OBEC BOLDOG

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOLDOG
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA
ÚZEMÍ OBCE BOLDOG
č. 01/2020
Obec Boldog v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog (ďalej len VZN) v nasledovnom znení:

ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
(1) Toto nariadenie upravuje podrobnosti o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom,
spôsobe zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov,
spôsobe nakladania a zberu drobných stavebných odpadov,
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
g) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
ga) elektroodpadu z domácností,
gb) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
gc) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
ge) jedlých olejov a tukov,

h)
i)
j)
k)
l)

spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
o zriadení a prevádzkovaní Zberného miesta
nakladaní s textilom a šatstvom.

(2) Toto nariadenie upravuje systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú na území obce Boldog
a) pri činnosti fyzických osôb,
b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
c) pri činností pri čistení verejných priestranstiev, vrátane verejnej zelene, parkov a cintorínov.
§2
Vymedzenie pojmov

1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) stojiskom zberných nádob je miesto, spravidla spevnená plocha, vyhradená na umiestnenie zberných nádob
na vlastnom pozemku (oddelený od verejného priestranstva, ak to dispozičné vlastnosti dovoľujú) tak, aby boli
zberné nádoby prístupné pôvodným pôvodcom odpadu, t. j. obyvateľom obce/poplatníkom a vozidlám
zabezpečujúcim zber a prepravu komunálneho odpadu. Stojisko zberných nádob musí obsahovať príslušné
nádoby na spoločný zber triedených odpadov, farebne odlíšené a s príslušným popisom druhu odpadu,
patriaceho do konkrétnej nádoby o objeme 1 100 l, a to najmä nádobu pre spoločný zber papiera, plastov,
kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM – „tetrapaky“), sklo a textil,
b) dočasným stojiskom zberných nádob je upravená spevnená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob,
prístupná užívateľom nádob a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov a triedených
zložiek komunálnych odpadov. Zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo
sťažujú prístup k stálemu stojisku zberných nádob, okolím stojiska zberných nádob plocha vymedzená
vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od stáleho stanovišťa,
c) dostatočný počet zberných nádob znamená taký počet zberných nádob, ktorých veko sa po
vložení odpadu musí dať úplne uzavrieť,
d) územím obce sa rozumie katastrálne územie obce Boldog.
e) zberným miestom sa rozumie vyhradený, oplotený areál bývalej skládky zeleného odpadu, ktorý obsahuje
stojiská zberných nádob pre triedený odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad, vrátane
kontajnerov na drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad. Jeho prevádzka bude spustená od 03/2021.
Počas prevádzky bude potrebné dodržiavať všetky hygienické, protipožiarne a ďalšie súvisiace predpisy. Zberné
miesto je určené výhradne pre obyvateľov obce Boldog. Obyvateľom obce sa pre účely tohto nariadenia rozumie
osoba, ktorá v obci vlastní alebo užíva nehnuteľnosť, a zároveň je poplatníkom za odvoz a likvidáciu odpadu
obce Boldog.

ČLÁNOK 2
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§3
Všeobecné pravidlá
1) Systém zberu komunálnych odpadov v rozsahu ustanovenom v tomto nariadení sa vyhlasuje za záväzný systém
na území mesta, preto je každý povinný nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v
súlade s ním.
2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
3) Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne

záväzným nariadením obce.
4) Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu

§4
Povinnosti pôvodcov odpadu
1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a)
b)
c)
d)

nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade
najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad,

f)

v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne príležitostne väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu a
pridelená zberná nádoba mu nepostačuje, je povinný si zakúpiť ďalšiu nálepku na týždenný alebo dvojtýždenný
vývoz na Obecnom úrade.

g) používať na ukladanie zmesového komunálneho odpadu po vytriedení len zbernú nádobu patriacu k jeho
h)
i)
j)
k)

m)
n)

nehnuteľnosti – tzn. zakazuje sa ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob iným účastníkom
systému zberu.
zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom stave,
dbať na to, aby bol komunálny odpad v zberných nádobách, prípadne vreciach na to určených, riadne pripravený
na odvoz v deň vývozu najneskôr do 6,00 hod. a aby bol k zberným nádobám zabezpečený dostatočne široký
prístup, a to najmenej 3 m od krajnice vozovky,
dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov,
zberné nádoby uložiť na spevnenom podklade,
l) zabezpečiť, aby zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. Na
chodníku, komunikácii alebo parkovisku je možné zberné nádoby ponechať na dobu nevyhnutnú na ich
vyprázdnenie v deň odvozu. Po ich vyprázdnení je pôvodca odpadu povinný ich bezodkladne umiestniť na
vyhradené miesto. V prípade, že nastanú skutočnosti, ktoré bránia výsypu zbernej nádoby, je pôvodca
odpadu povinný zabezpečiť ich premiestnenie na miesto, kde môžu byť zberovou spoločnosťou
vyprázdnené a následne je povinný ich bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto,
Ukladať zmesový komunálny odpad vedľa zberných nádob, alebo do zberných nádob iných pôvodcov je
zakázané,
oznámiť priebežne Obecnému úradu preplňovanie zberných nádob a navrhnúť zmenu počtu zberných nádob
alebo zmenu objemu zbernej nádoby. Poplatník si v priebehu kalendárneho roka môže uplatniť zmenu
z dvojtýždňového vývozu na mesačný vývoz.

2) Zakazuje sa užívanie uličných zberných nádob na vyhadzovanie komunálneho odpadu.
3) Obec zaviedla na svojom území označovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad elektronickým
RFID čipom, prípadne identifikačným štítkom umiestnenými na všetkých zberných nádobách.
4) Zberná nádoba neoznačená elektronickým RFID čipom a vrece na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
neoznačené identifikačným štítkom nebudú obslúžené zvozovou spoločnosťou do času ich označenia. Označenie
zbernej nádoby a vydanie identifikačných štítkov je podmienené prihlásením pôvodcu do systému zberu

komunálnych odpadov na Mestskom úrade na útvare ekonomiky mesta.
5) Elektronický RFID čip je zakázané úmyselne poškodzovať, odstraňovať, prípadne inak s ním manipulovať.
6) Elektronický RFID čip vždy inštaluje poverená osoba za účelom overenia objemu zbernej nádoby, jej stojiska a
prebratím elektronického čipu poplatníkom, čo tento potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom a preberacom
protokole/dodatku.
7) Označovanie zberných nádob elektronickým RFID čipom bolo zavedené za účelom monitoringu počtu vývozov
jednotlivých nádob poplatníkov, a tým reálnemu výmeru poplatku za odvoz a zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu pre nasledujúci kalendárny rok.

§5
Povinnosti zvozovej spoločnosti
1) Zvozová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov a triedený zber
komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:
a) obsluhovať zberné nádoby tak, aby nedošlo ku škodám na majetku,
b) po výsype zberné nádoby umiestniť späť na miesto odberu mimo pozemnej komunikácie, tzn. aby zberné
nádoby neostávali na vozovke,
c) v prípade výsypu odpadu pri obsluhe zbernej nádoby mimo zvozové vozidlo, tieto odpady bezodkladne
odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby, túto skutočnosť bezodkladne mailom nahlásiť na mailovú adresu:
boldog@boldog.sk v znení: adresa, typ a objem zbernej nádoby, spolu s dodaním zbernej nádoby na adresu,
kde došlo k poškodeniu nádoby, najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku udalosti,
e) do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca zaslať obci výkaz o množstve, druhu a spôsobe nakladania s odpadmi
s uvedením koncových zariadení a kódov nakladania,
f) uskutočňovať vývoz odpadu v zmysle obojstranne odsúhlaseného harmonogramu vývozu zverejneného na
webovej stránke obce,
g) v prípade ohlásených zmien v harmonograme vývozu zberných nádob spôsobených technickými prekážkami
na strane zvozovej spoločnosti a zároveň neposkytnutím náhradného termínu odsúhlaseného oboma stranami,
zabezpečiť následne dočistenie stojísk zberných nádob,
h) zasielať raz ročne v termíne do 30.11. príslušného kalendárneho roka oboma stranami odsúhlasený
harmonogram termínov vývozu vo forme kalendára na nasledujúci kalendárny rok (tzn. s pevnými termínmi
vývozov),
i) v prípade akýchkoľvek zmien ich bezodkladne nahlásiť starostovi obce spolu s postupom ich riešenia mailom
na starosta@boldog.sk ,
j) bezodkladne oznámiť nesúlad údajov na elektronickom RFID čipe so zbernou nádobou, ku ktorej bol tento čip
pridelený, starostovi obce,
k) neobslúžiť zbernú nádobu, ktorá nie je označená elektronickým RFID čipom, alebo ktorej obsluhu zodpovedný
pracovník obce zakázal z iného dôvodu,
l) obslúžiť len zbernú nádobu, ktorá bude čítacím zariadením na zvozovom vozidle odsúhlasená svetelným a
zvukovým signálom – „ zelené svetlo“
m) neobslúžiť zbernú nádobu, pri ktorej je na prvý pohľad zrejmé, že je v nej uložený odpad v rozpore s týmto
nariadením (napr. kartón, plastové alebo sklené fľaše, biologický odpad , stavebný odpad, elektronika)

§6
Umiestňovanie zberných nádob
1) Za umiestnenie zberných nádob na pozemkoch v súkromnom vlastníctve zodpovedajú pôvodcovia odpadu, ktorí
zberné nádoby užívajú.
2) Stojiská zberných nádob musia zohľadňovať technické podmienky pre ich vyprázdňovanie, tzn. byť umiestnené čo
najbližšie k vozovke, bez prekážok a zároveň musia vyhovovať hygienickým, estetickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným požiadavkám stanoveným v právnych predpisoch.
3) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. V

prípade, že to nie je možné, je pôvodca odpadu povinný navrhnúť si iné stojisko zberných nádob.
4) V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca,
resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na
vyhradené miesto.

§7
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1) Nezákonné umiestnený odpad je možné nahlasovať na Obecnom úrade Boldog:
a) písomným podaním do podateľne obce,
b) elektronicky na e–mailovú adresu: boldog@boldog.sk,
c) osobne,
d) telefonicky na čísle 02/ 4591 5223
2) Oznámenie by malo obsahovať najmä:
a) popis miesta, kde sa nezákonne uložený odpad nachádza,
b) popis kat. územia, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti – ak sú známe,
c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom škodlivín a pod.),
d) množstvo odpadu (odhadom),
e) fotodokumentáciu (podľa možnosti).
f)

Identifikáciu oznamovateľa: tel. číslo a meno,

ČLÁNOK 3
SYSTÉMY NAKLADANIA, SPÔSOBY ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
§8
Systémy nakladania, spôsoby zberu a prepravy komunálnych odpadov
1

1) Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov .
2

2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá Obec .
3
3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu .
4) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady :
a) poplatník si môže zakúpiť zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad priamo od spoločnosti, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
5) Informácie o príslušných rozmeroch zbernej nádoby sú uvedené na webovej stránke obce .
6) Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov.
7) Na území obce Boldog sú do systému zberu povinní zapojiť sa všetci pôvodcovia:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú na území obce oprávnené
užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území obce,
c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území obce.
8) Z hľadiska dodržania hygienických zásad sa na území obce stanovuje minimálny interval odvozu zmesového
komunálneho odpadu s frekvenciou 1 x mesačne. /12-krát ročne/.
9) Pri množstvovom systéme zberu si musí poplatník zvoliť zbernú nádobu primerane k objemu vyprodukovaného
množstva odpadu. Objem vývozu zberných nádob odsúhlasuje zodpovedný zamestnanec Obce pri odovzdaní
známky na zbernú nádobu.

10) Zber komunálnych odpadov sa na území zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l.
11) V prípade ak pôvodcom odpadu nebude postačovať počet stanovených nádob v zmysle ním uhradeného poplatku
má možnosť zakúpenia ďalšej nálepky a vyrubí sa mu alikvotná časť poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho
roka.
12) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú poplatníci povinný vyložiť v deň vývozu zmesového komunálneho
odpadu v skorých ranných hodinách, najneskôr o 06:00.
13) Obec má právo kontrolovať jednotlivé objekty, prevádzky a nehnuteľnosti, či počet a veľkosť nahlásených zberných
nádob zodpovedá počtu poplatníkov. V prípade, že bude zistený nesúlad s týmto nariadením, obec je oprávnená
nariadiť fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, aby bezodkladne
vykonali úpravu v počte, resp. vo veľkosti, zberných nádob v súlade s týmto nariadením.
14) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území
obce spoločnosť, ktorá je oprávnená nakladať s odpadmi, a s ktorou má Obec uzatvorenú zmluvu. Identifikačné údaje
spoločnosti sú uvedené na webovej stránke Obce.
15) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad patria: zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
16) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad nepatria: akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina,
kamene, drevo, horúci popol a pod.), triedené zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, tetrapaky),
nebezpečné odpady, odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, ktorý je
ešte možné zhodnotiť, pneumatiky, elektro-odpad, batérie, tekuté odpady a pod.

§9
Množstvový systém nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
1) Na území obce Boldog sa zavádza množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov pre všetky
kategórie pôvodcov komunálnych odpadov:
a) fyzické osoby užívajúce celoročne nehnuteľnosti (rodinné domy, individuálne rekreačné domy/chaty a záhradné
domy/chaty),
b) právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.
2) Pri množstvovom systéme zberu si musí poplatník zvoliť dostatočný počet zberných nádob, interval vývozu a ich objem
primerane vyprodukovanému množstvu odpadu.
3) Pri prvom spustení množstvového zberu a vyrubeného poplatku sa vychádza z údajov za predchádzajúci kalendárny
rok. Všetky zmeny je potrebné nahlásiť na obecný úrad, najmä počet a objem nádob, a to najneskôr do 31.12.
aktuálneho kalendárneho roka.
4) Objem, počet a interval vývozu zberných nádob odsúhlasuje Obecný úrad Boldog, pri inštalácii elektronického
RFID čipu na zbernú nádobu.
5) Minimálny interval vývozu zmesového komunálneho odpadu je 1-krát / mesiac.

§ 10
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
drobných stavebných odpadov
1) Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov.
2) Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.
3) Množstvový zber drobných stavebných odpadov je spoplatnený.

4) Množstvový zber drobných stavebných odpadov od poplatníkov sa vykonáva na zbernom mieste počas určených dní.
5) Obec na základe skutočnej váhy tovaru vyrubí poplatok. Poplatok sa platí v hotovosti na Obecnom úrade.
6) Náklady na dopravu odpadu si hradí poplatník sám.
7) Zakazuje sa vyhadzovanie drobných stavebných odpadov do zberných nádob na cintorínoch či do veľkoobjemových
kontajnerov ( ďalej ako „VOK“) počas jarného a jesenného upratovania.
8) Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác z domácností
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej
osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu, napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa
množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner na vlastné
náklady.
9) Obec stanovuje prepočtový koeficient na 1 m3 drobných stavebných odpadov rovný 1,8 tony.
10) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba –
podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný
odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
11) Do DSO patria: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích
predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.
12) Do DSO nepatrí: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

§ 11
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
objemných odpadov
1) Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 07 v zmysle Katalógu odpadov.
2) Objemným odpadom sa rozumejú komunálne odpady, ktoré kvôli ich rozmerom nie je možné uložiť do

bežných zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
3) Objemný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do veľkokapacitných kontajnerov najmenej jedenkrát ročne,
obvykle na jar (počas jarného upratovania).
4) Objemný odpad bude možné odovzdať aj na zbernom mieste v určených termínoch a po odsúhlasení Obecným
úradom.
5) Spôsob a podrobnosti zberu určí Obec zverejnením oznamu na webovej stránke obce, vyvesením na úradnej tabuli
a vyhlásením v obecnom rozhlase.

§ 12
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
počas jarného/jesenného upratovania
1) Najmenej jedenkrát ročne organizuje obec upratovanie, spravidla na jar prípadne na jeseň, ktoré prebieha v rámci
celej obce naraz. Počas termínov upratovania je taktiež otvorené zberné miesto.
2) Pre tento účel obec zabezpečí u zvozovej spoločnosti rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov (s objemom
najmenej 5m³) na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenia a interval vývozu.
3) Obec zabezpečí informovanosť občanov min. 2 týždne pred plánovaným termínom upratovania oznamom, pričom
využije vhodný informačný systém v obci.
4) Hádzať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je veľkokapacitný kontajner určený, je zakázané.
5) Do veľkokapacitného kontajnera je zakázané ukladať drobný stavebný odpad, elektroodpady, vyradené batérie a
akumulátory, žiarivky, železný šrot, pneumatiky, oleje, farby, triedené zložky komunálnych odpadov ako plasty, papier,
sklo.

§ 13
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
z cintorínov

1) Na cintorínoch sú umiestnené zberné nádoby, a to:
Cintorín katolícky

1 x 1 100L na zmesový komunálny odpad
1 x 240L na BIOODPAD

Cintorín reformovanej cirkvi

1 x 1 100L na zmesový komunálny odpad
1 x 240L na BIOODPAD

2) Do nádob uvedených v ods. 1 tohto článku je možné ukladať len odpad vzniknutý bezprostredne na cintoríne.
Je zakázané ukladať do nich akýkoľvek iný odpad.

§ 14
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
a) 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (BIOODPADY),
b) 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
c) 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.
2) Nádoby na BIOODPAD zabezpečuje obec.
3) Na území obce je zavedený zber BIOODPADOV prostredníctvom:
a) 240 L nádoby
b) vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a bytových domoch so záhradou alebo
pozemkom vo svojom vlastníctve.
c) príslušným VOK na zbernom mieste

4) Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za
podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o
kompostovaní(čestné prehlásenie). Každý, kto chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že splnil
všetky vyžadované podmienky.

5) Každá domácnosť je povinná mať zabezpečené triedenie BIOODPADOV a to prostredníctvom buď:
a) zbernej nádoby o objeme 240 L pre domácnosť alebo
b) kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym kompostovaním bez vývozného intervalu.

Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad
vzniká, pričom sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1m² plochy záhrady alebo pozemku so zeleňou.
Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na
zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri
využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť správcovi dane podpísané čestné
prehlásenie o domácom kompostovaní. Uvedené čestné prehlásenie o domácom kompostovaní je súčasťou
tohto nariadenia – príloha č. 1. Povinnosť doložiť prehlásenie o domácom kompostovaní nevzniká, ak si poplatník
v individuálnej bytovej výstavbe zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto skutočnosť
obci.

6) Čestným prehlásením o domácom kompostovaní sa občan zaväzuje a berie na vedomie nasledovné skutočnosti:
a) bude riadne kompostovať všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti,
b) zakazuje sa vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je
zakázané skládkovanie bioodpadov,

c) v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať
likvidáciu bioodpadu prostredníctvom zbernej nádoby.
d) v prípade zmeny údajov vzniká povinnosť aktualizovať ich do 30 dní,
e) je si vedomý následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov. Porušenie vyššie uvedených povinností je
porušením zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu môže byť až do výšky 1.500 €.
7) Správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a
zistenia skutočností potrebných na svoje účely.
8) Obdobie zberu BIOODPADOV je stanovené na obdobie od marca do novembra s 2-týždňovým intervalom vývozu
uvedeným v harmonograme vývozov platnom pre daný kalendárny rok a zverejnenom na webovej stránke obce,
a počas zimného obdobia (december – február nasl. kalendárneho roka) sa BIOODPAD zbiera jedenkrát za mesiac.
9) Do BIOODPADOV patria: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, 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, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové
zvyšky, pečivo.
10) Do BIOODPADOV nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné
škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

§ 15
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
jedlých olejov a tukov
1) Jedlé oleje a tuky sa zaraďujú pod číslo 20 01 25 v zmysle Katalógu odpadov.
2) Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva počas pracovných dní, občania môžu nosiť použité jedlé oleje na zberné
miesto, prípadne na verejné kontajnerové stojisko, vybavené na to určenou a označenou nádobou. Použité jedlé oleje
a tuky uložiť do nádoby v samostatnej uzatvárateľnej, nevratnej nádobe/fľaše.
3) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky
margarínov, masla či tuku.
4) Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na
konzumáciu, či na prípravu jedla.
5) Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným
nádobám na komunálny odpad.
6) Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu.

§ 16
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zodpovedá obec. Odpad sa nesmie dávať do
zberných nádob určených obcou na zber komunálnych odpadov.
2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly znáša obec.
3) Zber biologického kuchynského odpadu sa v obci uskutočňuje prostredníctvom dvoch 240 L plastových nádob, ktoré
sú umiestnené v obci (zbernom mieste).
4) Frekvencia vývozu je stanovená dvojtýždenne.
5) Obec poskytne do každej domácnosti certifikované kompostovateľné vrecká o objeme 10 L. Biologický kuchynský
odpad je nevyhnutné umiestniť výlučne do týchto vreciek a tak uložiť do zbernej nádoby.

6) Je zakázané umiestňovať biologický kuchynský odpad do zberných nádob bez uzatvoreného, na to určeného vrecka.
Priemerná ročná spotreba vreciek pre jednu domácnosť je 100 ks.
7) Medzi kuchynský odpad patrí: zvyšky jedla, pokazené potraviny alebo po záruke (v originálnom obale!), zvyšky z kávy
a čaju, všetok odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu. Možné je odhadzovať aj jogurty s kompletným originálnym
obalom.

§ 17
Spôsob a podmienky zberu elektro-odpadov z domácnosti
1) Elektro-odpady sa zaraďujú pod čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 v zmysle Katalógu odpadov.
2) Zabezpečenie zberu elektro-odpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektro-odpadov znáša výrobca, resp.
organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).
3) Zber elektro-odpadov z domácností sa uskutočňuje do nádob na to určených v priestore zberného miesta..
4) Zber elektro-odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu o zbere elektroodpadu. Neodporúčame odovzdávanie elektro-odpadu pouličným zberačom, pokiaľ nemajú s obcou uzatvorenú
zmluvu o zbere elektro-odpadu.

§ 18
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(papier, plasty, kovy, tetrapaky a sklo)
1) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne
rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané
samostatne
a) zelená pre zložku sklo,
b) červená pre zložku kovov
c) žltá na plasty
d) modrá na papier.
2) Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný,
nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých
výrobkov je nádoba určená.
3) Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
a) Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov prostredníctvom vriec
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Je nutné používať priehľadné vrecia, pre
identifikáciu obsahu vreca. Vrecia je možné si prevziať na obecnom úrade. Počet vriec pri odvoze vyložených
pri domácnosti nie je obmedzený na 1 ks.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z
automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou,
farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

b) Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom červenej 1100 l nádoby, ktorá je umiestnená na
zbernom mieste. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť.
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Plasty, obaly z kovov, kovy a tetrapaky sa môžu zbierať spoločne. Tento odpad sa ďalej dotrieďuje v súlade s §14 ods.
6 písm. b) a ods. 4 a 5 vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Obaly musia byť stlačené a uložené do zberných nádob tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
c) Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zelených 1300 L nádob (5ks). Zber odpadov
prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo,
sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
c) Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec. Zber odpadov prostredníctvom
vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Je nutné používať priehľadné
vrecia, pre identifikáciu obsahu vreca. Vrecia je možné si prevziať na obecnom úrade. Počet vriec pri odvoze
vyložených pri domácnosti nie je obmedzený na 1 ks.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého
papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené
potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce Boldog a na úradnej tabuli
obce Boldog www.boldog.sk.
4) Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti
výrobcov.

§ 19
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
1) Batérie a akumulátory sa zaraďuje pod čísla 20 01 33 a 20 01 34 v zmysle Katalógu odpadov.
2) Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektro-odpadov z domácností, sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
3) Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.
4) Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba alebo organizácia
zodpovednosti výrobcov.
5) Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom
škodlivín v termíne, ktorý uverejní obec obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred.

§ 20
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovanými fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok
1) Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Je potrebné ich odovzdávať do verejných
lekární.
2) Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami.
3) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

§ 21
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok
1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálnych
odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

2) Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje raz ročne. Na tento účel obec zabezpečí

prostredníctvom svojho zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na zbernom mieste. Termín a
miesto zberu obec uverejní obvyklým spôsobom minimálne mesiac vopred.
3) Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: odpadové motorové a mazacie oleje,
chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly
znečistené nebezpečnými látkami.
4) Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako uvedeným v tomto nariadení (napr. pouličným zberačom).

§ 22
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje Obec.

2) Poplatníci môžu bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky distribútorovi pneumatík (pneuservis).
§ 23
Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s textilom a šatstvom
1) Textil sa zaraďuje pod číslo 20 01 11 a šatstvo pod číslo 20 01 10 v zmysle Katalógu odpadov.
2) Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných nádob umiestnených na území
obce.

3) Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu.

4) Do textilu a šatstva nepatria: znečistené, mokré a výrazne znehodnotené šatstvo.
ČLÁNOK 4
KONTROLA NARIADENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
Kontrola nariadenia a sankcie
1) Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zodpovedný zamestnanec obce,
osoba poverená obcou,
príslušníci zmluvnej bezpečnostnej služby,
hlavný kontrolór obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
obecné komisie.

2) V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia sa bude postupovať v zmysle osobitných predpisov.
§ 25
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§
81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f)

nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i)
j)
k)

koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

2) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1.500 eur; výnosy
z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
3) Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
4) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638 eur, ak
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].
5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 26
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Uznesením č. 40/2020 zo dňa
09.12.2020.
2) Nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021.
3) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Boldog č. 1/2016 zo dňa 16.6.2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog a všetky jeho dodatky.

4) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené vo VZN č.
02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Boldogu dňa 10.12.2020

Bc. Peter Múčka
starosta obce Boldog

