OBEC CHĽABA
Obecný úrad, č. 197, 943 66 Chľaba
Tel.: 036/7573162, 036/7573158, e-mail: chlaba@chlaba.sk, web: www.chlaba.sk
________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba
č. 5/2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chľaba č. 4/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Chľaba
NÁVRH:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

25. novembra 2020

Zverejnený na webovom sídle obce dňa:

25. novembra 2020

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:

25. novembra 2020

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

25. novembra 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):

04. decembra 2020

Doručené pripomienky (počet):

Bez pripomienok

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

x

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

x

NARIADENIE:
Schválené OZ obce Chľaba uznesením č. 159 dňa:

11. decembra 2020

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

16. decembra 2020

Zvesené z úradnej tabuli obce dňa:

01. januára 2021

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od dňa:

16. decembra 2020

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce do dňa:

01. januára 2021

Zverejnené na webovom sídle obce od dňa:

16. decembra 2020

Zverejnené na webovom sídle obce do dňa:

01. januára 2021

Nadobúda účinnosť dňom:

01. januára 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba
č. 5/2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chľaba č. 4/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Chľaba

1. V § 2 Základné pojmy
- bod 1) znie nasledovne:
„Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií , veľkoobchodu, jedální a zo stravovacích a
maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárských podnikov.“
- bod 8) znie nasledovne:
„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.“
- bod 9) znie nasledovne:
„Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie, triedenie a zneškodňovanie odpadu,
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania
a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.“
2. V § 3 Spoločné ustanovenia
- bod 1) znie nasledovne:
„Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o
1.zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2.zmesový odpad z iných zdrojov,
3.drobný stavebný odpad,
b)ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1.oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
2.elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3.oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových
výrobkov z iných zdrojov.“
- a dopĺňa bodom 8), ktorý znie:
„Obec povinne zverejní na svojom webovom sídle popis celého systému nakladania s komunálnymi
odpadmi vrátane triedeného zberu a opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu na území
obce.“
3. V § 5 Komunálny odpad a jeho zložky

pôvodný text sa zruší, ktorý sa nahrádza textom v znení:
„Obec v tomto všeobecne záväznom nariadení upraví 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.použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4.veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok,
5.jedlých olejov a tukov,
f)spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
h)spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
j)spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k)dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
4. V § 6a Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
zruší sa pôvodný text, ktorý sa nahrádza textom v nasledovnom znení:
„1. Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo správcov
nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob uplatňuje intervalový
systém zberu.
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou.
3. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob:
- zbernú nádobu 110 l alebo 120 l na zmesový komunálny odpad pre pôvodcov v min. počte 1
- kontajner 1100 l alebo 5500 l na zmesový komunálny odpad pre pôvodcov, kde je zavedený
paušálny poplatok za komunálny odpad v zmysle VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
4. Náklady na zbernú nádobu 110 l alebo 120 l na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca
priamo kúpou zbernej nádoby za trhovú cenu. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad
zabezpečuje obec – Obecný úrad Chľaba. Náklady na zbernú nádobu – kontajner 1100 l a 5500 l
na zmesový komunálny odpad obec zahrnie do paušálneho poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady.

5. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je v obci zavedený podľa VZN o poplatku
za komunálny odpad.
6. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutoční podľa harmonogramu zvozu 1x týždenne. Pri
množstvovom zbere si pôvodca zmesového odpadu individuálne určí interval odvozu odpadov:
a)
jedenkrát za týždeň,
b)
jedenkrát za dva týždne,
c)
jedenkrát za štyri týždne.
7. Individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu pri množstvovom zbere je pôvodca
komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, resp. do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok. Odvoz odpadu pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu je zabezpečené
na základe označenia nádoby s príslušnými páskami, ktoré pôvodcovia odpadu obdržia na obecnom
úrade po zaplatení preddavku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.“
8. Pôvodca komunálneho odpadu má zakázané:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ukladať do zberných nádob tekutý odpad,
preťažovať zbernú nádobu – t. j. ukladať do nádob odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,
spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách,
poškodzovať zberné nádoby a vrecia,
ukladať žeravý popol do zberných nádob
ukladať do zberných nádob stavebný materiál a kamene.

5. V § 6b Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
bod 1) znie:
„Zložky komunálneho odpadu, ktorých sa týka triedený zber v obci:
a) elektroodpad z domácností,
b) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
e) jedlé oleje a tuky z domácností,
g) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
Obec nezavádza zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre obyvateľov obce nakoľko
sa uplatňuje výnimka podľa § 81 ods. 21 písm. b) nakoľko 100 % domácností kompostuje vlastný
odpad.“

6. V § 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpadov
z domácností
- v bode 3) slová „na území obce“ sa nahrádzajú slovami „na zbernom dvore.“

- v bode 6) slová „dvor obecného úradu na č. 197“ sa nahrádza slovami „Zberný dvor“.
7. § 12 názov znie: Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom – jedlé oleje
a tuky z domácností
- dopĺňa sa ďalším bodom 8) , ktorý znie:
„Jedlé oleje a tuky je možné bezplatne odovzdať aj na čerpacej stanici Slovnaft, ul. Komenského,
Štúrovo.“
8. § 13 názov znie: Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - kuchynský
odpad z domácností, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, cintorínov
text § 13 sa zruší a nahrádza sa nasledovným textom:
1. Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: 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. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, 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
pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích
zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z
kuchýň domácností a pod..
3. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá,
časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.
4. Držiteľ odpadu zo zelene vznikajúceho pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe je
povinný zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom zásobníku.

5. Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie,
zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina; kompostovací zásobník nie je určený na
biologicky rozložiteľný odpad z domácností živočíšneho pôvodu najmä mliečne a mäsové výrobky.
6. Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na zbernom dvore.

7. Obec umožňuje pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia a na základe
písomnej dohody o kompostovaní. Za pôvodcov odpadu žijúcich v jednej domácnosti uzatvára obec
len jednu dohodu o kompostovaní s ich spoločným zástupcom.

8. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce, nakoľko podľa § 81 ods. 21 zákona
o odpadoch 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.

9. V § 15 Spôsob zberu objemného odpadu
bod 3) sa dopĺňa slovami „na zbernom dvore“.
10. V § 17 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
- sa dopĺňa bodom 6), ktorý znie:
„Na území obce je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.“
- sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor, kde sa zabezpečí
odváženie odhadom podľa prepočtovej tabuľky a vystaví sa vážny list na držiteľa odpadu, ktorý je
poplatníkom na území obce. Vážny lístok slúži ako podklad pre účely určenia miestneho poplatku
obcou podľa VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.“
11. § 19 Priestupky
sa dopĺňa bodom 4) s nasledovným textom:
„Kontrolovať dodržanie ustanovení tohto nariadenia má:
a) starosta obce
b) poverení zamestnanci.“

12. § 20 Záverečné ustanovenie
sa dopĺňa bodom 3), ktorý znie:
„ Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Chľaba bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Chľaba č. 159 dňa
11. 12. 2020 a nadobúda účinnosť od 01. 01. 2021.

Ing. Gregor Izrael, PhD.
starosta obce Chľaba

