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Obec Rudník na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre
územie obce Rudník
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Čl. 1
Vymedzenie základných pojmov
1) Pôvodca odpadov je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloţenia týchto odpadov.
2) Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u
ktorej sa odpad nachádza.
3) Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o mieste
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
4) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné vyuţitie
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 č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov
5) Zneškodňovanie odpadu je kaţdá 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 č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
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6) Zber odpadu je zhromaţďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbeţného
triedenia a dočasného uloţenia odpadu na účely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov
7) Zhromaţďovanie odpadov je dočasné uloţenie odpadov pred ďalším nakladaním
s nimi
8) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zloţiek
odpadov, ktoré moţno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov
9) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku
odpadov
10) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 223/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
11) Komunálne odpady (KO) sú :
a) odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb,
b) odpady podobných vlastností a zloţenia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
c) za odpady z domácností sa povaţujú aj odpady z nehnuteľností slúţiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu napríklad zo záhrad, chát,
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouţívaného pre
potreby domácnosti (najmä z garáţí, garáţových stojísk a parkovacích
stojísk),
d) komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v
správe obce, a taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
zdruţení
12) Biologický odpad je biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
13) Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie
odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
14) Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady (BRKO) sú všetky druhy biologicky
rozloţiteľných odpadov, ktoré je moţné zoradiť do skupiny 20 komunálne odpady
podľa katalógu odpadov

Čl. 2
Systém zberu odpadov
1) Obec Rudník zodpovedá za nakladanie s KO, drobným stavebným odpadom
a BRKO, ktoré vznikajú na území obce. Zabezpečuje vytvorenie podmienok
v zberných strediskách pre bezplatný odber vytriedených zloţiek komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu.
2) Na zabezpečenie úloh týkajúcich sa zberu, vývozu, zhodnocovania
a zneškodňovania jednotlivých druhov odpadov má obec uzatvorený zmluvný vzťah
so spoločnosťami:
AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. – zmesový komunálny odpad (20 03 01),
DSO (20 03 08), objemný odpad (20 03 07), triedený odpad (sklo (20 01 02 15), plasty
(20 01 39 15), papier a lepenka (20 01 01 15), kovy (20 01 40), biologicky rozloţiteľný
komunálny odpad (20 02 01), pneumatiky (16 01 03), nebezpečný odpad, oleje (20 01
25, 20 01 26).
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V.O.D.S., a.s. – zber elektroodpadu: ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (20 01 21),
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (20 01 23), batérie
a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie (20 01 33), batérie a akumulátory iné ako
uvedené v 20 01 33 (20 01 34), vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (20 01 35), vyradené
elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (20
01 36), vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC (16 02
11), vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest (16 02 12), vyradené zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09, 16 02 12 (16 02 13),
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13 (16 02 14), nebezpečné
časti odstránené z vyradených zariadení (16 02 15), časti odstránení z vyradených
zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 (16 02 16)
3) Na území obce je zavedený nasledovný systém zberu KO:
- pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu (dvojtýždňový interval –
26 krát ročne)– do kaţdej domácnosti a podnikateľským subjektom je
doručený zvozový kalendár na aktuálny rok
- kalendárový zber – vyhlásením v miestnom rozhlase obec určí druh
zbieraného odpadu, určí deň v ktorý sa uskutoční zber a podmienky zberu
- triedený zber KO: papier, plasty, sklo, kovy, BRKO
- zber drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, elektroodpadu,
odpady s obsahom škodlivín, opotrebovaných pneumatík, šatstva
Komunálne odpady, druh a kategória odpadov (O-obyčajný odpad,
N-nebezpečný odpad)
V zmysle vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Zb. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
KO je zaradený do skupiny 20 a v podmienkach našej obce zahŕňa tieto podskupiny:
20 01 triedené zložky KO:
20 01 01 15 papier a lepenka
O
20 01 02 15 sklo
O
20 01 10 šatstvo
O
20 01 21 ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
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 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O
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 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35
O
20 01 39 plasty
O
20 01 40 kovy
O
20 02 odpady zo záhrad:
20 02 01 biologicky rozloţiteľný odpad
O
20 03 iné komunálne odpady:
20 03 01 zmesový komunálny odpad
O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
O
20 03 07 objemný odpad
O
20 03 08 drobný stavebný odpad
O
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Čl. 3
Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
1) Pre systém zberu komunálnych odpadov v obci sú určené:
a) 110 l nádoby na zmesový komunálny odpad v počte 203 ks
Obec nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
do miestneho poplatku. Občan je povinný si 110 l nádobu na zmesový
komunálny odpad kúpiť s moţnosťou aj od obce za nákupnú trhovú cenu.
b) 1100 l nádoba na zmesový komunálny odpad 1 ks,
c) 1100 l nádoby, špeciálne nádoby na zber triedeného odpadu v počte 6 ks
(plast), 6 ks (sklo), 1 ks (papier), 1 ks (kov)
d) 8 m3 veľkokapacitné kontajnery v počte 4 ks
2) Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. drţiteľov odpadov
sa stanovuje takto:
a) na jeden rodinný dom jedna 110 l nádoba,
b) v bytovom dome na jednu domácnosť jedna 110 l nádoba,
c) iný počet ako vyššie stanovený je moţný na základe udelenia výnimky
starostom obce
3) Pôvodcovia a drţitelia odpadov sú povinní :
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
c) triediť jednotlivé zloţky KO podľa zavedeného systému zberu odpadov v obci,
d) za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov platiť obci poplatok stanovený
vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
e) pri nakladaní s KO a DSO chrániť zdravie ľudí a chrániť ţivotné prostredie
4) Pôvodca odpadu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho
určovaní musí dbať na to, aby:
a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo
parkovisku, na chodníkoch a komunikáciách môţu byť zberné nádoby
umiestnené len na dobu nevyhnutnú pre účely prepravy odpadov.
b) vyhradené miesto umoţňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným
nádobám pre účely prepravy,
c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena
prostredia,
d) sa nenachádzalo podľa moţností na náveternej strane, v blízkosti okien,
detských ihrísk, frekventovaných miest,
e) zberné nádoby boli uloţené na spevnenom podklade,
f) bola zabezpečená čistota a poriadok na stojiskách zberných nádob pri
bytových domoch zodpovedá pôvodca odpadu. Za porušenie tohto
ustanovenia môţe byť uloţená sankcia vo výške nákladov za jednorazové
vyčistenie stojiska. Za znečistenie vzniknuté počas vývozu odpadu zodpovedá
prepravca. Prepravca môţe zdokumentovaním znečistenia pred odvozom
odpadu preukázať, ţe znečistenie nespôsobil.
5) Pôvodca odpadu je povinný
a) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste,
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo
b) ukladať zmesový KO a vytriedený KO do zberných nádob nato určených tak,
aby sa tieto dali uzatvoriť, nevypadával z nich KO a pri ich vyprázdňovaní
neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby
c) ukladať objemný odpad a DSO do veľkokapacitných kontajnerov
6) Pôvodca odpadu má zakázané:
a) preťaţovať zbernú nádobu
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b) spaľovať KO v zberných nádobách
c) ukladať tekutý odpad do zberných nádob na KO, ukladať do nej druhotné
suroviny, objemné predmety, elektroodpad, odpadom s obsahom škodlivín,
telá uhynutých zvierat, horúci popol a pod.
d) ukladať elektroodpady z domácností vrátane ţiariviek a svietidiel, odpady
s obsahom škodlivín, objemný odpad, DSO, zmesový komunálny odpad,
triedený komunálny odpad a BRKO do iných zberných nádob, ako sú určené
podľa tohto VZN
7) v obci je zakázané
a) uloţiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a týmto VZN
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto VZN
c) vypúšťať odpadové oleje a iné nebezpečné druhy odpadu do povrchových
vôd, do pôdy a do kanalizácie
8) Odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách obce je
kaţdý na území obce povinný odhadzovať do nádob na to určených.

Čl. 4
Spôsob nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu
1) Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť vytriedenie odpadu podľa zbieraných komodít
a ich oddelené zhromaţďovanie a umiestňovanie do určených zberných nádob.
2) Je zakázané:
a) odovzdávať vytriedené zloţky KO, predovšetkým kovy a elektroodpad
z domácností pouličným zberačom a subjektom, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu
s obcou v súlade so zákonom o odpadoch
b) odváţať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať
s ich obsahom
3) Triedený zber komunálneho odpadu je v obci zabezpečený nasledovne:
a) papier a lepenka

farebné
zberná nádoba označenie
1100 l

modrá

počet
nádob

stanovište
1 areál ZŠ s MŠ

frekvencia vývozu
podľa potreby

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
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b) plasty

farebné
zberná nádoba označenie

1100 l

počet
nádob

ţltá

stanovište
horná ulica (pri č.d.
221, 119), pri
obecnom úrade (pri
č.d. 66), kostolná
ulica - 2x (pri č.d.
6 148), pri kostole

frekvencia vývozu

podľa zvozového
kalendára, min. 2x
týţdenne

Patria sem:
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 (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky
a hračky
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály,
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan
a pod.
c) odpady z kovu vrátane kovových obalov
Odpady z kovu vrátane kovových odpadov sa triedia do nádoby na kov, väčšie kusy
kovového odpadu je vhodné odovzdať na zbernom dvore č.1

zberná nádoba

farebné
označenie

1100 l

zelená

počet
nádob

stanovište
pri kolkárni (za
1 kultúrnym domom)

frekvencia vývozu
podľa potreby

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty
a káble (bez buţírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové
viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klince, 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, dţúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred
odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami.
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d) obaly zo skla

zberná nádoba

1100 l

farebné
označenie

zelená

počet
nádob

stanovište
horná ulica (pri č.d.
221, 119), pri obecnom
úrade (pri č.d. 66),
kostolná ulica - 2x (pri
6 č.d. 148), pri kostole

frekvencia vývozu

podľa zvozového
kalendára, min. 9 x
ročne

Patria sem: 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.
Nepratia sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramiky, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fľiaš, ţiarovky, ţiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo
(zeminou, farbami, potravinami) a pod.
e) biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1) Biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sa delia na skupiny:
a) odpady zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov –tzv: zelený biologicky rozloţiteľný
odpad (20 02 01) (ďalej ako zelený odpad)
b) biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08) a jedlé oleje a tuky
(20 01 05)
c) iné biologicky rozloţiteľné komunálne odpady – papier a lepeka (20 01 01 15), textílie (20
01 11), drevo (20 01 37, 20 01 38), odpad z trhovísk (20 03 02), kal zo septikov (20 03 04)
2) Kaţdý vlastník alebo uţívateľ zelenej plochy je povinný biologicky rozloţiteľný odpad
zo záhrad spracovať kompostovaním na vlastnom pozemku.
3) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sa na obec Rudník
nevzťahuje, pretoţe najmenej 50% obyvateľom obce kompostuje vlastný odpad
(podpísané čestné vyhlásenia).
4) Zber BRKO vznikajúcej pri údrţbe verejnej zelene zabezpečuje obec do
veľkokapacitného kontajnera (8 m3) v zbernom dvore č. 1.
5) Zneškodnenie kalu zo ţúmp a septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné
náklady v súlade s platnými právnymi predpismi a taktieţ sú povinní po dobu troch
rokov uchovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo ţumpy oprávnenou osobou.
6) Zakazuje sa na území obce Rudník zneškodňovať odpad zo ţúmp a septikov iným
spôsobom ako je určené týmto nariadením.
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Čl.5
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne
1) Obec na svojom území nezaviedla triedený zber BRKO, no nie je tým dotknutá
povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom.
2) Biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08) je potrebné
uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udrţiavané v náleţitom stave, ľahko
čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné a prevádzkovateľ kuchyne musí
dodrţiavať nasledovné:
- za nakladanie s biologicky rozloţiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do
nádob určených na zber komunálnym odpadov v obci,
- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie
sú súčasťou miestneho poplatku)
- ich zber a kontajnery musia spĺňať poţiadavky ustanovené nariadením č.
1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 a o hygiene potravín,
- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do
doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera
nedostali hlodavce a iné ţivočíchy ani verejnosť,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj
teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí
byť vyššia,
- 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 vyţaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné poţiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona
č. 39/2007 Z.z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania
týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto
odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s
ktorým uzatvoril, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto
odpadom,
- pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
- prevádzkovateľ kuchyne je poviný dodrţiavať zákaz kŕmenia zvierat
kuchynským a reštauračným odpadom, okrem koţušinových zvierat. Zákaz
skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na
chovných staniciach atď.
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Čl.6
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
1) Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníţenia
koncentrácie prítomných škodlivín
2) Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
3) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť AVE Košice,
s.r.o. s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
4) Obec na účely zberu nebezpečného odpadu nemá zriadený zberný dvor, obec má
zavedený kalendárový zber nebezpečných odpadov, pričom obecným rozhlasom
minimálne 2 x ročne upovedomí občanov o čase a podmienkach zberu takéhoto
odpadu.
5) Spoločnosť AVE Košice, s.r.o. zabezpečuje v obci Rudník zber: rozpúšťadlá (20 01
13), kyseliny (20 01 14), zásady (20 01 15), fotochemické látky (20 01 17), pesticídy
(20 01 19), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice obsahujúce nebezpečné látky
(20 01 27), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné ako uvedené v 20 01 27 (20
01 28), detergenty obsahujúce nebezpečné látky (20 01 29), detergenty iné ako
uvedené v 20 01 29 (20 01 30)
6) Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, ţivice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
7) Odvoz odpadu z demolácie striech –stavebné materiály obsahujúce azbest (17 06
04) si pôvodca odpadu na vlastné náklady zabezpečí samostatne s osobou
oprávnenou na nakladanie s týmto odpadom a obci doloţí doklad o odvoze
nebezpečného odpadu (sprievodný list nebezpečných odpadov).

Čl.7
Odpadové oleje
1) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov pod
katalógovým číslom 20 01 25, 20 01 26 zabezpečuje spoločnosť AVE Košice, s.r.o.
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
2) Obec na účely zberu odpadových olejov nemá zriadený zberný dvor, obec má
zavedený kalendárový zber odpadových obalov, pričom obecným rozhlasom
minimálne 2 x ročne upovedomí občanov o čase a podmienkach zberu takéhoto
odpadu.

Čl.8
Systém zberu použitých batérií a akumulátorov
1) Pouţité batérie a akumulátory môţu občania odovzdávať v rámci triedeného zberu,
ktorú zabezpečuje obec najmenej 2 x do roka prostredníctvom zmluvného partnera,
V.O.D.S., s.r.o. O termíne a podmienkach zberu obec informuje drţiteľov odpadu
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v obci obvyklým spôsobom (miestny rozhlas, úradná tabuľa, internetová stránka
obce).
2) Odovzdávajú sa pouţité batérie a akumulátory pod katalógovým číslom 20 01 33, 20
01 34
3) Pouţité batérie a akumulátory je moţné odovzdať aj na predajných miestach
u distribútora batérií a akumulátorov. Je zakázané odovzdávať predmetný odpad
neoprávneným osobám, t.j. pouličným zberačom a pod.

Čl.9
Systém zberu elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a
svietidiel
1) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je
svojím zloţením a mnoţstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb.
2) Obec zaviedla kalendárový zber, kde miestnym rozhlasom upovedomí občanov
o čase a podmienkach zberu elektroodpadu
3) Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu pod
katalógovým číslom 20 01 36, 20 01 35, 20 01 21, 20 01 23 zabezpečuje spoločnosť
V.O.D.S, s.r.o. s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
4) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci reţimu spätný odber, distribútor elektrozariadení je
povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j. odobratie elektroodpadu
z domácností od jeho drţiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom
základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
v prevádzkach, ktoré slúţia na predaj elektrozariadení
5) Elektroodpad je zakázané odovzdávať neoprávneným osobám, t.j. pouličným
zberačom a pod.
6) Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekominikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náriadie, mobilné klimatizačné
zaridenia atd.
7) Nepatria sem: napr. motorčeky na garáţovú bránu, elektronické ovládanie ţalúzií,
plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované,
klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
8) Ţiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto
patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje reţim ako v prípade
vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností.
9) Patria sem: Lineárna žiarivka – klasická ţiarivka v tvare dlhej trubice (nazývaná aj
ţiarivková trubica, neónová trubica alebo neónka), Kompaktná žiarivka – ţiarivka
s menšími rozmermi neţ má klasická ţiarivková trubica, Svietidlá – svietidlá, ktoré sú
umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dláţok alebo stropov
budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho,
akcentného
a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúţiace na osvetľovanie v exteriéroch
vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá,
LED svetelné zdroje.
10) Nepatria sem: voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho
prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo
priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo ţelezničná signalizácia
a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou
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osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá
pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné ţiarovky.
11) Elektroodpad nepatrí do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

Čl.10
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
1) Medzi humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami patria lieky
pod katalógovým číslom 20 01 31, 20 01 32
2) Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu
3) Nespotrebované lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné
ich zhromaţďovať

Čl. 11
Opotrebované pneumatiky
Občan opotrebované pneumatiky odovzdá ktorémukoľvek distribútorovi a to úplne
zadarmo a bez poţadovania kúpy nových pneumatík.

Čl. 12
Drobné stavebné odpady
1)

2)

3)

4)
5)

6)

Drobné stavebné odpady (DSO) je odpad z beţných udrţiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Katalógové číslo odpadu –
20 03 08.
Obec zavádza mnoţstvový zber drobného staveného odpadu bez obsahu škodlivín.
Ak fyzická osoba vyprodukuje drobný stavebný odpad nad 1 m3, objedná si
veľkokapacitný kontajner priamo od spoločnosti poskytujúcej sluţby v odpadovom
hospodárstve alebo prostredníctvom obce. Na základe hmotnosti odovzdaného DSO
bude poplatníkovi vystavená faktúra. DSO môţe poplatník vo vreciach priviezť na
zberný dvor za osobitnú odplatu určenú vo VZN č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore si poplatník prevezme
vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi a údajom o hmotnosti odovzdaného
DSO, ktoré bude podkladom pre vystavenie faktúry a zaplatenie poplatku obci.
V miestnom poplatku za komunálne odpady je zahrnutý aj poplatok za drobný
stavebný odpad vyprodukovaný v súvislosti s realizáciou drobnej stavby, stavebných
úprava a udrţiavacích prác do 1 m3 na obyvateľa za rok.
Ak beţné udrţiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva
právnická osoba - podnikateľ resp. fyzická osoba – podnikateľ, tak v takomto prípade
vzniknutý odpad sa nepovaţuje za drobný stavebný odpad, ale ide o stavebný
odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Predmetný
stavebný odpad je tento pôvodca povinný zneškodniť na vlastné náklady.
Pre účely zberu DSO v zbernom dvore č.1 má obec zabezpečený označený
veľkokapacitný kontajner o obsahu 8 m3
Do veľkokapacitného kontajnera určeného na zber DSO je zakázané ukladať
nebezpečné odpady, BRKO, kovy, elektroodpad z domácností, opotrebované
pneumatiky a objemný odpad.
Je zakázané ukladanie DSO do zberných nádob určených pre systém zberu KO,
alebo jeho ukladanie na iné miesto, ako je určené týmto VZN.
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7)
8)

K drobnému stavebnému odpadu patria v malom mnoţstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaţdíc, keramiky a pod.
Obec je povinná 2 x ročne zabezpečiť zber a prepravu DSO

Čl. 13
Objemné odpady
1) Objemný odpad (20 03 07) predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou
veľkosťou nevojdú do beţne pouţívanej nádoby na zmesový odpad. Sú to hlavne
nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry a pod.
2) Pre účely zberu objemného odpadu v zbernom dvore č.1 má obec zabezpečený
označený veľkokapacitný kontajner o obsahu 8 m3
3) Do veľkokapacitného kontajnera určeného na zber objemného odpadu je zakázané
ukladať nebezpečné odpady, BRKO, kovy, elektroodpad z domácností, opotrebované
pneumatiky a DSO.
4) Zber objemných odpadov zabezpečí obec najmenej 2 x ročne na náklady obce
5) V mimoriadnych prípadoch môţe starosta obce alebo starostom obce poverená
osoba rozhodnúť o pristavení veľkokapacitného kontajnera pre pôvodcu odpadu

Čl.14
Odpady zo záhradkárskych osád a nehnuteľností na rekreáciu
1) Pri uţívaní nehnuteľností v záhradkárskych osadách a iných nehnuteľností určených
na rekreáciu je kaţdý povinný:
- triediť jednotlivé zloţky odpadov podľa systému určeného týmto VZN,
- zmesový komunálny odpad uloţiť do spoločnej 1100 l zbernej nádoby,
umiestnenej pri hlavnej ceste, pri parc.č. 770/1 v k.u.Rudník
- vyseparované odpady uloţiť do príslušných zberných nádob v obci alebo na
zbernom stredisku,
- okolie nehnuteľnosti udrţiavať v čistote.

Čl.15
Nakladanie so starými vozidlami
1) Ak sa u drţiteľa nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento drţiteľ je povinný
bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a zákona o odpadoch alebo
spracovateľovi starých vozidiel.

Čl.16
Zberný dvor
Na území obce sa nachádza jeden zberný dvor:
1) Zberný dvor č. 1 (areál pri OcÚ)
slúţi na zber a skladovanie nasledovných zloţiek komunálnych odpadov:
 zelený odpad – konáre
 drobný stavebný odpad
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 objemný odpad
 papier
Otváracie hodiny: kaţdú stredu od 8.00 hod do 16.00 hod
kaţdú sobotu
- v letnom období (1.5. – 30.9) od 8.00 hod do 18.00 hod
- v zimnom období (1.10 – 30.4.) od 8.00 hod do 16.00 hod

Čl. 17
Čierne skládky odpadov
Obec v záujem nevytvárania čiernych skládok v k.ú. obce Rudník miestnym
rozhlasom a výučbou v ZŠ s MŠ šíri osvetu o potrebe triediť komunálny odpad podľa
jednotlivých zloţiek a ukladať ho na miesta určené obcou. Kaţdý podnet od občanov
o nahlásení čiernej skládky obec obratom prešetrí a v prípade výskytu, čiernu skládku
odstráni.

Čl. 18
Evidenčné listy,
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Ročný výkaz
o komunálnom odpade z obce
1) Evidencia odpadov sa pre všetky kategórie odpadov vedie podľa druhov odpadov bez
obmedzenia mnoţstva na Evidenčnom liste odpadu. Evidenčné listy odpadu pre obec
Rudník spracováva spoločnosť AVE Košice, s.r.o. a V.O.D.S. s.r.o. Evidenčný list
odpadu sa vypĺňa priebeţne za obdobie kalendárneho roka.
2) Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva drţiteľ odpadu na predpísanom
tlačive, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo
s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozloţiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
sa podáva bez ohľadu na ich mnoţstvo. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu
a Recyklačnému fondu do 31.januára nasledujúceho roka.
3) Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce, obec Rudník za obdobie kalendárneho
roka zasiela Štatistickému úradu SR do 31.januára nasledujúceho roka.

Čl. 19
Sankcie
1) Kontrolu dodrţiavania tohto VZN vykonávajú:
a) poverení pracovníci obecného úradu
b) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií
c) Komisia na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia pri OZ
d) poslanci OZ
e) iné osoby poverené starostom obce
2) Obec uplatňuje prenesený výkon štátnej správy a v prípade porušenia ustanovení
zákona o odpadoch prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( §115 ods.3
písm. a)) a ukladá pokuty za priestupky ( § 115 ods. 2 písm. a))
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Čl. 20
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa
9.12.2015 a bolo schválené Uznesením č. 57/12/2015.
2) Schválením VZN č. 3/2015 sa ruší VZN č. 1/2014.
3) VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Vladimír Kišdučák
starosta obce

