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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len VZN), v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch).

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
Časť Úvodné ustanovenia
§1 Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva práva a povinnosti
obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu, prepravy, zhodnocovania a
zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, spôsob
nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane starostlivosti
o miesto určené na ukladanie a odpadu na území obce .
2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikajú na území obce:
a)
pri činnosti fyzických osôb;
b)
pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na
podnikanie;
c)
z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej
zelene, parkov a cintorínov.
3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce, je záväzné pre všetky fyzické
osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi a pre všetky, fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, ktoré
sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia mesta
a na nakladaní aj s inými odpadmi.
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§2 Vymedzenie základných pojmov
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú
ich ďalšie spoločné nakladanie.
3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa
anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín,
odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
4. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z
maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
5. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
6. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
v prílohe osobitného predpisu.
7. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a
obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie
a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
8. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania.
9. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred
ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
10. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov.
11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
12. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
13. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
14. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne
spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné
účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu.
15. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
16. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
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17. Skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy
mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je
zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie
odpadov
a
ktoré
nie
je
miestom
vzniku
výkopovej
zeminy.
18. Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad,
ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach
alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné
zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené
účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených
účelov.
19. Pôvodca odpadu je:
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
20. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
21. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v
stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom
cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
22. 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.
23. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
24. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
25. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
26. Drobný stavebný odpad 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.
27. Zariadenie pre nakladanie s odpadom (ďalej len „DZM“) je zariadenie na zber
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou a
prevádzkované obcou. Funkciu zberného miesta do času jeho vybudovania plní
dočasné zhromažďovisko v areáli ČOV prevádzkované v zmysle platnej legislatívy.
Na zberovom mieste sa odpad (z hľadiska druhov, množstva a termínu) od držiteľov
odpadu preberá a zhromažďuje v zberových nádobách (kontajneroch) alebo na
voľnej ploche a následne upravuje, zhodnocuje a zneškodňuje.
28. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasne stavby spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, rodinné domy (stavebného zákona č. 50/1976 Zb.), nehnuteľnosti
slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy, záhrady), pozemky, stanovištia
zberových nádob.
29. Kalendár zvozu komunálneho odpadu (ďalej len „Kalendár zvozu KO“) a
Harmonogram vývozu objemového odpadu a drobného stavebného odpadu (ďalej
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len „Harmonogram“) vymedzuje termíny, spôsoby a miesta odvozu (príloha VZN
č.2) jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je učený všetkým pôvodcom a
držiteľom odpadu.
30. Evidenciu (medzi obcou a oprávnenou zberová spoločnosť), ako základ odplaty za
množstvo zozbieraného, prepraveného a k zneškodneniu vyvezeného zmesového
komunálneho odpadu, tvorí jednotka – žetón.
31. Žetón plní i funkciu evidencie obce o čerpaní základnej (solidárnej) časti poplatku
(ako povinného podielu poplatníka/držiteľa odpadu na nákladoch na zabezpečenie
činnosti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Krajné).
32. Individuálny systém zberu, zhodnocovania, zneškodňovania odpadov je taký

systém nepravidelného zberu, ktorý je realizovaný na základe objednávky držiteľa
odpadu. Pôvodca odpadu predkladá objednávku na prepravu a zneškodňovanie
odpadu obci, prípadne s jej súhlasom priamo oprávnenej organizácii.
33. Stojisko zberných nádob je priestor, spravidla spevnená plocha pre trvalé
umiestnenie zberných nádob na vlastnom pozemku (oddelený od verejného
priestranstva ak to dispozičné možnosti dovoľujú) tak, aby boli zberné nádoby
prístupné osobám využívajúcim nehnuteľnosť, pre ktorú sú zberné nádoby určené a
prístupné organizácii zabezpečujúcej zber odpadu..
34. Zvozové, resp. dočasné stojisko je miesto určené k dočasnému umiestneniu
zberných nádob tak, aby boli voľne a bezpečne prístupné pre zvoz odpadu.
35. Zvozové, resp. dočasné stojisko je obcou vyhradené individuálne miesto pre RD
alebo skupinové (pre bytové domy) pre umiestnenie zberových nádob pred
samotným zberom odpadu. Toto miesto môže byť za určitých podmienok i miestom
trvalým. Rozhoduje o tom obec.
36. Zberná nádoba (ZN) je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej držiteľ
odpadu na dobu stanovenú (podľa intervalu odvozu) odkladá zmesový komunálny
odpad. Funkciu zberovej nádoby pre zmesový komunálny odpad môže vo
výnimočných situáciách (nepriaznivé klimatické podmienky, havária zberovej
techniky) môže plniť i plastové vrece, veľkoobjemový kontajner. O podmienkach
rozhoduje obec (rozsah, množstvo, doba použitia). Obec za úplatu od pôvodcu
odpadu (nie vyššiu ako je výška obstarávacích nákladov) zabezpečuje vhodné
zberné nádoby pre existujúci systém zberu odpadov.
37. Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový
dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a
cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového
hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie
environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a
zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie
týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
38. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti
výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení
vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov
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vyhradeného výrobku.
dosahovanie zisku.

Účelom

organizácie
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výrobcov

nie
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39. Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území obce zber, mobilný zber
a prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností,
použitých batérií a akumulátorov.

§3 Hierarchia odpadového hospodárstva
1. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a)
predchádzanie vzniku odpadu
b)
príprava na opätovné použitie
c)
recyklácia
d)
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie
e)
zneškodňovanie.
2. Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité
prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k
celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento
zákon.

§4 Program odpadového hospodárstva
1. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný
na základe zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä
smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
2. Obec je povinná vypracúvať program odpadového hospodárstva
3. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva
oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s
nimi nakladá na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu
programu.
4. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na
základe uzatvorenej spolupráce.

Povinnosti
§5 Všeobecné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
VZN a zákonom o odpadoch.
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
3. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou starých vozidiel a pneumatík.
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§6 Zákazy
1. Zakazuje sa:
a) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v
súlade s týmto VZN a zákonom o odpadoch
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o
odpadoch
c) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad
e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach
f)

vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady z
obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a
akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky
podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom

g) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

§7 Povinnosti pôvodcov odpadu (občania, podnikatelia a iné org., ktoré
produkujú odpad)
1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,
d) 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.

§8 Povinnosti držiteľa odpadu (obec, podnikatelia a iné org., u ktorých
sa odpad nachádza)
1. Držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
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e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch,
f)

viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu,
i)

vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstva

§9 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
1. 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.
2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob (obalov, vriec) na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov
alebo tretia osoba.
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec
a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
5. Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového
komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do
zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky
rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich
do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou,
ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
6. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným
komunálnym
odpadom, náklady
triedeného
zberu
zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona o
odpadoch, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
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7. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na
zbernom mieste, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo
organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným
prúdom odpadu v tejto obci.
8. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným staveným odpadom vrátane nákladov
uvedených v odseku 7. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

§10 Povinnosti obce
1. Obec je okrem povinností držiteľa odpadu povinná:
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej
území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom
o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu
- biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom sú
fyzické osoby - nepodnikatelia
- jedlých olejov a tukov z domácností
- biologicky rozložiteľných odpadov z verejných priestranstiev vo vlastníctve obce,
vrátane odpadu z cintorínov.
c) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pre obyvateľstvo zabezpečí obec:
- po odstránení technických problémov vykonávania zberu na celom území obce i v
riedko osídlených osadách a miestnych častiach (ideálne podmienky pre
individuálne kompostovanie)
- po znížení ekonomickej neúnosnosti zberu, pretože t.č. náklady na nakladanie s
týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno znížiť ani pri
určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej
hranice sadzby miestneho poplatku
d) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
papier, plasty, kovy a sklo, kompozitné materiály najmenej v rozsahu vyplývajúcom
z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov
e) zabezpečiť
jeden
dvakrát
do
roka,
zber
a
prepravu
objemných
odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
f)

umožniť
v
priebehu
roka
zhromažďovanie
objemných
odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s
obsahom škodlivých látok na účely ich zberu a následného zhodnotenia alebo
zneškodnenia v zriadenom zbernom mieste
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g) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého
systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.
2. Obec zabezpečuje množstvový zber drobného stavebného odpadu.

§11 Povinnosti subjektov, ktoré nakladajú s odpadmi na území obce
1. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich
spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety
uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela
zmluvu.
2. Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteľa
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
3. Prevádzkovateľ kuchyne, 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 drobnými stavebnými
odpadmi.

§12 Povinnosti subjektov, ktorí prevádzkujú zariadenie spoločného
stravovania
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom.
3. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu, napojené na verejnú kanalizáciu
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Systém nakladania s KO a DSO
§13 Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
na území obce, zodpovedá obec.
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Pôvodca komunálnych odpadov 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 triedené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci
d) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich
v dobrom stave
e) dbať na to, aby bol KO na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené
všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu
f)

uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území mesta v zmysle podmienok určených vo VZN obce
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2. Vlastník nehnuteľnosti, užívateľ, správca nehnuteľnosti - bytových domov je povinný
(po odsúhlasení s obcou) zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby.
3. Zberné miesto je spravidla zelený pás komunikácie v blízkosti nehnuteľnosti pôvodcu
odpadu (poplatníka). Konkrétne zberné miesto určuje aktuálny „Kalendár zvozu KO“ v
danom období.
4. V sporných situáciách zberné miesto určí obec.
5. Vlastník nehnuteľnosti, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný dodržiavať
hygienické a estetické podmienky a dbať hlavne na to, aby :
a) bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne
široký prístup
b) aby manipulácia so zbernými nádobami
prípustnej hranice hlučnosti, či zápachu

nespôsobovala

prekročenie

c) boli zberné nádoby uložené na spevnenom podklade.
6. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob (na trvalých i prechodných
zberných miestach) poriadok a čistotu.

§14 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, platí obci pôvodca
odpadu. Poplatok stanovuje aktuálne platné VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO.
2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne
záväzným nariadením obce.
3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
4. Do miestneho poplatku sa nezapočítavajú náklady obce v súvislosti s vyhradenými
prúdmi odpadov, ktoré financujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Uvedené sa
týka aj zberných nádob na zber vyhradených prúdov odpadu.
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§15 Spôsob zberu a prepravy komunálnych a drobných stavebných
odpadov
1. Na území obce sa vykonáva zber odpadov, ktorých zoznam tvorí prílohu č.1 tohto
VZN:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zmesový komunálny odpad
Veľkoobjemový odpad
Papier a obaly z papierov
Plasty a obaly z plastov
Sklo a obaly zo skla
Kovy a obaly z kovov
Biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad (nie však odpadu v tekutom a
kašovitom stave)
h) Jedlé tuky oleje z domácností
i) Stavebný odpad
j) Nebezpečný odpad
k) Textil a šatstvo
l) Kompozitné (nápojové) obaly
m) Elektroodpady
n) Batérie a akumulátory
2. Spôsob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov, drobných stavebných
odpadov a iných odpadov je ustanovení v nasledujúcich bodoch tohto nariadenia.

§16 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1. Zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec podľa aktuálneho „Kalendáru zvozu
KO“.

2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi
obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
3. Systém zberu a miestna príslušnosť k stanovišťu zberných nádob, ako i druh
zberných nádob je uvedený v prílohe č.2 tohto VZN.
4. Každý držiteľ odpadu je povinný používať v zbere zmesového komunálneho odpadu
vlastné zberové nádoby.
5. Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú
zberové nádoby KUKA 110 l (120l), je minimálny počet 1 ks. Odporúčaný počet pre 4
až 6 osôb je 1 ks, pre 6 až 10 osôb sú 2 ks KUKA 110l (120l) nádob.
6. Pre pôvodcov, ktorý na zberné miesto presúvajú zberné nádoby z primerane väčšej
vzdialenosti zabezpečuje obec KUKA nádoby s kolieskami.
7. Pôvodcom – podnikateľom je umožnené používať nádobu KUKA 1100l
8. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa „Kalendára zvozu KO“.
9. Pre sezónny, resp. celoročný paušálny systém zberu sa používajú veľkoobjemové
kontajnery (3 m³, 5 m³, 7 m³ ).Interval odvozu pre kontajnery je prispôsobený dobe
ich naplnenia a prístupnosti techniky k nim
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10. Interval zvozu si určuje pôvodca (držiteľ) odpadu individuálne. Obec túto možnosť
zmluvne zabezpečuje s frekvenciou 1 x za 14 dní. Termíny zvozu sú uvedené v
“Kalendári zvozu KO”. Ten je publikovaný vo všetkých dostupných médiách, na
úradnej tabuli obce a vývesných tabuliach miestnych častí a osád obce Krajné.
Vydáva sa na obdobie kalendárneho roku.
11. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so
zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku nie sú zahrnuté
náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu.
Tie sú nákladom poplatníka
12. Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba - spoločnosť s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.
13. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných
nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu (viď „Kalendár zvozu KO“).

14. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané
ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, a
pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný
odpad, ako aj odpady.

§17 Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1. Na území obce sa zabezpečuje množstvový zber drobných stavebných odpadov.
2. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom mieste.
3. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stanovené
odpady.
4. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov.
Poplatník uhrádza poplatok v hotovosti správcovi miestnych daní a poplatkov na
základe vystaveného dokladu povereného zamestnanca vykonávajúceho váženie,
resp prepočet drobných stavebných odpadov z objemu na hmotnosť v zmysle prílohy
č.3 (Údaje poplatníka k vyúčtovaniu odovzdaného drobného stavebného odpadu) a
prílohy č. 4 (Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov vydaná
MŽP SR) tohto VZN.
5. Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov
a sadzby za 1 kilogram odpadu.

§18 Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, sklo a kovy)
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znášala do
30.6.2016 obec.
2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od
1.7.2016 Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
3. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu
a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
13

4. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa
v ňom nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené
príslušné nádoby.
5. Organizácia zodpovednosti výrobcov môže v ustanovených prípadoch uhrádzať len
výšku obvyklých nákladov na triedený zber odpadov.
6. Všetky odpady z obalov a z neobalových výrobkov za zberajú podľa „Kalendáru
zvozu KO“ na aktuálny rok“, môžu byť vo vyhradenom čase dovezené aj na zberné
miesto.
7. Obec zabezpečuje zber papiera, plastov, skla, kovov a kompozitných materiálov,
funkciu zberných nádob plnia vrecia farebne rozlíšené podľa jednotlivých druhov
odpadov. Vrecia zabezpečuje na svoj náklad obec. Distribúciu zabezpečuje podľa
pokynov obec, prostredníctvom svojich zamestnancov, resp. pôvodca odpadu sám.
8. Zber týchto odpadov vykonáva obec sama, resp. zmluvná zberová spoločnosť.

§19 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1. Obec zabezpečuje zber:
a) biologicky rozložiteľného odpadu z verejných priestranstiev, parkov, ihrísk,
ochranných pásiem vlastných inžinierskych sietí (ak táto povinnosť nie je
zákonom daná vlastníkom nehnuteľností), vrátane odpadu z cintorínov, teda
plôch, ktorých je vlastníkom alebo ich užíva
b) biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, teda nie toho,
ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
c) jedlých olejov a tukov z domácností.
2. Do BIO patria: 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.
3. Do BIO odpadov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat apod.
4. Obec môže poskytnúť (za úplatu) pôvodcovi odpadu kompostovateľné 120 l vrecia
určené výlučne len na bioodpad. Ide o doplnkovú službu pre triedenie bioodpadu,
ktorá nemá nahrádzať domácnosti zvolený systém triedenia bioodpadu počas celého
roku. Na vývoz môžu byť vyložené len v termíne v zmysle „Harmonogramu“
bioodpadu (v prípade pristavenia BIO VOK, inak ich môže pôvodca odpadu počas
roka dopraviť na vlastné náklady priamo do DZM. V cene vreca sú zahrnuté náklady
na jeho odvoz a uloženie odpadu na dočasnú skládku odpadu. Cena tohto vreca je
2,70 € za 1 ks, je pravidelne aktualizovaná podľa obstarávacích nákladov a
ostatných z týmto nakladaním spojenými.
5. Do BRKO patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 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.
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6. Do BRKO nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, lístie
a pod.
7. Obec zabezpečuje pre pôvodcov BRKO biovrecká potrebnej kapacity.
8. Obec určuje na zber jedlých olejov a tukov
pôvodca odpadov sám.

PET fľaše, ktoré zabezpečuje si každý

9. Interval odvozu z obecných zberných nádob je 7 dní.
10. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky
nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.
11. Do BIO kuchynských odpadov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky,
ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

§20
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber KO.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú
súčasťou miestneho poplatku).
4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a
Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. Frekvencia zberu musí byť minimálne 1-krát za
14 dní.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce
a iné živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú
zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto
odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v
zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
§ 21
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
V zmysle § 81 ods. 21 písm. d) Zákona o odpadoch si obec uplatňuje možnosť výnimky na
zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na celom území obce z dôvodu, že je to
ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo
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zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Uvedená výnimka sa
nevzťahuje na povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne.
§ 22
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti
1. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré
neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
3. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá,
resp. k zberným nádobám na KO.
4. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET
fľašiach):
a) do DZM
b) na pôvodcovi odpadu miesto príslušné zberné miesto (dočasné stojisko) v
čase zberu separovaných zložiek KO
c) do zberných nádob čerpacích staníc, poskytujúcich takúto službu .
5. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať
výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
6. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do
kanalizácie.

§23 Nakladanie s objemným odpadom
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady (napr. nábytok, dvere, koberce a
pod.), ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do zbernej nádoby na zmesový odpad
alebo príslušnej nádoby na triedený zber.
2. Počas celého roku môžu poplatníci, ktorými sú FO, objemný (nadrozmerný) odpad
bezplatne odovzdať v DZM. Náklady na dopravu odpadu do tohoto zariadenia si
pôvodca hradí sám.
3. Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do VOK dvakrát ročne,
obvykle na jar a na jeseň.
4. Do VOK je zakázané ukladať DSO, vyradené elektrické a elektronické zariadenia
(vyradené batérie a akumulátory, žiarivky), železný šrot, pneumatiky, oleje, farby.
DSO je možné odovzdať v zbernom dvore spôsobom množstvového zberu a
pneumatiky, keďže nie sú súčasťou KO, je možné bezplatne odovzdať v DZM alebo v
sieti distribútorov a pneu servisov.
5. Vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, oleje a farby je možné vyložiť
k VOK, odkiaľ odvoz zabezpečí zberová spoločnosť.
6. Zakazuje sa vykladať odpad po odvezení VOK.
7. Obec zabezpečuje informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu
o zbere objemného odpadu prostredníctvom „Harmonogramu“.
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§24 Nakladanie s nebezpečným odpadom z domácností
1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie
a akumulátory, 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.
2. Obec zabezpečuje zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 2x
ročne na základe vydaného „Harmonogramu“ zverejneného spôsobom miestne
obvyklým.
3. Pôvodca je povinný vytrieďovať z komunálneho odpadu jednotlivo všetky zložky
odpadu s obsahom nebezpečných látok .
4. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností
b) ukladať do VOK počas jarného a jesenného zvozu veľkoobjemového odpadu
5. Je zakázané riediť a zmiešavať jednotlivé druhy NO, zmiešavať NO s odpadmi, ktoré
nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú odpadom.
6. Počas celého roku môžu poplatníci, ktorými sú FO odpad uvedený v odseku 1.)
odpad bezplatne odovzdať v DZM. Náklady na dopravu odpadu do DZM si pôvodca
hradí sám.
7. Fyzická osoba je na základe dokladu totožnosti oprávnená odovzdať odpad z
domácností s obsahom nebezpečných látok počas celého roka osobne v DZM.
8. Fyzická osoba
deklaruje druhovo a množstevne (kontrola preberajúcim
pracovníkom)NO v protokole, ktorý odovzdá službukonajúcemu pracovníkovi DZM.
9. Je zakázané odovzdať v DZM neznámy druh NO.
10. DZM slúži pre obyvateľov,, ktorí majú v obci Krajné trvalý, resp. prechodný pobyt,
alebo si ako fyzická osoba – občan majú zaplatený poplatok za KO a DSO.
11. V DZM je vylúčený zber pre podnikateľské subjekty (FO a PO, iné neziskové
organizácie) .
12. Zoznam vytriedených zložiek odpadu s obsahom nebezpečných látok, ktoré je možné
odovzdať v DZM je druhovo v prílohe č. 1 tohto VZN, špecifikovaný na webovej
stránke obce Krajné i v samotnom DZM .
13. Zber NO a nakladanie s ním je podmienené registráciou na túto činnosť, ktorú vydáva
príslušný orgán štátnej správy.

§25 Nakladanie s textilom a šatstvom
1. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných
kontajnerov.
2. Pre triedený zber textilu a šatstva slúžia kovové kontajnery – boxy, ktoré dodajú a
prevádzkujú zmluvné zberové spoločnosti.
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3. Kontajner – boxy slúžia pre zber v každej miestnej časti, v časti Krajné slúžia zberu 3
ks. Interval vývozov si sleduje vlastným harmonogramom zmluvná zberová
spoločnosť.
4. 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.
5. Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.

§26 Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
1. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie
elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
2. Zhromažďovanie a preprava elektroodpadov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne
podľa „Kalendára zvozu KO“.
3. Počas celého roka je elektroodpad od fyzických osôb možné ukladať na zberné
miesto.
4. Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.
5.

Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa.

6. Elektroodpad tvoria vyradené batérie a akumulátory, elektrické elektronické
zariadenia, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahuje
nebezpečné časti.
7. Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

§27 Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi
a automobilovými batériami a akumulátormi.
1. Batérie a akumulátory sa delia na: prenosné (gombíkové, tužkové), automobilové
a priemyselné (netýka sa obce a občanov).
2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
3. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do
miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu
a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, Tretia osoba, resp.
organizácia zodpovednosti výrobcov.
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4. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.
5. Počas celého roka je batérie a akumulátory od fyzických osôb možné ukladať na
zberné miesto.
6. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
a)

ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností

b)

ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov

c)
odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN (napr. pouliční
zberači)
d)

rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

7. Prenosné batérie a akumulátory (zdroje) je možné odovzdať aj v zbernom mieste
elektroodpadu. Zberné miesto je miesto určené na základe zmluvy s organizáciou
zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení zriadené v budove
obecného úradu a pošty v Krajnom s.č. 52. Tu môže konečný používateľ bezplatne
odovzdať veľmi malý elektroodpad (prenosné batérie, akumulátory). K tomu účelu
slúži E-box.
8. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci
spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov
je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a
použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné
účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a
akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora
alebo iného tovaru.
9. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné („tužkové“, ploché, gombíkové“)
a automobilové batérie a akumulátory.
10. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory.

§28 Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi
nespotrebovanými fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho
odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci verejnej kanalizácie. Je potrebné ich
odovzdávať do verejných lekární.
2. Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky
nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky a odovzdávať ich
Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.

§29 Nakladanie s odpadovými pneumatikami
1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.
2. Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade s ustanovením
§ 72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík.
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3. Odpadové pneumatiky môže konečný užívateľ odovzdať na zbernom mieste
odpadových pneumatík (ktoré je súčasťou DZM), alebo v súlade s ustanovením § 72
Zákona o odpadoch distribútorovi.
4. DZM vykonáva zber odpadových pneumatík len z osobných vozidiel, je vylúčený zber
z vozidiel nákladnej dopravy, traktorov, stavebných mechanizmov, ostatných
mechanizmov využívaných v súvislosti s podnikaním v doprave, poľnohospodárstve ,
lesníctve ap.

§30 Prevádzkovanie - DZM
1. Obec má pre občanov obce platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne
a drobné stavené odpady DZM v areáli ČOV Krajné s. č. 799.
2. DZM prevádzkuje obec Krajné sama.
3. Obec DZM prevádzkuje v dňoch a v čase: V pondelok až piatok od 07:30 hod do
15:00 hod. V sobotu dve hodiny, podľa dohovoru s povereným pracovníkom na tel.
čísle: 0907 507 578.
4. V DZM môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto nariadení obce.
5. Fyzická osoba môže v DZM bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu: bioodpad (BRKO, jedlé tuky a oleje), DSO, objemný
odpad, nebezpečný odpad , odpadové pneumatiky, elektroodpad, batérie
a akumulátory.
6. Poplatok je určený v samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
7. V DZM nie je možné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky.
8. V DZM sa vykonáva zber len pre domácnosti - obyvateľov s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci , fyzické osoby majúce vzťah k nehnuteľnostiam v obci
Krajné (nie pre podnikateľov).

§31 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba
alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza a to ústne
alebo písomne.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že
na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
podľa bodu 1.
3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných
dní odo dňa oznámenia.
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Kontrola nariadenia, pokuty za priestupky a záverečné ustanovenia
§32 Kontrola nariadenia
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:
a) poverení zamestnanci obce
b) príslušná komisia pri obecnom zastupiteľstve
c) kontrolór obce.

§33 Pokuty za priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 – „Vlastník, správca alebo
nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci
alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“
e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu
f)

nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 – „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“

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77
ods. 4 – „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe,
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady
vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri
výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. a) a b) – „Zakazuje sa ukladať oddelene
vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“
i)

koná v rozpore s § 81 ods. 9 – „Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením 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“
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j)

koná v rozpore s § 81 ods. 13 – „Vykonávať na území obce zber, vrátane
mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný
zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy
podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.“

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 – „Prevádzkovateľ
kuchyne, 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 drobnými
stavebnými odpadmi“
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec. Iné priestupky podľa
zákona o odpadoch prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.
4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní
priestupkov (Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov).
5. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce.

§34 Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom
hospodárstve Slovenskej republiky.
2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením
dotknuté.
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 aj s jeho všetkými dodatkami
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce.
4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Krajnom dňa 10.12.2020 a schválilo ho uznesením č. 41/2020
.
5. VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

V Krajnom, dňa 11.12.2020

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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Zoznam odpadov
Katalóg.
číslo
08 01 11
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07
15 01 10
16 01 03
16 01 04
16 01 07
16 01 17
16 01 18
16 02 13
16 06 01
16 06 02
16 06 04
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03 02
17 05 04
17 09 04
19 08 01
19 08 02
19 08 05
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 19
20 01 21

Príloha č.1
Názov odpadu

Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z kovov
Kompozitné obaly
Obaly zo skla

Kategória
odpadu
N
O
O
O
O
O

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

Opotrebované pneumatiky
Vyradené vozidlá
Olejové filtre
Železné kovy
Neželezné kovy

O
N
N
O
O

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12 (2)

N

Olovené batérie
Niklovo-kadmiové batérie
Alkalické batérie (okrem 16 06 03)
Betón
Tehly
Obkladačky, dlaždice a keramika
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
Bituménové zmesi iné ako 17 03 01
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
Zhrabky z hrablíc
Odpad z lapačov piesku
Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
Papier a lepenka
Sklo
Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady (BRKO)
Šatstvo
Textílie
Pesticídy
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 25 Jedlé tuky a oleje
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

O
N
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Príloha č.1 pokračovanie
Katalóg.
číslo

Názov odpadu

Kategória
odpadu

20 01 27

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky

N

20 01 33

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

N

20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 02 02
20 03 01
20 03 02
20 03 07
20 03 08

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21,20 01 23 a 20 01 35
Plasty
Kovy
Biologicky rozložiteľný odpad
Zemina a kamenivo
Zmesový komunálny odpad
Odpad z čistenia ulíc
Veľkorozmerný odpad
Drobný stavebný odpad

O - ostatný odpad,
N - nebezpečný odpad
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O
O
O
O
O
O
O
O
O

Príloha č.2
Určenie typu zberných nádob (ZN) a zberného stanovišťa pre ZN pred zvozom zmesového komunálneho odpadu
pč

miestna časť-osada

letné obdobie
typ zbernej
nádoby

1

Kahúnova Dolina

kuka 110 l

2

Nebojsa

kuka 110 l

3

Osikovce

kuka 110 l

4

Tabán - Manigov

kuka 110 l

5

Tŕnie

kuka 110 l

6

U Drobných

kuka 110 l

7

U Hrdlicov

kuka 110 l

8

U Mozolákov

kuka 110 l

9

u Sivákov

kuka 110 l

10

U Vankov

kuka 110 l

11

Vápenky

kuka 110 l

12

Vršok

kuka 110 l

13

Jeruzalem

kuka 110 l

14

Mitalovec

kuka 110 l

15

U Stanov

kuka 110 l

16

Bukovina

kuka 110 l

17

U Ferancov

kuka 110 l

18

Sychrov

kuka 110 l

19

Podrienie

kuka 110 l

20

U Marušícov

kuka 110 l

21
22

Vydarená Dolina
(Ličkoví)
Žadovica záhradkárska osada

kuka 110 l

Hranica MK a cesty III.tr.

kuka 110 l,PVC
vrecia 50l

Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
križovatka za potokom
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie

23

Dobrá Mer

kuka 110 l

24

Hodovec

kuka 110 l

25

Konkušova Dolina

kuka 110 l

26

Krajné-obec

kuka 110 l

27

Luskovica

kuka 110 l

28

Matejovec

kuka 110 l

29

Matejovec Chalupy

kuka 110 l

30

Podprehora

kuka 110 l

31

Podrienie

kuka 110 l

32

Podvrch

kuka 110 l

33

Prehôrka

kuka 110 l

34

Svinová

kuka 110 l

35

U Januškov

kuka 110 l

36

U Kurtišov

kuka 110 l

37

Vydarená Dolina

kuka 110 l

38

Zbehy

kuka 110 l

39

Žadovica

kuka 110 l

ZN
HN

stanovište ZN
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Nebojsa – otoč
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie
Hranica nehnuteľnosti a
komunikácie

zimné obdobie
typ zbernej
nádoby
VOK
VOK
VOK

zoznam nehnuteľností podľa súpisných čísel

Náhradné stanovište
Kahúnova
Dolina
Nebojsa – otoč
Kahúnova
Dolina

409-416
567-577
617-628

VOK

Jeruzalem

674-678

VOK

Tŕnie

340-341,891

VOK

U Stanov

613-616

VOK

Bukovina

801-803

VOK

U Mozolákov

727-744

VOK

Nebojsa otoč

VOK

U Stanov

VOK

U Mozolákov

745-759

VOK

Kahúnova
Dolina

629-630

VOK

Jeruzalem

679-695

VOK

Mitalovec

845-857

VOK

U Stanov

656-665

VOK

Bukovina

332-336

VOK

Bukovina

337-345,988-989

VOK

U Stanov

VOK

otoč
Horniakovcoch

578-581
Kahún.Dolina

Jeruzalem

650-653

666-673
605-612
365-368
392
všetky
768-800, 881-883, 887, 934- 937369-373
631-649,654-655,930-933
1-324, 860-873,885 -889,10221023,1028,1030,1032,1034,1037,1040,1043,1044,
417-451, 895, 1021, 1046
452-540,858-9,875,879,880,884,890,897-900,987,1024
541-566
325-331, 874
582-605
696-726,877-878,934-937
901-929,930-931,1020
374-386,390-391
346-364, 891-892 (Tŕnie)
387-389
393-408,1036,chata 932
941-968
804-844,896

zberná nádoba KUKA 110l, 120l, alebo plastové vrece s odpovedajúcim objemom (v l)

VOK

Zberná nádoba sa umiestňuje pred zvozom v susedstve vlastnej nehnuteľnosti, v zelenom páse súbežnom s komunikáciou.
veľkoobjemový kontajner s obsahom 5, 7 alebo 9 m³

VOK

Povinnosti poplatníka (z titulu vlastnenia, resp.možnosti užívania) za nehnuteľnosť sú odvodené podľa miesta MČ, osady v ktorej sa táto nachádza

VOK
VOK
VOK

Obec si vyhradzuje právo operatívne meniť dĺžku zimného a letného obdobia a tým i druh ZN v závislosti na klimatické podmienky a stav zvozovej techniky
Interval zvozu si volí každý poplatník individuálne (obec umožňuje vykonávať zvoz minimálne v 14 dňovej frekvencii). V osadách a MČ č.1 až 22 objednávku zvozu nahlasuje
deň vopred.
Poplatník z titulu vlastnenia, resp.možnosti užívania nehnuteľnosti sa priraďuje podľa miesta MČ, osady v ktorej sa táto nachádza
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Príloha č.3
Správca dane: Obec Krajné
916 16 Krajné 52
IČO: 00311715

Číslo dokladu:

Údaje poplatníka k vyučtovaniu odovzdaného drobného stavebného
odpadu
Meno a priezvisko

/ obchodný názov,IČO

Adresa trvalého pobytu

/ sídlo

platiteľ poplatku nehnuteľnosti v miestnej časti:
číslo nehnuteľnosti v katastri obce Krajné:
telef. číslo /email
brutto (kg / dm³)

množstvo odovzdaného drob. stavebného
odpadu

tara (kg)
netto (kg)

dátum odovzdania drobného stavebného
odpadu:
Použitý ddopravný prostriedok
ŠPZ vozidla
Podľa VZN Obce Krajné č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady je cena za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín vo
výške :

Poučenie:
Svojím podpisom prehlasujem, že v lehote do 10 dní od odovzdania drobného stavebného odpadu
zaplatím poplatok (ako súčin množstva a jednotkovej ceny na množstvo) v hotovosti do pokladne správcu
dane, ktorou je Obec Krajné, 916 16 Krajné 52, č.d. 6

V Krajnom dňa:

podpis poplatníka:

podpis preberajúceho:
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Príloha č.4

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov

betón cementový
dechtová lepenka
dlaždice a obkladačky
kamenná drvina
keramická dlažba
kvádre
linoleum
obkladacie dosky
odpad z demolácií
odpadová dechtová
lepenka
piesok
sadrokartón
sadrové dosky
sklo s drôtenou vložkou
sklolaminát
stavebná suť - zmes
strešné krytiny cementové
strešné krytiny - pálené
tehlová drvina
tehly odľahčené
tehly plné
tvárnice plné betónové
tvárnice pórobetónové
tvárnice
škvárobetónové
umakart
výkopová zemina

objem

kilogramy

tony

1m³
1m³
1m³
1m³
1m³
1m³
1m³
1m³
1m³

2400
1100
2000-2300
1500-1800
2000
1300
1200
2300
1600

2,4
1,1
2-2,3
1,5-1,8
2
1,3
1,2
2,3
1,6

1m³

1100

1,1

1m³
1m³
1m³
1m³
1m³
1m³

2000
750
800-1200
2700
1850
1200-1500

2
0,75
0,80-1,2
2,7
1,85
1,2-1,5

1m³

2300

2,3

1m³
1m³
1m³
1m³
1m³
1m³

1800
1200
1700
1800
2200
600

1,8
1,2
1,7
1,8
2,2
0,6

1m³

1500

1,5

1m³
1m³

1400
1500-1800

1,4
1,5-1,8

Pomocný prepočet: 1m³=1000d m³=1000l
Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO
Zariadenie
Objem
Nosnosť (kg)
Nosnosť (t)
fúrik
do 250
do 0,25
60l / 0,06 m³
0,7 m³
prívesný vozík
do 750
do 0,75
vrece

(2x1,2x0,3m)
0,08 m³
(0,5x0,4x0,4m)
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Príloha č.5

Pokyny

Pre zabezpečenie zberu jedlých tukov a olejov, pre zber biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov je nutné dodržať nasledovné pokyny. Každý z týchto odpadov má iný
systém zberu.
Jedlé tuky a oleje
1. Použité jedlé oleje (z fritéz, nádob na smaženie ap.) je nutné v čo najväčšej čistote
postupne zlievať do použitých PRIEHĽADNÝCH - BEZFAREBNÝCH PET obalov. Nie
je dôležité, či sú to pôvodné olejové, z minerálnych alebo iných nápojov.
2. V deň zvozu akýchkoľvek iných separovaných odpadov (papier, sklo, plasty,
kompozitné obaly - tetrapaky), teda prakticky každé dva týždne, je možné vyložiť
naplnený pevne uzavretý obal s olejom na zberové miesto. Pracovníci obecných
služieb po vizuálnej kontrole tento odpad prevezmú.
3. Znečistený, zmiešaný olej s vodou, či inou kvapalinou odobratý nebude.
BRKO
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad umiestňujú pôvodcovia odpadov do obecnej zbernej
nádoby.
1. Zberná nádoba je umiestnená v areáli ČOV a prístupná verejnosti v pracovné dni v
čase od 07:30 do 11:30 a popoludní od 12:30 do 14:30 hodiny.
2. Medzi tento druh patrí výlučne tuhý rastlinný odpad ako sú drobné zvyšky potravín,
zeleniny, ovocia. Vylúčený zo zberu je odpad zo záhonov, sadov a záhrad, zeleň,
tráva.
3. Nepatrí tam tekutá zložka zvyškov stravy, nepatria tam kosti, kože, vnútornosti, mäso,
iné živočíšne produkty.
4. Záujemca o odber takéhoto odpadu, zhromažďuje ho vo svojej primeranej nádobe a
sám na vlastný náklad ho v uvedenom čase dodáva na zberné miesto.
5. V zbernom mieste je daná možnosť získať biologicky rozložiteľné a kompostovateľné
vrecko ako vložku zbernej nádoby.
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Príloha č.6

Obec Krajné, 916 16 Krajné č. 52

Čestné vyhlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
z domácností za účelom preukázania splnenia podmienky podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Meno a priezvisko: ........................................................................................
Dátum narodenia:
Adresa:

...................................
........................................................................................

ako vlastník rodinného domu/bytu týmto
čestne vyhlasujem,
že ja spolu s ostatnými členmi mojej domácnosti kompostujem všetky biologicky
rozložiteľné odpady vyprodukované v našej domácnosti, vrátane kuchynského
biologického odpadu.

.....................................................
vlastnoručný podpis vlastníka

V Krajnom, dňa: ..........................

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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