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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 4/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Obec Veľký Kýr (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
sa u z n á š a
na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej tiež ako „VZN“) Obce Veľký Kýr č. 4/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
.
Čl. 1 Pôsobnosť nariadenia
1.

Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v
oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti
o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností FO, triedených zložiek komunálneho odpadu - najmä elektroodpadov
z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, humánnych liekov,
jedlých olejov a tukov, použitého textilu a obuvi, objemného odpadu, opotrebovaných
pneumatík a likvidácie obsahov septikov a žúmp. VZN upravuje aj spôsob nahlasovania
nezákonne umiestneného odpadu a podrobnosti prevádzkovania zberného dvora.

2.

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi a zložkami triedeného odpadu, ktoré vznikli na území obce, pričom územím
obce sa považujú jej katastrálne územia.

Čl. 2 Spoločné ustanovenia
1.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
na území obce, zodpovedá obec.

2.

Každá fyzická osoba (FO), FO-podnikateľ a právnická osoba (PO) obce je povinná nakladať
s komunálnymi odpadmi v súlade s týmto VZN.

3.

S komunálnymi odpadmi je povinný každý nakladať takým spôsobom, aby neohrozoval
zdravie ľudí, nepoškodzoval 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.

Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť alebo zhodnotiť komunál. odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
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c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý
bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných vriec určených na triedený
zber komunálneho odpadu takú zložku odpadu, pre ktorú nie je vrece určené,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (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 obcou.
Čl. 3 Systém zberu zmesového komunálneho odpadu
1.

PRE FYZICKÉ OSOBY sa stanovuje poplatok za zmesový komunálny odpad na
osobu/kalendárny rok. Na zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické osoby sú
určené zberné nádoby s objemom 120 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za dva
týždne, pričom zberné nádoby budú opatrené bezkontaktným RFID elektronickým
čipom. Domácnosť s počtom osôb 1-4 prihlásenými na pobyt v obci (príp. užívatelia
nehnuteľnosti) budú mať nárok na odvoz jednej čipovanej zbernej nádoby; domácnosť
s počtom osôb 5 a viac bude mať nárok na odvoz dvoch zberných nádob s čipom. Na
každú zbernú nádobu navyše, o odvoz ktorej si bude domácnosť nárokovať, dostane
elektronický čip po uhradení poplatku 100 eur/nádoba/ rok.

2.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan zakúpením
zbernej
nádoby na obecnom úrade, ktorú si vyzdvihne po uhradení poplatku rovnajúcej sa jej
obstarávacej cene. Zberné nádoby sa komunálnym odpadom nesmú preplňovať ani
preťažovať a majú byť zatvorené krytom.
3. PRE FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÉ OSOBY sa stanovuje poplatok za
zmesový komunálny odpad podľa množstva s intervalom odvozu jedenkrát za dva
týždne. FO-podnikateľ a PO majú možnosť vybrať si z 3 druhov zberných nádob (120 l;
240 l ; 1100 l nádoby), ktoré si obstarajú na vlastné náklady. Vybraný druh a počet
zbernej nádoby sú povinní FO-podnikatelia a PO nahlásiť na obecný úrad do konca
decembra bežného roka, aby sa nádoby mohli opatriť RFID čipom.
4. Fyzické osoby, FO-podnikatelia a PO, ktoré nemajú uhradený poplatok za likvidáciu
komunálneho odpadu za predchádzajúci polrok, alebo majú nedoplatky na poplatku za
predchádzajúce roky, nebudú mať aktivovaný čip a zberná nádoba im nebude zberovou
spoločnosťou vyprázdnená.
5. Pri znehodnotení alebo strate nádoby je užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na
vlastné náklady. Zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami
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zberovej spoločnosti, pričom nová nádoba musí byť začipovaná. V prípade úplného
poškodenia zbernej nádoby počas jej životnosti (4 – 5 rokov) zberovou spoločnosťou
je
potrebné túto skutočnosť nahlásiť na obecný úrad, vyhotoviť záznam o vzniknutej
škode
a na základe posúdenia záznamu bude škoda zberovou spoločnosťou uhradená.
6.
Zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemný odpad vznikajúci na
území
obce je zneškodňovaný na skládke NNO Rišňovce – Rumanová.
5. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.velkykyr.sk, na úradnej
tabuli a ročný/polročný harmonogram bude v dostatočnom časovom predstihu doručený
do každej domácnosti a vyhlásený aj v miestnom rozhlase.
Čl. 4 Systém zberu triedeného (separovaného) odpadu
1.

V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov (žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky ako sú chladničky a mrazničky, batérie
a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia),
b) papiera a lepenky (noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne
zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier),
c) plastov a tetrapakových obalov (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 z jogurtov,
smotany a iných mliečnych výrobkov; rôzne plastové nádobky a hračky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov a avivážnych
prostriedkov; plastové rámy okien a plastový nábytok; poháriky z automatov; penový
polystyrén; viacvrstvové tetrapakové obaly od mlieka, ovocných štiav, džúsov a vína.
d) kovov (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 viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky,
špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče a zámky, konzervy, oceľové plechovky z nápojov,
ventily, kovové obaly z potravín, pričom konzervy a plechovky je potrebné pred
odovzdaním vypláchnuť)
e) skla z vyhradených zberných miest obce (fľaše, sklenené nádoby, obaly a predmety
zo skla, poháre, črepy, okenné sklo, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových
uzáverov, sklo z okuliarov a pod.)
f) humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok prostredníctvom miestnej lekárne,
g) jedlých olejov a tukov z domácností,
h) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov,
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i) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a reštauračného
odpadu od prevádzkovateľov kuchyne
j) použitého šatstva, textilu a obuvi
k.) opotrebovaných pneumatík
2.

Na zber triedených zložiek komunálneho odpadu sú určené vrecia/nádoby formou
mobilného zberu v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na
zabezpečenie zberných nádob na sklo a vriec na vyseparované zložky triedeného
komunálneho odpadu, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov. Na vlastné náklady si môžu občania
zabezpečiť na zber triedených zložiek odpadu aj farebné plastové nádoby.

3.
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.
4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram
zvozu sa zverejní na webovom sídle obce www.velkykyr.sk, na úradnej tabuli obce a
ročný/polročný harmonogram bude v dostatočnom časovom predstihu doručený do
každej domácnosti a vyhlásený v miestnom rozhlase.
5.

Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov a zber triedených zložiek komunálneho odpadu je povinná:
a)
vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b)
po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c)
v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zber. nádob, tieto odstrániť,
d)
v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné
náklady jej opravu alebo výmenu,
e)
mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala
počas
tohto obdobia, o jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto
odpadom, (vrátane množstva vytriedeného KO),
f)
zabezpečovať zber objemného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených
v tomto nariadení,
g)
uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
h)
uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec, resp. zberných nádob
na triedené zložky.

6.

Občania obce môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať objemný odpad (2x do roka
podľa harmonogramu) a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov.

7. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu
odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu ku koncu kalendárneho roka.
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Čl. 5 Umiestnenie nádob na komunálny odpad a nádob/vriec na triedený zber
1.

Za účelom odvozu komunálneho odpadu je vlastník (správca, nájomca) nehnuteľnosti
povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky
zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami/vrecami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby/vrecia neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii a parkovisku.

2.

Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách,
vyprázdňovať ich alebo vyberať z nich časti odpadu.

3.

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

4.

Na chodníkoch, parkoviskách a miestnych komunikáciách možno nádoby ponechať iba
na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď
umiestniť naspäť na vyhradené miesto, užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v
ich okolí poriadok a čistotu

5.

V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie
nádob/vriec na odpad, je majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené
miesto.
Čl. 6 Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností

1.

Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s elektroodpadmi oddelene vyzbieranými z komunál. odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
videá, diskmany, digitálne hodinky, hracie konzoly, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
elektromotory, ručné elektrické náradie žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky ako sú chladničky a mraziace boxy
z domácností, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia atď.,
pričom elektrické a elektronické zariadenia je potrebné vykladať v celosti v pôvodnom,
nerozmontovanom stave.

2.

Elektroodpady je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad
alebo vedľa nich, alebo na verejné priestranstvá obce mimo termínu zberu.

3.

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov alebo ho môžu bezplatne
odovzdať v obci prostredníctvom mobilného zberu, ktorý sa realizuje spravidla dvakrát
ročne – na jar a na jeseň. Zber elektroodpadu obec vopred vyhlási v miestnom rozhlase
a zverejní na webovom sídle obce www.velkykyr.sk. Elektroodpad pri ohlásenom
mobilnom zbere je potrebné dopraviť k pristavenému veľkokapacitnému kontajneru.
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4.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.

Čl. 7 Spôsob a podmienky triedeného zberu
papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
Zberné nádoby /vrecia použité na zabezpečenie triedených zložiek komunálneho
odpadu musia byť navzájom farebne rozlíšené resp. viditeľne označené. Pre farebné
rozlíšenie nádob/vriec uvedených zložiek triedeného komunálneho odpadu platí:
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast,

1.

2. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť na viditeľnom mieste nádoby nezmazateľne a
čitateľne označené.
3. Obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
PLASTY – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom nádob/vriec. Zber
plastového odpadu prostredníctvom nádob/vriec zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť
spravidla jedenkrát do mesiaca podľa vopred stanoveného harmonogramu. Nádoby/vrecia
sa vykladajú pred domácnosti, odkiaľ ich zberová spoločnosť odvezie. Pri použití vreca je
potrebné toto uviazať, aby sa jeho obsah nerozsypal.
Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká; vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov; vrecká od mlieka; prepravky fliaš, plastové fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov; obaly od sladkostí; tégliky z jogurtov a smotany; rôzne plastové nádobky a hračky;
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové rámy okien a plastový nábytok; obaly
kozmetických výrobkov, avivážnych prostriedkov; poháriky z automatov; penový polystyrén;
viacvrstvové kombinované obaly - tetrapaky od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav, džúsov a vína.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty zeminou,
farbami a potravinami, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
KOVY sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom nádob/vriec. Kovy sa zbierajú
do spoločnej nádoby/vreca s plastovým odpadom. Zber prostredníctvom nádob/vriec
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť spravidla jedenkrát
do mesiaca podľa vopred stanoveného harmonogramu. Nádoby/vrecia sa vykladajú pred
domácnosti, odkiaľ ich zberová spoločnosť odvezie. Pri použití vreca je potrebné toto
uviazať, aby sa jeho obsah nerozsypal.
Patria sem: 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
viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré
kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,
pričom konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaní zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
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SKLO - v rámci triedeného zberu sa zbiera donáškovým spôsobom do 1100 litrových zelených
kontajnerov označených nápisom „SKLO“ umiestnených na vyhradených zberných miestach
v obci alebo vo väčšom množstve vo veľkokapacitnom kontajneri na zbernom dvore Kačín.
Rozmiestnenie 1100 l kontajnerov je zverejnený na webovej stránke obe a spôsobom
v mieste obvyklým.
Patria sem: fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla; poháre a fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, 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, obrazovky, dymové sklo, silne
znečistené sklo (zeminou, farbami a potravinami), čelné sklo automobilu a pod.
PAPIER – v rámci triedeného zberu sa zbiera zviazaný do balíkov špagátom, resp.
prostredníctvom nádob/vriec. Zber papiera zabezpečuje podľa harmonogramu zberu
príslušná zberová spoločnosť spravidla jedenkrát do mesiaca podľa vopred stanoveného
harmonogramu. Zviazané balíky papiera, resp. nádoby/vrecia sa vykladajú pred domácnosti,
odkiaľ ich zberová spoločnosť odvezie. Pri použití vreca je potrebné toto uviazať, aby sa jeho
obsah nerozsypal. Občania môžu využiť na triedený zber papiera aj organizovaný zber
papiera na základnej škole.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier a pod.
Nepatria sem: vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené
potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, obaly od
sáčkových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov
a pod.
Čl. 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu
humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok nespotrebovaných fyzickými osobami
1.

Držiteľ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich
do miestnej lekárne.

2.

Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu
alebo ukladať vedľa zberných nádob na verejné priestranstvá obce.
Čl. 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností

1.

Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na dvore obecných garáží
(ul. Mlynská). Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom,
ktoré si občania zabezpečujú sami. Odvoz a zneškodňovanie zabezpečuje podľa potreby
výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

2.

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
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Čl. 10 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, parkov a cintorínov
1.

Biologický odpad zo záhrad a parkov je prísne zakázané ukladať do zberných nádob na
komunálny odpad, ukladať ho mimo určených miest, alebo ho spaľovať.

2.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad,
parkov a cintorínov je vyhradený zberný dvor Kačín, kontajnery rozložené na území
obce pre občanov bez vlastníctva prívesu, resp. občania môžu zabezpečiť
kompostovanie tohto druhu odpadu vo vlastnoručne vyhotovených kompostárňach a
v 600 l kompostéroch zakúpených obcou, kt. boli odovzdané občanom do domácností.

3.

Pre pôvodcov bioodpadu platí povinnosť oddeľovania konárov od záhradného
bioodpadu zbaveného iných zložiek (napr. špagátov, fólie) a ich oddeleného ukladania
po ich odvážení na určené miesto zberného dvora počas jeho prevádzkovej doby.

4.
Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci.
5.

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu,
piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, potraviny po záručnej
dobe alebo inak znehodnotené, nespotrebované zvyšky pokrmov, použitá papierová
vreckovka a servítka, trus malých zvierat a pod.
Čl. 11 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne

1. Povinnosť nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad si
uplatňuje Obec podľa § 81 ods. 21 písm. b.) tým, že zabezpečila domácnostiam na
kompostovanie BRO zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 600 l
kompostéry a na tento účel sa vyžívajú aj vlastné domácky vyrobené kompostárne.
2. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným reštauračným odpadom prevádzkovateľov
kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, pričom biologicky rozložiteľný
reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov.
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) a musí zabezpečiť, aby sa k odpadu nedostali hlodavce a verejnosť.

4.

Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009. Ak
prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zmluvu.
Prevádzkovateľ musí rešpektovať zákaz kŕmenia zvierat reštauračným odpadom.
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Čl. 12 Spôsob zberu objemného odpadu
1.
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do
bežne
používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to hlavne časti nábytku, staré
okenné rámy, dvere, nádoby, plechové rúry, sanita a podobne.
1.

Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob na zber komunálneho
odpadu alebo nádob/vriec triedeného odpadu, na verejné priestranstvá obce alebo do
chotára obce.

2. Pre obyvateľov obce sa zber objemného odpadu zabezpečuje donáškovým spôsobom
bezplatne na zbernom dvore Kačín spravidla dvakrát ročne – na jar a na jeseň. Termíny
zberu sa po dohode so zberovou spoločnosťou vyhlasujú v rozhlase a zverejňujú sa na
webovom sídle obce.
Čl. 14 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
a)

Zber DSO sa pre fyzické osoby uskutočňuje formou množstvového zberu na 1000 kg/
osobu/rok. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určila
obec vo všeobecne záväznom nariadení o dani za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a
poplatku.

b) DSO odovzdávajú fyzické osoby na zbernom dvore Kačín počas prevádzkovej doby po
odvážení jeho množstva; vážny lístok slúži ako podklad na uhradenie poplatku za
uloženie DSO Obci Veľký Kýr do 3 pracovných dní.
3. Stavebný odpad, ktorý nespĺňa kritériá drobného stavebného odpadu (výmena
škridle,
oprava omietky a fasády, odpady dlaždíc a obkladačiek z modernizácie byt. jadra a pod.)
sú povinní jeho držitelia - fyzické osoby zneškodniť mimo obce u oprávnenej organizácie
na vlastné náklady.

3. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad
alebo vedľa tieto nádoby.
4. Zneškodňovanie drobných stavebných odpadov vykonáva obec podľa potreby
prostredníctvom zazmluvnenej špecializovanej organizácie na základe objednávky.
Čl. 15 Spôsob zberu použitého šatstva, obuvi a textilu
1.

Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- topánky (nezničené topánky iba v pároch)
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

2.

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne donáškovým spôsobom do označených
špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce.
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3.

Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie.

4.

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len
organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Čl. 15a Spôsob zberu opotrebovaných pneumatík

1. Fyzické osoby môžu bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky distribútorom
prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach pneumatík.
2. Zber opotrebovaných pneumatík vykonávaný v rámci triedeného zberu Obce Veľký Kýr
prebieha celoročne na dočasnom zbernom mieste: na dvore obecných garáží ul.
Mlynská č. 1163 (parc. C-KN č. 500/25 zastavaná plocha a nádvorie, kat. úz. Veľký Kýr súradnice GPS: N 48.1854390° E 18.1541729°), pričom je opotrebované pneumatiky
zakázané ukladať na verejné priestranstvá obce alebo do nádob určených na zber iných
druhov odpadov.
3. Obec má uzavretú zmluvu so spoločnosťou ELT Management Company Slovakia s.r.o., so
sídlom Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava (ELTMA), ktorá je organizáciou zodpovednosti
výrobcov a zároveň prevádzkovateľom neziskového kolektívneho systému združeného
nakladania tvoreného sieťou zberných miest pre spätný zber pneumatík.
4. Zberné miesto kolektívneho systému ELTMA v obci Veľký Kýr je súčasťou oploteného
areálu obecných garáží označené nápisom: „Zberné miesto pneumatík Veľký Kýr“, kde je
umožnené fyzickým osobám obce zhromažďovať opotrebované pneumatiky
v pracovných dňoch od 8,00 – 16,00 hod. Zhromaždené pneumatiky sú chránené pred
odcudzením až do odovzdania spol. ELTMA. Odber pneumatík zo zberného miesta sa
vykonáva spravidla dvakrát do roka (jar-jeseň).
Čl. 16 Spôsob likvidácie kalu zo septikov a žúmp
1.

Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len
osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie .

2.

Majitelia septikov resp. ich užívatelia a nájomcovia sú povinní zabezpečiť na vlastné
náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby, pričom je zakázané
vypúšťanie obsahu žúmp a septikov do záhrad, vodných tokov, kanálov a pod.

3.

Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.

4.

Zneškodňovanie kalov zo septikov (žúmp) prebieha v čistiarni odpadových vôd Vekočem
v Černíku, ktorej je obec podielovým spoluvlastníkom, resp. prostredníctvom FOpodnikateľa vlastniaceho na túto činnosť oprávnenie a zmluvu s príslušnou ČOV.
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Čl. 17 Prevádzkovanie zberného dvora
1.

Zberný dvor je umiestnený v katastrálnom území Malý Kýr na parcele č. 271/11 (Kačín).
Zberný dvor prevádzkuje obec každoročne v závislosti od počasia. Prevádzková doba
zberného dvora a jej zmeny sa vyhlasujú v miestnom rozhlase a zverejňujú sa na
webovom sídle obce www.velkykyr.sk.

2. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby obce zdarma odovzdávať biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad, sklo a textilný odpad; uloženie drobného stavebného odpadu je pre
obyvateľov obce povolené za odplatu. Objemný odpad sa zbiera na zbernom dvore 2 x
do
roka.
3. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel
s obcou uzatvorenú zmluvu. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. Podrvený
bioodpad a drevo si záujemcovia môžu zo zberného dvora odviezť aj pre vlastnú
potrebu.

Čl. 18 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom
o odpadoch, môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba Okresnému úradu Nové
Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode
sa nehnuteľnosť nachádza.

2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom
obvode obce Veľký Kýr, oznámi túto skutočnosť osobne alebo telefonicky na obecnom
úrade Veľký Kýr (Nám. sv. Jána č. 1, tel. č.: 035/6925080; 0915200801), pričom po
telefonickom nahlásení je potrebné podpísať zápisnicu o zistení nezákonne uloženého
odpadu.
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosť bol nezákonne uložený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresnému úradu Nové Zámky,
odbor
starostlivosti o ŽP.
Čl. 19 Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.
2. Toto VZN č. 4/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
uznesením č .
3. Týmto VZN sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 6/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi schválené
uznesením obecného zastupiteľstva č. U-66/2016 zo dňa 3.10.2016 a Dodatok č. 1
k VZN
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č. 6/2016 schválený uznesením č. 35/2020 dňa 27.8.2020.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021.
Vo Veľkom Kýre, dňa 11. 11. 2020

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Veľký Kýr od
Toto VZN bolo zverejnené dňa:
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