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Obecné zastupiteľstvo obce Falkušovce na základe ust.§ 81 ods. 3, 5 a 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4
ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 01/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Falkušovce
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Nariadenie upravuje v súlade s § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
g) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
h) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 zák.
č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Falkušovce.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
(1) Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny odpad je

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,
kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a
elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane
matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
(2) Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, odpad z
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a
čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.
(3) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z nevytriedený komunálny odpad
alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(4) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z 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.
(5) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady
(odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto
podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.

§3
Nakladanie so zmesovým odpadom
(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový odpad zhromažďovať a umiestňovať
komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov do zbernej nádoby, ktorú
si zaobstará každá domácnosť.
(2) Po zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v januári príslušného roku, každá
domácnosť obdrží harmonogram vývozu odpadov a vytriedených komodít.
(3) V deň vývozu komunálneho odpadu obyvateľ obce vyloží nádobu s odpadom pred bránu
rodinného domu alebo prevádzky najneskôr pred 06:30 hodimou ráno.

§4
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný požiadať obec o určenie miesta na uloženie
vytriedeného stavebného odpadu.
(2) Obec po zhromaždení väčšieho množstva stavebného odpadu zabezpečí jeho vývoz firmou, s
ktorou má uzavretú zmluvu o vývoze drobného stavebného odpadu, prípadne vytriedený stavebný
odpad použije na vyrovnanie terénu poľných sýpaných ciest vo vlastníctve obce.

TRETIA ČASŤ

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
§5
(1) Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, pri
ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
(2) Zložka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. ich časť, ktorú možno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa
považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré
možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:

-

-

papier,
plasty,
kovy,
sklo,
kompozitné obaly na báze lepenky,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 21 zák.
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
jedlé oleje a tuky z domácností
elektroodpady z domácností
odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby,

(4) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa
tohto nariadenia.

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi
§6
Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných obalov na báze lepenky
(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene
umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- sklo: do vreca
- papier: do vreca
- plast : do vreca
- kov: do vreca

- kompozitné obaly na báze lepenky resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky: do vreca

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
§7
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad vrátane odpadu z
cintorínov
(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sezónne,
najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
(2) Odpad z cintorínov sa ukladá do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v areáli
cintorína
(3) Vývoz kontajnerov sa vykonáva pravidelne po naplnení kontajnera.

§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

(1)

Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože preukáže, že 100%
domácností kompostuje vlastný odpad.

§9
Naklady za zberné nádoby a kompostovacie zásobníky
(1)
(2)

Obec na požiadanie obyvateľa obce zabezpečí zberné nádoby alebo kompostovacie
zásobníky na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Náklady za zberné nádoby alebo kompostovacie zásobníky na biologicky rozložiteľný
komunálny odpad znáša obyvateľ obce, ktorý požiadal o zabezpečenie v plnej výške.
Poplatok zaplatí za nádobu alebo zásobník do pokladne obce.

§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne

(1) Obec zabezpečí prostredníctvom firmy oprávnenej na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu pre kuchyňu a
stravovacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom alebo prevádzkovateľom je obec, na vlastné
náklady.
(2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom,
zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne alebo stravovacieho zariadenia s prevádzkou na území obce.

(3) Obec zabezpečí pre takéto kuchyne a stravovacie zariadenia vývoz vytriedeného biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu na náklady prevádzkovateľa, ak si
tieto služby nemôže zabezpečiť sám.
§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností
(1)

Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: Držiteľ
elektroodpadu odovzdá tento odpad na zbernom mieste, ktoré určí obec Falkušovce.
(2)
Termín zberu obec oznámi obyvateľom obce miestnym rozhlasom alebo písomným
oznámením doručeným do poštových schránok.
(3)
Vývoz vyzbieraného elektroodpadu zabezpečí obec prostredníctvo firmy, ktorá je na takýto
zber oprávnená.

§12
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti
prostredníctvom prepravnej organizácie
(2) Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: Držiteľ
uskladní jedlé oleje a tuky z domácnosti v uzatvárateľných PET fľašiach alebo iných nádobách,
ktoré zabránia úniku olejov a tukov. Tento odpad uskladní držiteľ doma až do termínu jeho
vývozu.
(3) Zber a vývoz jedlých olejov a tukov sa uskutočňuje za nasledovných podmienok: Raz štvrťročne
podľa harmonogramu, ktorý obdrží držiteľ odpadu v januári príslušného roka. V určený deň zberu
držiteľ vyloží odpad pred bránu, a ten následne vyvezie prepravná organizácia na ďalšie
spracovanie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 13
(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási
orgánu, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza a to :
- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
- obci Falkušovce, a to v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 07:30 do 15:30.
(2) Oznámenie možno uskutočniť písomne.
(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa
táto nehnuteľnosť nachádza.

PIATA ČASŤ
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
§ 14
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.

ŠIESTA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie musia zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(3) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis
celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Falkušovce
zverejní obec na svojom webovom sídle www.obecfalkusovce.sk a vyvesením v informačných
tabuliach obce Falkušovce.
(4) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Falkušovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Falkušovce
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce ... dňa ... ... .... .
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.
Vo Falkušovciach dňa 20.11.2020
..........................................

