Obec K o l á r o v i c e podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte už len zákon o
odpadoch) vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013, o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako i biologicky rozložiteľnými
odpadmi a elektroodpadmi v obci Kolárovice
Článok I.
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce zbaviť alebo je podľa zákona o
odpadoch povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba u ktorej
sa odpad nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v
súlade so zákonom o odpadoch alebo týmto VZN.
5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu,
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona.
7. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona.
8. Zber opadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10.Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11.Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
12.Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činnností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na miesta ich vzniku.
13.Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností
uvedených v prílohe č. 4 zákona.
14.Komunálny odpad je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodca je právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov, ktoré vznikajú pri bezprostrednom
výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát,
chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú
aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
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ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení.
15. Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené
plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe.
16. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, zabezpečovaných
fyzickou osobou - nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci Kolárovice, alebo u ktorých nie je potrebné ani ohlásenie.
17. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá zberovným nádobám podľa tohto VZN.
18. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj
miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste
výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.
19. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa,
ktoré spadajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené
na použitie pri hodnote napätia do 1 000V prie striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
20. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa
ho držiteľ zbavuje.
21. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v
súlade so zákonom o odpadoch.
22. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
23. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
24. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú
zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce.
25. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené obcou na umiestnenie zberových nádob.
26. Zodpovednou osobou pri nakladaní s odpadmi v jednotlivých druhoch nehnuteľností je
vlastník alebo nájomca, za predpokladu, ak to má zakotvené v nájomnej zmluve alebo
správca nehnuteľnosti.
27. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a je stanovený
všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
28. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok, ktorý je priamo úmerný množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
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Triedenie odpadu podľa zložiek
A/ Do odpadu z papiera patrí:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice
z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Do odpadu z papiera nepatrí:
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou
fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier a pod.
B/ Do odpadu z plastu patrí:
PE /polyetylén/ - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš,
PET /polyetylénteraftalát/ - fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,
PP /polypropylén/ - obaly od skladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádoby a
hračky,
PS /polysterén/ penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
PVC /polyvinylchlorid/ - vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Do odpadu z plastu nepatrí: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály, hrubo znečistené plasty /zeminou, farbami, potravinami/, podlahové
krytiny, guma, molitan a pod.
C/ Do odpadu z kovu patrí:
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble /bez
bužírky/, starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko,
hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč,
zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu,
hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo
plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred
odovzdaním je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Do odpadu z kovu nepatrí:
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
D/ Do odpadu zo skla patrí:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Do odpadu zo skla nepatrí:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, fľaše z umelej hmoty,
časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo /zeminou, farbami,
potravinami/ a pod.
E/ Do elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel patrí:
elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, kde patria: televízory, rádia,
hodinky, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskamany,
digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné
zariadenia a pod.
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Do elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel nepatrí:
motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádia,
vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne
zabudované, vírivky a pod.
F/ Do odpadu medzi žiarivky a svietidlá patrí:
lineárna žiarivka, klasická žiarivka v tvare dlhej trubice, kompaktná žiarivka, svietidlá ktoré
sú umiestnené voľne, napevno alebo zabudované do stien, dekoratívne, akcentné a
bezpečenostné osvetlenia, svietidlá na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov,
vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidllá, LED svetelné zdroje.
Do odpadu medzi žiarivky a svietidlá nepatrí:
voľné kompnenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia,
ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev /svetelné reklamy,
svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo/, komponenty,
ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia - stĺpy, predradné skrine, dekoratívne
elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
G/ Do kontajnerov na zmesové komunálne odpady nepatria:
použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné
nebezpečné odpady.
H/ Do kontajnerov na bežný odpad nepatrí:
drobný stavebný odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou - nepodnikateľom, ktorý nepresiahne viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
V takomto rozsahu je zahrnutý už v poplatku za odpad, vo väčšom rozsahu podlieha
osobitnej poplatkovej povinnosti.
K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a pod. a patria do kontajnera s objemným odpadom.
I/ Do objemného odpadu patria komunálne odpady:
odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v
obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované
pneumatiky, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod.
J/ Do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu patrí:
1. zelený odpad vhodný na kompostovanie :
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.
2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
zvyšky jedla, škrupinka z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna,
triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň
domácností a pod.
3. Jedlé /kuchynské/ oleje a tuky.
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Povinnosti právnických a fyzických osôb na území obce
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
a týmto VZN obce Kolárovice a to takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostriedie.
2. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne
okresnému úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
3. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný tieto
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie - osobitného oprávnenia udeleného
Ministerstvom životného prostriedia SR na nakladanie s týmto odpadom, alebo obci na
miesto ňou určené.
4. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu, má nárok na náhradu
vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
5. Každý občan, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, je povinný realizovať
triedený zber komunálnych odpadov pre:
papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
6. Každý majiteľ nehnuteľnosti je povinný kompostovať biologicky rozložiteľný odpad
/tráva, listie a pod./ vo vlastnom kompostovacom zariadení alebo zabezpečiť jeho skompostovanie nakoľko obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce,
pretože najmenej 60 % obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný
odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu z jedálne ZŠ a MŠ Kolárovice je zabepečená prostredníctvom oprávneného subjektu.
7. Do zmesového komunálneho odpadu nie je možné ukladať elektroodpad z domácností
vrátane žiariviek a svietidiel.

Článok III.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
1. Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu,
aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN. Je
povinný:
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému komunálnych odpadov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má
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uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje sama obec. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovanie týchto odpadov tak, aby boli v súlade s
platným programom obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.
5. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo ho spaľovať.
Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a/ zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b/ v rámci zavedeného systému zberu odpadov a drobných stavebných odpadov
zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov v obci,
c/ zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene od vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Článok IV.
Nakladanie s objemným odpadom
Zber a odvoz objemného odpadu zabezpečuje obec 2 x do roka a to na jar a jeseň príslušného roka, oznámením v miestnom rozhlase a s uvedením stanovišťa veľkokapacitného kontajnera.
Článok V.
Nakladanie s elektroodpadom
Obec zabezpečuje zber elektroodpadu 2 x do roka a to na jar a na jeseň oznámením v
miestnom rozhlase, pričom zároveň i určí miesto uloženia tohto odpadu a zber vykonáva obec v spolupráci s organizáciou oprávnenou nakladať s uvedeným odpadom.

Článok VI.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
Systém zberu podľa zmluvy s T + T, a.s. Žilina:
a/ veľkokapacitné kontajnery sú umiestnené: 3 pre miestnu časť Čiakov
1 pre miestnu časť Korytné
1 pre miestnu časť Čerenka
1 na cintoríne
b/ 1100 litrové kontajnery sú umiestnené: 2 ks. parkovisko Škoruby
2 ks. cintorín
2 ks. miestna časť Čerenka
1 ks. miestna časť Potoky
2 ks. miestna časť Babiše
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c/ 110 – 140, 240 litrové nádoby: centrum obce a miestna časť Škoruby
– nádoby na odpad je poplatník povinný prostredníctvom obce si zabezpečiť a
podľa pokynov z obce osobne prevziať, označiť číslom domu a umiestniť na
svojom pozemku.
d/ pre sklo sú určené kovové kontajnery zelenej farby, pre plasty sú určené kovové
kontajnery žltej farby. V oboch prípadoch o objeme 1 100 litrov.
Rozmiestnenie kontajnerov na sklo a plasty v obci:
- Coop Jednota na dolnom konci
- Coop Jednota pri kostole
- pri transformátore v blízkosti cintorína
- nad Potravinami Eva
- na parkovisku Škoruby
- pri kultúrnom dome na Čiakove
Vývoz sa realizuje podľa potreby.
e/ pre zber šatstva sú určené osobitné uzatvorené kontajnery bledej farby, ktoré sú
toho času umiestnené:
- autobusová zastávka pri Základnej škole
- Coop Jednota na dolnom konci
f/ zber papiera je možné realizovať po vzájomnej dohode s miestnym podnikateľom,
ktorý sa zaoberá zberom papiera.
Vývoz komunálneho odpadu sa vykonáva 1 x za 14 dní a veľkokapacitné kontajnery
podľa potreby.
Kovový odpad podľa potreby, najmenej 2 x do roka.
Ostatný zber podľa pokynov obecného úradu.
V obci nie je zavedený množstvový zber.
Článok VII.
Pôsobnosť obce Kolárovice vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky,
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

Článok VIII.
Zrušovacie ustanovenia
Dňom 31. decembra 2013 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolárovice č.
3/2012, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, prijaté obecným zastupiteľstvom obce dňa 11. decembra 2012.
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Článok IX.
Právoplatnosť a účinnosť
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 09. decembra 2013 uznesením č. 5.4 /2013.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2014 a na nasledujúce roky

V Kolároviciach, 10. decembra 2013

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Vyvesené: 10.12.2013
Zvesené:

27.12.2013

