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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurčiná č. .../2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ďurčiná
Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia
§ 81 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o odpadoch”) sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení obce Ďurčiná
č. .../ 2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ďurčiná
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN”) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a
prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a o zneškodňovaní komunálnych odpadov.
§1
Základné pojmy
1. Drobný stavebný odpad (ďalej len ,,DSO”) je 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.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi
komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
4. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
5. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
6. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len ,,vyhradený prúd odpadu”) a
posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah
rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie

7.
8.

9.

10.

11.
12.

materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení
a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným
prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky,
neobalové výrobky.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
Zložka komunálnych odpadov je 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.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
§2
Práva a povinnosti obce
1. obec zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálneho odpadu a ich zložiek, ktoré
vznikli na jej území,
2. zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce zberu komunálneho odpadu a ich umiestnenie,
3. za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak
4. zabezpečuje zber objemného odpadu, triedeného odpadu, elektroodpadu z domácností a
odpadu s obsahom škodlivín, podľa určeného harmonogramu zberu za príslušný kalendárny
rok.
§3
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

1. každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu,
2. každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi a DSO alebo inak s nimi
zaobchádzať len v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom
o odpadoch,
3. Pôvodca odpadu je povinný:
a) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa
na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť
poplatok za komunálny odpad,

b) ukladať zmesový komunálny odpad, oddeliť zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesto určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci s použitím pridelených QR kódov
značenia pre domácnosť alebo podnikateľský subjekt v rámci monitorovania a tvorby záznamu
do elektronickej evidencie odpadov.
§4
Práva a povinnosti oprávnených osôb pri zbere a preprave odpadu
vykonávať na území obce zber a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže
obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; ak
ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na
území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových
výrobkov.
2. 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,
3. zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych
odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:
1.

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 zberných nádob, to odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu a výmenu,
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas obdobia, jeho
druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane
množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe
nakladania s týmito odpadmi,
f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného 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 na triedené zložky, ktoré obsahujú
určenú zložku.,
§5
Zákazy
Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný
odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob (vriec) určených na triedený
zber komunálneho odpadu, inú zložku komunálneho odpadu než pre ktorú nie je nádoba
určená,
b) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnosti,
c) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,

d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore
s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
f) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch
g) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.

§6
Hierarchia odpadového hospodárstva obce
Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a.
b.
c.
d.
e.

predchádzanie vzniku odpadu,
príprava na opätovné použitie,
recyklácia,
iné zhodnocovanie,
zneškodňovanie.
§7
Systém triedeného zberu v obci Ďurčiná

1. V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností a odpady s obsahom škodlivín,
b) papiera, skla, plastov, kovov, VKM (tetrapaky)
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
e) textil,
f) objemný odpad a DSO.
2. Náklady na zabezpečenie zberných nádob (vriec) 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.
3. Náklady na zabezpečenie vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
4. V obci je zavedený vrecový systém na triedený zber plastov, kovov a VKM z domácností,
ktoré je možné zbierať spoločne do jedného vreca. Zber vriec s označenými príslušnými QR
kódmi sa realizuje s pred domácností a podnikateľských subjektov podľa určeného harmonogramu
vývozu.

5. V obci sú rozmiestnené kontajnery na triedený zber:
a)zelenej farby na sklo,
b) modrej farby na papier,
c) hnedej farby na kovy, plasty a VKM,
d) na textil.
6.Obec má zriadené zberné miesto na mobilný zber objemných odpadov a DSO. Odpad je možné
uložiť počas celého roka v ohradenom priestore pod novým cintorínom, kde je umiestnený
voľkoobjemový kontajner na objemový odpad a drobný stavebný odpad.

§8
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené tieto zberné nádoby:
- 110 l smetné nádoby – určené na komunálny odpad a označené prideleným QR kódom
- 1 100 l kontajnery – určené na komunálny odpad a označené prideleným QR kódom
2. Zber zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej organizácie,
s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Súčasný časový interval zberu zmesového KO je 1x za 14 dní.
3. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby musia byť opatrené
krytom a musia sa po vložení odpadu uzavrieť.
4. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša obec.

6.

Domácnosť s počtom členov viac ako 7 má nárok po vyžiadaní na 2 ks 110 l smetné nádoby.

§9
Umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberných nádob na
triedený zber

1. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť smetnú nádobu voči neoprávnenému zásahu tretej
osoby.
2. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného
zberu a zaraďovať odpad podľa jednotlivých kategórii určených v tomto VZN .
3. Vrecia s oddelenými zložkami KO je povolené vyložiť pred svoje rodinné domy, v deň zberu,
podľa harmonogramu vývozu, určeného a vyveseného obecným úradom.
4. Po vyprázdnení zbernej nádoby oprávnený užívateľ zbernej nádoby je povinný podľa
možnosti v čo najkratšom čase, najneskôr však v deň zvozu zabezpečiť, aby zberná nádoba
neprekážala na verejnom priestranstve.
5. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť
vyhradené miesto pre zberné nádoby a vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce,
aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu so zbernými nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) zberné nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade.
§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO)
1. Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický odpad
a) medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie.
b) BRKO z verejných priestranstiev a cintorína obec spracováva v kompostárni
c) biologicky rozložiteľné odpady (zelený biologický odpad) môže pôvodca odpadu prednostne
spracovať kompostovaním na vlastnom pozemku.
d) zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľné odpady do zberných nádob na komunálny odpad.
e) vzniknutý odpad BRKO je povinná každá FO zhodnotiť v obcou dodanom alebo vo vlastnom
kompostovacom zásobníku procesom kompostovania.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky
f) medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orechov, vlasy,
chlpy, trus malých zvierat, použité papierové vreckovky, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho
pôvodu, ktoré vznikli prevádzkovaním spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň,
stravovacích prevádzok, ale aj z kuchýň domácností a pod.
g) vzniknutý kuchynský rozložiteľný odpad je povinná každá FO zhodnotiť v obcou dodanom
alebo vlastnom kompostovacom zásobníku procesom kompostovania.
h) zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do zberných nádob na
komunálny odpad
i) jedlé oleje a tuky z domácností je možné odovzdať v samostatne uzavretých PET fľašiach
a uložiť na zberné miesto zriadené obcou.

2. Biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady od prevádzkovateľa kuchyne
a) za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom do
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov,
c) náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním kuchynského
a reštauračného odpadu, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ
kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku),.
3. Kal zo septikov
– zber, prepravu a zneškodňovanie kalov so septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie,
ktoré majú na túto činnosť oprávnenie,
- majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby,
- každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov uschovávať doklady o likvidácii kalu zo
septiku.
§ 11
Spôsob a podmienky zberu odpadov s obsahom škodlivín
1. Obec zber realizuje prostredníctvom spoločnosti, ktorá má na zber nebezpečných odpadov
oprávnenie a s obcou uzatvorenú zmluvu. Zber tohto odpadu s označeným prideleným QR kódom
sa realizuje minimálne 4x za rok.
2. Tento odpad sa zakazuje umiestňovať do zberných nádob na komunálny odpad a odovzdávať ich
iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.
3. Odpady s obsahom škodlivín sú:
a) použité batéria a akumulátory, je možné ich odovzdať na predajných miestach u distribútora
batérií a akumulátorov, alebo takému subjektu, ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu.
b) odpadové motorové a mazacie oleje, ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú
súčasťou komunálnych odpadov, odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej
činnosti do tejto kategórie nepatria.
c) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady, ide o nebezpečné odpady alebo odpady
kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami.
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 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.
§ 12
Spôsob a podmienky triedeného zberu KO – veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný
odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zberných nádob určených na zmesový komunálny
odpad.

§ 13
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpadov z
domácnosti
1. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu
priamo v predajni elektrospotrebičov.
2. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
3. Zber tohto odpadu s označeným prideleným QR kódom sa realizuje 4x za rok.
§ 14
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – papiera, skla, plastov, kovov
(odpady z obalov a neobalových výrobkov)
1. Papier – zber sa uskutočňuje do modrých plastových nádob s označením papier a umiestnených na
verejných priestranstvách v obci, alebo prostredníctvom výkupu papiera, ktorý zabezpečuje organizácia s
oprávnením nakladať s týmto odpadom. Papier sa odovzdáva s označeným prideleným QR kódom.
a) do zberných nádob patrí:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové
krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci
a krepový papier, papierový obal a pod.
b) do zberných nádob nepatrí:
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiálny (napr. tzv. tetrapakové obaly), 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.
- pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť väčšie kovové materiály (spony), platové časti
(väzby, baliace fólie), polystyrén. Zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému
napĺňaniu zberných nádob.
2. Sklo – zber sa uskutočňuje do zelených plastových nádob s označením sklo umiestnených na
verejných priestranstvách v obci.
a) do zberných nádob patrí:
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.
b) do zberných nádob nepatrí:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami,
potravinami), porcelán, TV obrazovky, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, autosklá,
naplnené zaváraninové pohára, naplnené fľaše.
- pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky,
zbaviť nečistôt. Nerozlišuje sa pri zbere číre a farebné sklo.
3. Plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály – zber sa uskutočňuje do plastových vriec
vyložených v deň zberu pred domácnosťami s označeným prideleným QR kódom alebo do hnedých
plastových nádob s označením Plasty, kovy a VKM umiestnených na verejných priestranstvách v obci.
a) do zberných nádob a plastových vriec patrí:
PLASTY:
a) 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 (polyetylénterftalát): 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,
plastový nábytok a pod.
b) do zberných nádob plastových vriec nepatrí:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené platy
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
pred vhodením do vriec je potrebné očistiť alebo opláchnuť plasty od hrubých nečistôt, odstrániť
kovové uzávery, poistné krúžky fľaše a iné duté obaly stlačiť.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany
a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína
KOVY:
a) do zberných nádob a plastových vriec patrí: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery,
tuby od pásť, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, misky z potravín, obaly zo
sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly, klince, sponky, spinky, špendlík,
kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, mäsových alebo zeleninových výrobkov, paštét,
potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické
nápoje, sťahovacie obaly z jogurtov, paštét, termixov a šalátov, kelímky z čajových sviečok, alobal
z čokolád.
b) do zberných nádob nepatrí:
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené po použitých na daný účel, napr. kelímky
z čajových sviečok obsahujúce vosk, hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami a pod.
- pred vhodením do kontajnera je potrebné kovové obaly oddeliť od iných materiálov, obal vypláchnuť
a stlačiť.
§ 15
Zber textilu
1. Odpady z textilu sa zbierajú do kontajnera na textil.
a) do kontajnera patrí:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov detské, dámske, pánske), prikrývky, deky, posteľná
bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky
- topánky (iba v pároch, nezničené),
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.),
- látky, záclony (min. 1m2)
§ 16
Drobný stavebný odpad (ďalej DSO)
1. V obci je zavedený množstvový zber DSO.
2. DSO je 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, ktorého
množstvo nepresiahne viac ako 1m3 na jednu domácnosť za kalendárny rok.
3. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích
prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto
uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s týmito odpadmi.
4. Pri vyrubení poplatku a určení jeho výšky postupuje správca poplatku v súlade so zákonom
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
5. Pred odovzdaním je potrebné vytriediť na jednotlivé zložky.
6. Zakazuje sa ukladať stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa
nich.

7. Občan je povinný ukladať DSO do označeného VOK, ktorého záznam sa eviduje na základe
priradeného QR kódu.
§ 17
Spôsob zberu objemného odpadu
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
klasickej nádoby na zmesový odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná bez skla, dvere, nádoby,
plechové rúry, podlahová krytina, linoleum, a podobne.
2. Pôvodca objemného odpadu je povinný objemný odpad umiestniť do VOK, ktorého záznam sa
eviduje na základe priradeného QR kódu.
3. Obec zabezpečuje zber podľa určeného harmonogramu .
§ 18
Zber odpadových pneumatík
1. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
2. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej za zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
4. Distribútor pneumatík je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje
pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako
súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez
ich predaja.
5. Odpadové pneumatiky nepatria do VOK.
§ 19
Odpad z čistenia ulíc
1. Likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií zabezpečuje obec Ďurčiná. Je zakázané
odpad z čistenia ulíc vhadzovať do zberných nádob na komunálny odpad.
2. Likvidáciu odpadu z čistenia ciest I. triedy zabezpečuje Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja.
§ 20
Lieky
1. Nespotrebované lieky od občanov preberie zodpovedný pracovník lekárne.

§ 21
Výkon štátnej správy
.
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o nakladaní s odpadmi v obci Ďurčiná a o
umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

§ 21
Priestupky
.
1. Za priestupky, ktoré podľa zákona prejednáva obec, môže uložiť pokutu. Výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia sa
vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle
ktorého je možné uložiť pokutu a podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.
§ 22
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva prostredníctvom:
a) Povereného zamestnanca Obce Ďurčiná,
b) Povereného poslanca Obecného zastupiteľstva,
c) Starostu obce.
§ 23
Elektronická evidencia odpadov
- elektronická evidencia odpadov sa zaznamenáva na základe skenovania priradených QR
kódov pomocou čítacieho zariadenia – skenera.
- evidencia slúži pre monitorovanie a prehľad o vzniku a tvorbe odpadu s príslušným
vyhodnotením úrovne separácie jednotlivo pre každú domácnosť a podnikateľský subjekt.
- skenovanie vykonáva:
a) poverený pracovník obce
b) poverený poslanec Obecného zastupiteľstva
c) starosta obce
§ 24
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Ďurčinej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ďurčiná
uznieslo dňa ....12.2021
uznesením č. .../2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti sa ruší VZN č.02/2016 prijaté dňa 30.06.2016
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022

Martina Bohušová
starostka obce

Vyvesené: 22.11.2021
Zvesené: 07.12.2021

