v územnom obvode ktorých sa
nehnuteľnosť nachádza.
§6
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením a zákonom,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými
odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k) zákona, alebo nesplní povinnosť podľa §
19 ods. 1 písm. i) zákona,
e) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona,

(2) Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 166 €,
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b) odseku 1 písm. d), a e), možno uložiť pokutu do 664 €.
(3) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) prejednáva obec.
(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o
prejednávaní priestupkov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa a) odseku 1 písm. a) až c), sú príjmom
rozpočtu obce, d) a e) sú príjmom Enviromentálneho fondu.

TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§7
1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
týmto nariadením.
2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3) Obec prostredníctvom úradnej tabule a miestneho rozhlasu zabezpečí a priebežne zabezpečuje
informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach vyplývajúcich
z tohto nariadenia.
4) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Perín - Chym
určuje všeobecne záväzné nariadenie obce Perín - Chym o miestnych poplatkoch.
5) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Períne – Chyme dňa 12. 10. 2009
uznesením č. 204/2009.
6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 27. 10. 2010

Mgr. Adriena Baranová
starostka obce

Návrh VZN na pripomienkovanie bol:
vyvesený 12. 10. 2009
- zvesený 27. 10. 2009
Schválené VZN bolo:
- vyhlásené vyvesením 12. 10. 2009
- zvesené 27. 10. 2009
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