Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,
ustanovenia § 2 b, odsek 1 a § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 39 zákona NRSR č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva pre územie obce Rohovce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi
číslo 5/2012

I. časť
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý vzniká na území obce Rohovce,
a povinnosti prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania na území obce Rohovce, najmä o
spôsobe zberu, prepravy, separovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, drobného
stavebného odpadu, o mieste určenom na ukladanie a zneškodňovanie odpadov a úpravy
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe číslo 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými
predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak 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. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania
a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
5. Zhodnotenie 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.
6. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
7. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovania odpadov.
8. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych
odpadov.
9. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
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10. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
11. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. (§ 6 ods.1 zákona o odpadoch)
12. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý
je možné zbernými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu
vývozu.
13. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
§3
Program odpadového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) sa vypracúva v súlade
s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní svojho
programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu
alebo drobného stavebného odpadu alebo biologicky rozložiteľného odpadu, alebo nakladá s
komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi alebo biologicky rozložiteľným
odpadom na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu POH obce. Ochrana
údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá .
Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo viacerými obcami na
základe uzatvorenej spolupráce.
§4
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o
odpadoch a týmto nariadením.
2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom a je povinný na požiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
3. Pôvodca odpadu je povinný :
a) zapojiť sa do systému separovaného zberu komunálnych odpadov a drobného stavebného
odpadu v obci.
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.
c) ukladať komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich oddelené zložky za účelom ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu týchto
odpadov v obci.
d) sprístupniť zberné nádoby v čase odvozu a udržiavať čistotu okolo zberných nádob .
e) zaplatiť obci miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
4. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom týmto nariadením,
b) dávať do zberných nádob taký odpad , ktorý do nich nepatrí a používať ich na iné účely,
c) sypať odpady mimo zberných nádob,
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d)
e)
f)
g)

uložiť odpad do cudzích zberných nádob za ktorý hradí poplatok iný pôvodca,
uložiť odpad za účelom zneškodnenia v rozpore s týmto VZN,
zhromažďovať odpad od iných pôvodcov na svojom pozemku,
zneškodňovať odpady so spaľovaním mimo spaľovní odpadov,
h) vykonávať nepovolené nakladanie s odpadmi a nepovolenú prepravu odpadov.

5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto nariadením, je povinný to oznámiť
bezodkladne Obvodnému úradu životného prostredia a na obecnom úrade.
.
§5
Povinnosti obce
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
2. Obec je povinná:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) zabezpečiť právnickým osobám a fyzickým osobám za odplatu zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečiť priestor na uloženie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu,
d) zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka a to v mesiaci apríl a október zber a
prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
II. časť
§6
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
1. Na území obce je zavedený systém zberu odpadov
a) zmiešaný zber odpadov
b) separovaný zber odpadov

§7
Triedený zber komunálneho odpadu
1. Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní na území obce Rohovce triediť zbierané zložky
komunálneho odpadu osobitne, a to nasledovne:
a) papier a lepenku – poviazané, zber na zbernom dvore resp. do 1100 l nádob rozmiestnených v
obci,
b) plasty a tetrapaky – zber do polyetylénových vriec so zberom podľa ohláseného
harmonogramu resp. do 1100l nádob rozmiestnených v obci alebo odovzdať na zbernom
dvore,
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c) sklo – zber do zberných kontajnerov rozmiestnených v obci alebo odovzdať na zbernom
dvore,
d) kovy – odovzdať na zbernom dvore,
e) kovové obaly – odovzdať na zbernom dvore resp. do 1100 l nádob rozmiestnených v obci,
f) batérie – do zberných nádob rozmiestnených v predajniach týchto výrobkov v obci,
g) drevo – odovzdať na zbernom dvore,
h) akumulátory – odovzdať do špeciálneho kontajnera na zbernom dvore,
i) objemné odpady – odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore,
j) drobné stavebné odpady – odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore,
k) pneumatiky – odovzdať na zbernom dvore,
l) textil - zber v špeciálnej nádobe umiestnenej v obci,
m) elektroodpad z domácností – odovzdať na zbernom dvore,
n) lieky nespotrebované fyzickými osobami – zber do špeciálneho kontajnera umiestnenej
v miestnej lekárni súp. č. 190 Rohovce
o) kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení – prevádzkovateľ je
povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu na základe priamej
zmluvy s organizáciou oprávnenou nakladať s týmto druhom odpadu, a to na vlastné
náklady.
2. O zbere týchto zložiek komunálneho odpadu bude obec informovať držiteľov odpadu v obci
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, informačnými tabuľami, letákmi a pod.) a to
najneskôr 5 dní pred zberom, okrem písmena o) bodu 1 tohto ustanovenia.
3. Držiteľ odpadu je povinný v deň zberu vyložiť odpad na prístupné miesto, odkiaľ možno bez
časových strát a ťažkosti naložiť resp. odviezť na zberný dvor v obci Rohovce, okrem písmena
o) bodu 1 tohto ustanovenia.
§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. V obci Rohovce sa nezavedie zber biologicky rozložiteľného odpadu na základe § 39 ods. 18
písm. b) zákona, nakoľko v obci najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad
v záhradách. Za týmto účelom sú v záhradách zriadené kompostoviská domácej výroby resp.
na tento účel zakúpené v maloobchodných predajniach.
§9
Spôsob zmiešaného zberu odpadov
1. Pôvodcovia zmiešaného komunálneho odpadu sú povinní zbierať komunálny odpad
v určených zberných nádobách.
2. Obec určuje pre zhromaždenie komunálneho odpadu:
a) pre obyvateľov a právnické osoby do 10 zamestnancov jednotný typ zberných nádob –
kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu resp. plastový kontajner 120 l
Počet nádob pre domácnosti :
od 1 do 3 osôb
- 1 kus
od 4 do 6 osôb
- 2 kusy
od 7 do 9 osôb
- 3 kusy
b) pre právnické osoby s týždennou frekvenciu odvozu zmiešaného komunálneho odpadu
veľkokapacitné kontajnery plechové resp. plastové o objeme 1100 l v potrebnom počte.
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3. Pre lokalitu rekreačná zóna Šulianske jazero sa určuje zber komunálneho odpadu podľa
pokynov Správcovskej spoločnosti rekreačného územia Šulianske jazero. Komunálny odpad sa
v tejto lokalite zbiera do polyetylénových vriec.
4. Zmiešaný odpad z cintorína pôvodcovia sú povinní zhromaždiť do veľkokapacitných
kontajnerov a rozmiestnených 240 l plastových nádob na to určených. Umiestnenie iných
odpadov než pochádzajúce z cintorína do týchto kontajnerov a nádob je zakázané.
5. Držiteľ odpadu je povinný zbernú nádobu umiestniť na svojom pozemku. Pri umiestnení
zberných nádob na verejnom priestranstve pri bytových domoch je potrebné dodržiavať
hygienické a estetické zásady (aby nebol narušený vzhľad okolia, a boli uložené na pevnom
podklade).
Ďalej držiteľ odpadu je povinný v deň zberu vyložiť zbernú nádobu na prístupné miesto,
odkiaľ je možno bez časových strát a ťažkosti nádobu vyprázdniť resp. odviezť.
§ 10
Zber drobného stavebného odpadu
1. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť na jednotlivé zložky
stavebného odpadu:
a) kov
b) drevo
c) betón
d) plasty, izolačný materiál, sklo , keramické zložky
e) tehly, malty
2. Zložkami drobného stavebného odpadu sú aj zemina, výkopový materiál, zmiešaný
stavebný odpad a odpad z demolácií.
3. Zvyšný stavebný odpad je zakázané zneškodňovať v nádobách na zmiešaný komunálny odpad.
4. Vytriedené zložky DSO držiteľ je povinný zbierať podľa systému separovaného zberu tohto
VZN, uvedené v bode 1.
5. Vytriedený stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v Rohovciach a ukladá sa do
veľkokapacitných kontajnerov podľa pokynov obsluhy zberného dvora.
6. Pokiaľ celkové množstvo DSO presahuje 3 m3, jeho držiteľ je povinný zabezpečiť prepravu a
zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady na skládku nie nebezpečného odpadu
v Čukárskej Pake.
§ 11
Zber objemového odpadu
1. Zber objemového odpadu sa vykonáva celoročne donáškovým spôsobom do veľkokapacitných
kontajnerov a na zberné dvor v Rohovciach.
2. Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do zberu objemových odpadov a vytriediť tento odpad
podľa systému separovaného zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
3. O zbere objemového odpadu a spôsobe vykonania bude obec informovať právnické a fyzické
osoby v obci obvyklým spôsobom a to min. 5 dní pred vykonaním zberu.
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§ 12
Vykonávanie zberu a prepravy odpadov
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a
podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov v súlade s platnou legislatívou a
s týmto VZN.
2. Zber a preprava komunálnych odpadov sa vykonáva v dohodnutých intervaloch s právnickými
a fyzickými osobami: 110 l, 120 l a 240 l nádoby 1x za 2 týždne
1100 l nádoby 1x týždenne.
Vývoz veľkokapacitných kontajnerov sa uskutočňuje podľa potreby ich naplnenia.

§ 13
Povinnosti oprávnenej osoby na zber a prepravu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov.
1. Oprávnená osoba je povinná:
a) vykonávať zber a prepravu podľa zmluvne dohodnutého intervalu, v prípade
nepredvídaných okolností vykonať náhradný zber a prepravu odpadu najneskôr nasledujúci
deň,
b) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedochádzalo k hygienickým závadám, ku škodám
na majetku a k úrazom,
c) po vyprázdnení zbernú nádobu vrátiť na pôvodné miesto,
d) vyčistiť stále miesto alebo dohodnuté miesto od znečistenia ku ktorému došlo pri
manipulácii so zbernou nádobou,
e) zneškodniť komunálne odpady a drobné stavebné odpady na riadenej skládke určenej
obcou.

§ 14
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky,
v odpadovom hospodárstve podľa § 80 ods.3 písm. a)zákona a ukladá pokuty za priestupky
2. Obec poskytuje týmto nariadením držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jeho území.
3. Obec týmto nariadením dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, akým spôsobom sa má nakladať
so stavebným odpadom, vznikajúcim pri stavebnej činnosti v súlade s § 72 ods. c.) zákona o
odpadoch.
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III. časť
§15
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47 alebo 48 zákona o
priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. §
13a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak nejde o
priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o
odpadoch, alebo o trestný čin.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods.4 písm. b
zákona o odpadoch ),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN ( § 18 ods.4 písm. a )
a § 39 ods.6 písm. c) zákona o odpadoch ),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN ( § 18 ods.7 zákona o odpadoch ),
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN ( § 39 ods.12 zákona o odpadoch ).
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,96 eur.
4. Priestupky podľa odseku 2 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
( zák. č.372/1990 Zb. v platnom znení ) .
6. Obec môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 663,87 eur, ak právnická osoba poruší
povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom
obce.
7. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.
§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa:13.12.2012
uznesením číslo 123/2012.
2. Týmto nariadením sa zrušuje VZN obce Rohovce č. 3/2005 zo dňa 14.12.2005.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.
V rohovciach, dňa 13.12.2012

Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Vyvesené: 14.12.2012

Zvesené:
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