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Obecné zastupiteľstvo obce Jasenie na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch“) vydáva :

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 6/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Jasenie

Článok 1
Predmet úpravy a účel VZN
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva upravuje 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 škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní stojiska kontajnerov,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 21
zákona o odpadoch pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
2. Účelom tohto VZN je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, odpadmi s obsahom nebezpečných látok a elektroodpadmi z
domácností, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie z hľadiska odpadového hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave komunálneho
odpadu o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné
prostredie a čistotu v celom katastrálnom území obce Jasenie.
3. Obec Jasenie v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona o odpadoch vydáva toto VZN, ktoré
upravuje práva a povinnosti v zmysle zákona o odpadoch.
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Článok 2
Definície a výklad základných pojmov
Pre účely tohto VZN:
1. Odpad v zmysle §2 ods. 1 zákona je hnuteľná vec alebo látka, 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 v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona 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.
3. Držiteľ odpadu v zmysle § 4 ods. 2 zákona je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v
držbe.
4. Komunálny odpad (ďalej len „KO“) v zmysle § 80 ods. 1 zákona 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.
5. Komunálny odpad v zmysle § 80 ods. 11 zákona 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.
6. Odpad z domácností v zmysle § 80 ods. 10 zákona je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.
7. Drobný stavebný odpad v zmysle § 80 ods. 5 zákona (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.
8. Zložka komunálnych odpadov v zmysle § 80 ods. 2 zákona 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.
9. Nebezpečný odpad v zmysle §2 ods. 9 zákona je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú
vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18.
decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú.v. EÚ L 365, 19.12.2014).
10. Potravinový odpad v zmysle §2 ods. 11 zákona sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.
11. Elektroodpad v zmysle §32 ods. 7 zákona (ďalej len „EO“) z domácností je elektroodpad, ktorý
pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je
svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
12. Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre jeho
veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý
je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu.
13. Zmesový odpad v zmysle § 80 ods. 4 zákona je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
14. Nakladanie s odpadom v zmysle §3 ods. 2 zákona je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane
triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej
starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo
sprostredkovateľa.
15. Triedenie odpadov v zmysle §3 ods. 7 zákona je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo
iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
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16. Zber odpadu v zmysle §3 ods. 5 zákona je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho
predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov.
17. Zhodnocovanie odpadu v zmysle §3 ods. 13 zákona je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je
prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve, alebo zabezpečiť pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.
18. Zneškodňovanie odpadu v zmysle §3 ods. 15 zákona je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to
aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
19. Skládkovanie odpadov v zmysle §3 ods. 16 zákona je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
20. Recyklácia odpadov v zmysle §3 ods. 14 zákona je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou
sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné
účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické
zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na
činnosti spätného zasypávania.
21. Zhromažďovanie odpadu v zmysle §3 ods. 4 zákona je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu
pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
22. Výkup odpadu v zmysle §3 ods. 6 zákona je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou
osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
23. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
24. Triedený zber komunálnych odpadov v zmysle § 80 ods. 3 zákona (ďalej len „TZKO“) je činnosť,
pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
25. Množstvový zber v zmysle § 80 ods. 8 zákona je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
26. Zberný dvor v zmysle § 80 ods. 6 zákona je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením
obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na
prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad,
objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
27. Kalendárový zber v zmysle § 80 ods. 7 zákona je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho
odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v
pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto
zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
28. Program odpadového hospodárstva v zmysle §8 ods. 1 zákona (ďalej len „POH“) je programový
dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi
odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva
tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne
vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu,
ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto
zákona.
29. Biologicky rozložiteľný odpad v zmysle §2 ods. 6 zákona (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je
schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z
potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
30. Biologický odpad v zmysle §2 ods. 7 zákona je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad
a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích
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31.

32.
33.
34.

35.

zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický
odpad z potravinárskych závodov.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady v zmysle §2 ods. 8 zákona sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Prevencia vzniku odpadov sú opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva KO a DSO a EO,
ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky a
neobalové výrobky.
Organizácia zodpovednosti výrobcov: (ďalej len „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so
sídlom v niektorom z členských štátoch.
Výrobcom vyhradeného výrobku: sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a
akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového
výrobku.

Článok 3
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. 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.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO, vrátane výkupu (papier), na
území obce Jasenie môže iba subjekt, ktorý má s obcou Jasenie uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti (ďalej len „oprávnená osoba“).
3. Oprávnená osoba je povinná priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov
a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť
obci Jasenie každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených
v programe odpadového hospodárstva obce.
4. Oprávnená osoba a zamestnanec obce, ktorý pri zvoze zabezpečuje identifikáciu (čipovanie) KN
a vriec na triedený zber, môže odmietnuť vyprázdnenie zbernej nádoby a vreca s vytriedenou zložkou
KO v prípade, že:
a) obsahuje iný druh odpadu alebo triedenú zložku KO než pre zber akej je určená
b) obsahuje druh odpadu, ktorý je zakázané zneškodňovať
c) je preťažená
d) je poškodená a rozsah poškodenia predstavuje riziko poškodenia zberového vozidla, ohrozenie
bezpečnosti a zdravia pracovníkov vykonávajúcich zber alebo riziko znečistenia verejného
priestranstva odpadmi
e) nie je označená(é) prideleným identifikátorom alebo z dôvodu jeho poškodenia, ktoré neumožňuje
elektronickú identifikáciu, alebo sa nachádza na nádobe, ktorá nezodpovedá systému zberu
určeného obcou
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5. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
6. V celom katastrálnom území obce Jasenie sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako
zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho
odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
c) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto
VZN,
d) zneškodňovať spaľovaním
1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie,
okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto
oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6 zák.,
2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. b),
3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie
odpadov,
e) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad,
f) vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
g) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z
cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
i) vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob,
j) prekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,
k) napĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť
vývoz zberovým vozidlom,
l) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
m) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
n) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,
o) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
p) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného
prúdu odpadov v zariadení alebo bez zariadenia na zber odpadov a nemá uzatvorenú zmluvu
s obcou ,
7. Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom pôvodcu odpadu, okrem prípadov, keď boli nádoby
na zber KO poskytnuté pôvodcovi odpadu obcou Jasenie - (kompostovacie zásobníky).
8. Na území obce Jasenie sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob:
 110 litrová kovová alebo 120 litrová plastová nádoba (KUKA) – na zber zmesového odpadu
pre rodinné domy, bytové domy, stavby na individuálnu rekreáciu (chalupy), fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby
 1100 litrové kontajnery farebné - na triedený zber komunálneho odpadu (TZKO),
a) žltý – plasty, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), drobné kovy, plechovky
b) modrý – papier, lepenka
c) zelený – sklo
d) hnedý – drobné kovy, plechovky
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plastové zberné vrecia farebné – na triedený zber plastov, drobných kovových obalov
(plechovky, konzervy) a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky - obaly z mlieka,
džúsov; je zakázané používať zberné vrecia na iné účely,
5 000 – 7 000 l veľkoobjemový kovový kontajner (VOK) – na zber objemného odpadu,
drobného stavebného odpadu, BRO a odpadu z cintorína - (sklenené kahance, plastové náplne,
umelé kytice, výzdoba)
malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,
60 l zberná nádoba – na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre potreby
školskej jedálne
120 l zberná nádoba - na zber jedlých olejov a tukov z domácností – uložená v priestoroch
školskej jedálne,
120 l zberná nádoba - na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
kompostovací zásobník – na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a cintorína
malá kompostáreň – na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

9. Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na
Obecný úrad Jasenie.
10. Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok sa
určuje nasledovne:
Rodinné domy – domácnosti, bytové domy, stavby na individuálnu rekreáciu (chalupy):
 1 kus 110 l kovovej alebo 120 l plastovej zbernej nádoby (KUKA) pre 1 až 5 člennú
domácnosť; v prípade viacčlennej domácnosti (6 a viac) budú akceptované 2 KN,
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:
 max. 2 kusy 110 l kovovej alebo 120 l plastovej zbernej nádoby (KUKA), resp. po dohode VOK
11. Občanom sa zakazuje sa vykladať viac zberných nádob na zmesový odpad, než na aký majú nárok
( 1 resp. 2 KN/na 1 domácnosť - podľa počtu členov v domácnosti).
12. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch a pri bytových domoch zodpovedajú pôvodcovia
odpadu. Umiestnenie zberných nádob pri prevádzkach PO a FO - podnikateľov, ktoré sa dotýkajú
verejného priestranstva, sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s povereným pracovníkom obce.
13. Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové vzdialenosti,
odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok PO a FO podnikateľov a zároveň estetické
a hygienické podmienky. V sporných prípadoch určí miesto pre zbernú nádobu poverený pracovník
obce.
14. Pôvodcovia odpadu – užívatelia zberných nádob a VOK, sú povinní zmesový KO ukladať tak, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu okolia zberných nádob a VOK. Na miestach hromadného umiestnenia
zberných nádob, je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa
nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom KO po dohode s obcou.
15. Nádoby na oddelene zbierané zložky KO (papiera, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad ) sú poplatníkom k dispozícii v obci celoročne.
16. Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad umiestnené v areáli bývalej ZŠ, VOK na drobný
stavebný odpad, kovy umiestnené v areáli OcÚ a nádoba na kuchynský odpad umiestnená
v priestoroch za bytovkou s.č. 132 a v areáli bývalej ZŠ - sú pre poplatníkov k dispozícii celoročne. VOK
na BRO umiestnený v areáli bývalej ZŠ je k dispozícii 2x ročne – jar, jeseň.
17. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu, ktorí
sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych daniach nemajú
náklady za zbernú nádobu zahrnuté v danom poplatku. Náklady na zbernú nádobu na zmesový odpad
znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby - 110 l kovovej resp. 120 l umelohmotnej priamo na
Obecnom úrade v Jasení.
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Článok 4
Spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu
1. Obec Jasenie má zavedený na svojom území intervalový systém zberu KO.
2. Obec Jasenie pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu KO
prostredníctvom oprávnenej organizácie.
3. Obec Jasenie má zavedený elektronický systém evidencie zberu KO zo zberných nádob (KN)
a elektronický systém evidencie vrecového zberu plastov. Každá KN/vrece musí byť označená(é)
identifikátorom.
4. Pôvodca KO je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO v obci
b) ukladať odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v obci podľa
článku 3 tohto VZN; KO je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách
c) triediť zložky z komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečuje triedený zber KO. Do
nádob nie je dovolené ukladať odpady, ktoré nemajú povahu KO. Ďalej nie je dovolené do
nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo
nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely
d) sprístupniť zbernú nádobu alebo vrece v čase zberu tak, aby sa zber mohol uskutočniť z
verejného priestranstva a z tesnej blízkosti obslužnej komunikácie, resp. maximálne 5m od nej
e) umožniť obci alebo subjektom povereným obcou označenie zbernej nádoby na zmesový KO
identifikačnou nálepkou alebo iným spôsobom
f) umožniť obci kontrolu obsahu zbernej nádoby na zmesový KO a vreca na triedený zber KO
g) vyzdvihnúť si na obecnom úrade potrebný počet identifikátorov (nálepiek) a označiť nimi
vyložené zberné vrecia
h) v prípade nedostatku, straty alebo poškodenia pridelených identifikátorov ohlásiť túto
skutočnosť na obecný úrad a vyzdvihnúť si náhradné identifikátory; v prípade straty
identifikátorov si tieto poplatník uhradí (v sume, ktorú tvorí súčin počtu stratených
identifikátorov a nákladu, ktorý obec má za 1 ks identifikátora)
i) hodnoverne preukázať kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a užívanie
kompostovacieho zásobníka a tiež umožniť oprávnenej osobe jeho kontrolu
5. Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Jasenie realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je
súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je každoročne zverejňovaný na úradných
tabuliach, internetovej stránke obce, miestnym rozhlasom a je prístupný na OcÚ Jasenie.
6. Interval vývozov zberných nádob na zmesový odpad je určený nasledovne :

a) pre rodinné domy: 1 x za 14 dní,
b) pre FO-podnikateľov a PO: 110 a 120 l nádoby – 1 x za 14 dní,
VOK - v závislosti na produkcii odpadu a podľa dohody s obcou
7. V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu
poverený pracovník obce.
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Článok 5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
1.Obec umožňuje a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRO zo záhrad, parkov a cintorína
prostredníctvom
kompostovacích
zásobníkov
(kompostérov)
rozmiestnených
v obci
a v domácnostiach. V prípade preplnenia domácich kompostérov a v nižšie určenom období
aj prostredníctvom „Malej kompostárne“. Každý pôvodca je povinný triediť BRO oddelene od iných
druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie v kompostéroch,
resp. na svojich vlastných domácich kompostoviskách, alebo v malej kompostárni.
Kompostovací zásobník
1) Kompostovací zásobník (kompostér) v objeme 1050 l zabezpečuje obec pre občanov bezplatne.
2) Náklady na zberné nádoby-kompostéry znáša obec.
3) Žiadosť o poskytnutie kompostéra môže podať žiadateľ bývajúci v RD, ktorý je jeho vlastníkom resp.
spoluvlastníkom.
4) Obec uzavrie so žiadateľom o kompostér Zmluvu o výpožičke, pričom tento ostáva majetkom obce.
5) V prípade viacerých spoluvlastníkov RD sa zmluva uzatvorí len s jedným spoluvlastníkom RD.
6) Obec Jasenie prevádzkuje stojiská komunitného kompostovania pri bytových domoch so s.č.
131,132,133.
7) Žiadateľ, ktorému bol kompostér poskytnutý, je povinný sa o tento starať a udržiavať ho v dobrom
stave. Musí slúžiť na účel, na ktorý bol poskytnutý. Žiadateľ zodpovedá za jeho prípadnú stratu,
odcudzenie alebo poškodenie.
8) Právo na bezplatné poskytnutie kompostéra pre RD má len žiadateľ, ktorý ku dňu podania žiadosti
nemá voči obci nedoplatky a iné záväzky po lehote splatnosti.
9) Obec Jasenie nie je povinná poskytnúť kompostér vlastníkovi, resp. spoluvlastníkovi RD, ktorý
podpísal Čestné prehlásenie o kompostovaní BRKO vo svojom vlastnom kompostovacom zásobníku,
alebo na svojom vlastnom domácom kompostovisku.
Malá kompostáreň
1) Malá kompostáreň je zariadením na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO zo zelene,
ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Je zriadená a prevádzkovaná obcou Jasenie na p. č.
2737 (časť Hrabina), 976 75 Jasenie.
2) Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný KO, ktorý je rastlinného pôvodu a
pochádza z katastrálneho územia obce Jasenie a neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky,
mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu. Patrí sem: tráva, slama, seno, lístie, vypletá burina,
pozberové zvyšky rastlín, popadané ovocie, piliny, hobliny, drevná štiepka, konáre v priemere najviac
7 cm (rozvetvené orezať na rovnejšie z priestorových dôvodov a na max. dĺžku 2m) a v nevyhnutnom
množstve zemina. Okrem konárov a vetiev odpady nemusia byť podelené jednotlivo.
3) Malá kompostáreň je otvorená v mesiacoch: marec - november
4) Prijímanie biologicky rozložiteľného KO pre malú kompostáreň sa vykonáva počas otváracích dní a
prevádzkových hodín malej kompostárne :
Pondelok 15,00 – 16,00 hod.
Utorok 15,00 - 16,00 hod.
Streda 15,00 – 17,00 hod.
5) Prijímanie odpadov určených pre malú kompostáreň je bezplatné.
6) Držiteľ biologicky rozložiteľného KO zo zelene odovzdávajúci odpad pre malú kompostáreň je
povinný:
a) nahlásiť telefonicky vopred odovzdanie BRO osobe zodpovednej za nakladanie s BRO a jeho
približné množstvo – tel. 0918 436 686; 0907 334 994
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b) preukázať sa zodpovednej osobe dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať biologicky rozložiteľný KO
zo zelene pre malú kompostáreň,
c) rešpektovať prevádzkový poriadok, prevádzkový čas a hodiny a pokyny zodpovednej osoby.
7) Dovoz BRO si pôvodca zabezpečí motorovým vozidlom na vlastné náklady.
8) V prípade potreby odvozu väčšieho množstva BRO (konáre) z domácnosti s použitím motorového
vozidla poskytnutého obcou si pôvodca odpadu odvoz uhradí podľa aktuálne schváleného Interného
predpisu Obce Jasenie. Nakládku a vykládku odpadu si pôvodca zabezpečí vo vlastnej réžii.
9) Obsluha zberného dvora je oprávnená odmietnuť prevzatie biologicky rozložiteľného KO ak:
a) jeho množstvo prekračuje skladovacie a spracovateľské kapacity malej kompostárne,
b) ak BRO bude obsahovať nežiadúce prímesi
c) nepochádza z katastrálneho územia Obce Jasenie.
2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad vzniknutý z nakladania s obecným majetkom je
umiestňovaný v malej kompostárni umiestnenej na parc. C KN č. 2737.
3. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad vzniknutý na cintoríne-pohrebisku je umiestňovaný do
kompostérov uložených na pohrebisku – parc. E KN č. 80, 81/1. V prípade ich preplnenia sa odpad uloží
na malú kompostáreň.
4. Zhodnocovanie BRO (biologicky rozložiteľný odpad) zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev ako
konáre, korene, kríky, viničné prútie a pod. sa zabezpečuje podľa potreby v kompostárni a to jeho
štiepkovaním na drevnú biomasu. Dovoz takéhoto odpadu si občania po nahlásení zodpovednej osobe
vykonajú na svoje náklady.
5. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad, do VOK určených na drobný stavebný odpad a objemný odpad. Je zakázané
spaľovať alebo ho ukladať na iné než obcou určené miesta.

Článok 6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a
reštauračným odpadom z domácností a od prevádzkovateľa kuchyne
1. Obec Jasenie v zmysle ustanovenia § 81 ods. 21 písm. b) Zákona o odpadoch uplatňuje výnimku
z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu BRKO z dôvodu, že 100%
domácností kompostuje vlastný odpad v kompostéri resp. na svojich domácich kompostoviskách.
2. Obec Jasenie na svojom území pre obyvateľov obce, vlastníkov, resp. užívateľov nehnuteľností
umožňuje a zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby vykonávanie zberu biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov nevhodných na kompostovanie v kompostéri resp. na svojom
vlastnom kompostovisku, a to umiestnením 120 l zbernej nádoby v priestore za bytovkou s. č. 132
a v areáli bývalej ZŠ. Nádoba je vložená v ochrannom plechovom obale vybavenom tesniacim
plastovým vekom, ktoré je potrebné po vysypaní odpadu poriadne uzatvoriť, aby sa nešíril zápach
a zamedzil prístup hlodavcov a kyslíka, ktorý urýchľuje proces rozkladu. Odvoz kuchynského odpadu sa
uskutočňuje v týždennom intervale. Po zbere odpadu sa vykonáva čistenie (umývanie a dezinfekcia)
zbernej nádoby.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti vhodný na zber do tejto zbernej nádoby:
a) šupy z ovocia a zeleniny a ich zvyšky, zhnité ovocie a zelenina
b) vaječné škrupiny, vajcia a ich výrobky
c) zvyšky jedla, neskonzumované potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu
d) mäso, ryby, mliečne výrobky, kostičky z hydiny a rýb
e) potraviny po záručnej dobe, alebo inak znehodnotené
f) tekuté zložky bioodpadu( polievky, omáčky, voda) ?
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti nevhodný na zber do tejto zbernej nádoby:
a) uhynuté zvieratá, veľké kosti (hovädzie a z väčších hospodárskych zvierat)
b) použitý jedlý olej a tuky z domácnosti, odpadové oleje
c) vlasy, chlpy, cigaretové ohorky, prach, smeti z vysávania
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d)
e)
f)
g)

zelený odpad zo záhrad
sklo, plasty, papier, kovy, VKM, textil, guma
nebezpečné odpady (lieky, farby, chemikálie, batérie, elektroodpad)
objemný odpad a drobný stavebný odpad

3. Prevádzkovateľ kuchyne, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, prevádzkujúca
zariadenie spoločného stravovania, je zodpovedná za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom (ďalej len „BRKOaRO“), ktorého je pôvodcom. Hradí
náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním BRKO a RO, vrátane nákladov na
zabezpečenie zberných nádob – kontajnerov (tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO).
4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný:
 okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zákona vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať
funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný
odpad, ktorého je pôvodcom
 zabezpečiť, aby zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na
ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších
živočíšnych produktoch)1069/2009 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny
živočíšneho pôvodu,
 obstarať si na svoje náklady zberné nádoby pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad a zabezpečovať ich hygienickú nezávadnosť a prevádzkyschopnosť
 primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby
sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, prípadne verejnosť,
 umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
 zabezpečiť, aby frekvencia zberu bola v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená
teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia,
 oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom iného
subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto
odpadom,
 pri nakladaní s BRKO a RO postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
 dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových
zvierat,
 viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať obci údaje pre potreby ročného hlásenia o
odpadoch.
5. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov a aby mal schválené spracovávanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou.
6. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť BRKO a RO, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho
odpadu,
b) používať drviče BRKO a RO napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak
vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a
používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa
osobitného predpisu,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
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Článok 7
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
1. Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Jasenie.
2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať
oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky. Na miestach hromadného umiestnenia zberných
nádob, je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa
nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom KO po dohode s obcou.
3. Na území obce Jasenie je zavedený triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:
a) elektroodpad z domácností – je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne
budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad
z domácností, a zároveň ktorý na svoju činnosť potrebuje elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré
je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre
jednosmerný prúd, a ktoré je odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a
spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
b) odpady z papiera a lepenky a obalov z papiera a lepenky:
 patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal,
 nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov,
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier, plastové obaly a pod.,
c) odpady zo skla a sklenených obalov:
 patria sem: fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
 nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne
znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), autosklo.
d) odpady z plastu a plastových obalov:
 patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,
obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky
z automatov, penový polystyrén.
 nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou,
farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.,
e) odpady z kovu vrátane kovových obalov:
 patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty
a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové
viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky,
staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá),
oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín, (konzervy a plechovky je
potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť),
 nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami,
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f) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky: obaly z mlieka, džúsov,
g) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
h) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
i) jedlé oleje a tuky z domácností,
j) textil a šatstvo:
 patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k
oblečeniu.
k) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
 medzi BRKO patrí:
o BRO zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO,
o BRKO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň),
 patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité
zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá
papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové
vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.,
 napatria sem: zvyšky jedla, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat
a všetky iné odpady nemajúce biocharakter
4. Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:
a) elektroodpad z domácností - obec Jasenie zbiera 2 krát ročne – jar, jeseň. Elektroodpad
pôvodca odpadu umiestni v deň vyhláseného zberu pred svoj rodinný dom. Obec zabezpečí
zber pristavením vozidla. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí
zber elektroodpadu z domácností v častejšom intervale
b) odpady z papiera a lepenky a obalov z papiera a lepenky
 zbierajú sa donáškovým spôsobom do modrých plastových 1 100 l kontajnerov
umiestnených v obci,
 je možnosť odovzdať papier na výmenu za hygienické potreby výkupcovi papiera,
s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu
c) odpady zo skla a sklenených obalov:
 zbierajú sa donáškovým spôsobom do zelených plastových 1 100 l kontajnerov
umiestnených v obci,
d) odpady z plastu a plastových obalov:
 zbierajú sa elektronickým systémom evidencie vrecového zberu do vriec označených
identifikátorom
 pri odovzdaní plných vriec obec zabezpečí vrecia na výmenu do každej domácnosti
 v prípade tvrdených plastov a plastov väčšieho objemu a tiež pre užívateľov

nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu (chalupári, chatári), zbierajú
odpad donáškovým spôsobom do žltých plastových 1 100 l kontajnerov
umiestnených v obci,
e) odpady z kovu vrátane kovových obalov:
 zbierajú sa elektronickým systémom vrecového zberu spolu s odpadom z plastov a do
vriec označených identifikátorom na plasty
 pre užívateľov nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu (chalupári, chatári),
sa drobné kovové odpady zbierajú donáškovým spôsobom do hnedých a žltých plastových
1 100 l kontajnerov umiestnených v obci,
 objemné kovové odpady – železo, obec zbiera 2 krát ročne. Pôvodca odpad umiestni v deň
jeho zberu pred svoj rodinný dom. Obec zabezpečí zber pristavením vozidla. Zber sa
uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber kovového odpadu
z domácností v častejšom intervale.
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f)

5.

6.
7.
8.

9.

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( tetrapak):
 zbierajú sa elektronickým systémom vrecového zberu spolu s odpadom z plastov a do
vriec označených identifikátorom na plasty
 pre užívateľov nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu (chalupári, chatári),
sa viacvrstvové kombinované materiály zbierajú donáškovým spôsobom do žltých
plastových 1 100 l kontajnerov umiestnených v obci,
g) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory: na území
obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava odpadu 2x ročne – jar, jeseň. Pôvodca
odpadu ich prinesie na vopred určené miesto obcou. Vyzbierané použité prenosné batérie a
akumulátory a automobilové batérie a akumulátory budú odvezené a spracované v súlade
s platnými právnymi predpismi. Prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory
iným subjektom napr. pouličným výkupcom.
h) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky: nespotrebované veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými
osobami nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Nespotrebované veterinárne lieky a
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami treba odovzdať do verejnej lekárne, ktorá
je povinná ich zhromažďovať. Zdravotnícke pomôcky sa zbierajú podľa ich druhu, buď ako
zmesový komunálny odpad, alebo ako separovaný zber, alebo ako objemný odpad.
i) jedlé oleje a tuky z domácností: na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava
odpadu 2x ročne - jar, jeseň. Obec zároveň umožňuje zber a prepravu jedlých olejov a tukov
do zbernej 120 l nádoby, ktorá je umiestnená v priestoroch školskej jedálne od 7.00 – 15.00
hod. v čase prevádzky školskej jedálne. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Fyzická osoba - podnikateľ a
právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je povinná zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie zberu a likvidácie jedlých olejov a tukov cez oprávnenú organizáciu,
ktorá spĺňa podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov. Prepravu
a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá.
j) textil a šatstvo: na území obce je zabezpečený kalendárový zber 2x ročne - jar, jeseň; občania
odpad zbierajú do vriec a v čase vyhláseného zberu ich vyložia pred svoje rodinné domy. Jeho
prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
k) biologicky rozložiteľný komunálny odpad a nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom je riešené v článku 5 tohto VZN.
O dni zberu triedeného komunálneho odpadu obec informuje občanov spôsobom v obci obvyklým.
Vyzbieraný triedený komunálny odpad bude odvezený a spracovaný v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Zberné nádoby na odpady podľa bodu 4. písm. b) c) d) e) f) hradí organizácia zodpovednosti
výrobcov.
Zberné nádoby na odpady podľa bodu 4. písm. i) hradí zmluvný poskytovateľ služby.
Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/ recyklácie si
vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje
plnenie povinností podľa zákona o odpadoch. Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových
množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vytriedených zložkách komunálnych
odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu
odpadu hradia výrobcovia vyhradených výrobkov – nezahŕňa sa do poplatku.
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10. Cieľom triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu je znižovanie množstva
zmesového odpadu a tým aj nákladov obce za tento odpad.

Článok 8
Spôsob zberu objemového odpadu
1. Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava objemného odpadu 2 x ročne - jar,
jeseň. Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva prostredníctvom VOK, ktorý sa
pristaví na vopred stanovené miesto. Občania sú o zbere a mieste informovaní spôsobom v obci
obvyklým.
2. Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na
zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, drevo, palety,
záhradné nábytky drevené aj plastové, matrace, molitan, koberce, znečistený polystyrénový
odpad, podlahové krytiny, guma.
3. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene
zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.
4. Zakazuje sa ukladať iný objemný odpad do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú určené výlučne
na zber určitého druhu komunálneho odpadu. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa zberných
nádob na pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu, resp. na iné miesta na verejnom
priestranstve.
5. Náklady na zber objemného odpadu znáša obec.

Článok 9
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava nebezpečného odpadu s obsahom
škodlivých látok 2 x ročne – jar, jeseň.
2. Odpady s obsahom škodlivín nepatria do nádob na zber zmesového odpadu, oddelene
vyzbieraného odpadu a drobného stavebného odpadu.
3. Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými
vlastnosťami.
4. Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú tento v čase
vyhláseného zberu na miesto určené obcou.
5. Za odpady s obsahom škodlivých látok z domácností sa považujú najmä:
a) motorové a mazacie oleje z domácností,
b) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady ako napr. 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,
ktoré pochádzajú z domácností.
6. Vyzbierané odpady s obsahom škodlivých látok z domácností budú odvezené a spracované
v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Prepravu a zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivých látok zabezpečuje výhradne spoločnosť,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
8. Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených na
komunálny odpad z domácností, do nádob na oddelene vyzbierané zložky odpadu resp. na iné
miesta na verejnom priestranstve je zakázané.
9. Náklady na zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok znáša obec.
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Článok 10
Spätný zber odpadových pneumatík
1. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

2. Obyvatelia môžu odpadové pneumatiky bezplatne odovzdať v rámci spätného zberu len u
distribútora pneumatík podľa ustanovenia § 69 ods. 8 zákona o odpadoch.
3. Obec neprevádzkuje zberný dvor a neurčuje iné miesto na spätný zber odpadových
pneumatík.

Článok 11
Zber drobného stavebného odpadu
1. Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava drobného stavebného odpadu.
2. Na území obce sa zber drobného stavebného odpadu uskutočňuje formou množstvového zberu.
3. Pôvodca DSO v rozsahu 1m3 od jednej fyzickej osoby je povinný ho odovzdať do určeného VOK
uloženého v priestore za novým obecným úradom. Odovzdávanie DSO je spoplatnené na základe
množstvového zberu v zmysle VZN o miestnom poplatku za KO a DSO. Orientačná prepočtová
tabuľka drobných stavebných odpadov je prílohou č. 1 tohto VZN.
4. Pri odovzdaní DSO obdrží jeho pôvodca od zodpovedného pracovníka obce doklad o množstve
odovzdaného odpadu (Príloha č. 2), s ktorým je povinný následne dostaviť sa na Obecný úrad
v Jasení a uhradiť poplatok zodpovedajúci množstvu odpadu a poplatku stanoveného VZN
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Interval odvozu VOK oprávnenou osobou obec stanovuje podľa potreby.
6. Obec zabezpečí na požiadanie pôvodcu drobného stavebného odpadu pristavenie
veľkoobjemového kontajnera v prípade, ak množstvo odpadu presahuje 1 m3/ na 1 FO.

Článok 12
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Každý je povinný oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto VZN a
so zákonom o odpadoch písomne na obecnom úrade Jasenie, resp. príslušnom okresnom úradu,
odbore starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo.
2. Oznámenie musí obsahovať najmä identifikáciu nezákonného umiestnenia odpadu prípadne aj
fotodokumentáciu, identifikačné údaje oznamovateľa najmä jeho meno, priezvisko, adresa,
telefónny, resp. e-mailový kontakt.
3. V prípade oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu v obci Jasenie, táto do 7 pracovní dní o
tejto skutočnosti informuje príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie –
odpadové hospodárstvo, resp. štátnu vodnú správu v prípade, že sa jedná o odpad umiestnený vo
vodnom toku.
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4. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto
nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza
- ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín,
- písomne na adresu Obecný úrad Jasenie, Jasenie 497, 976 75 Jasenie
- telefonicky na číslo telefónu 048/619 21 23; 048/619 29 07; 0902 478 792
- elektronicky na emailovú adresu obec@jasenie.sk

Článok 13
Zberný dvor
1. Obec Jasenie nemá zriadený zberný dvor na svojom území.

Článok 14
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Jasenie určuje aktuálne
platné všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Výnos miestneho poplatku za KO a DSO sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Článok 15
Zabezpečenie odpadov pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos)
1. Držiteľ odpadu je povinný v celom katastrálnom území obce Jasenie, zabezpečiť odpad pred
prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v zmysle § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch a §18
a prílohy č. 19 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 371/2015 Z.z.
z 13.11.2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
2. Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad.
3. Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že:
a) zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný;
uzatvorený priestor je vybudovaný tak, že jeho technické prevedenie znemožní medveďovi
hnedému akokoľvek manipulovať so zbernou nádobou umiestnenou v tomto priestore,
b) zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý je vybavený funkčným
elektrickým zabezpečením alebo
c) na zber odpadu sa použije dostatočne odolná a uzamykateľná zberná nádoba; uzamknutie
zbernej nádoby je upravené tak, že zabráni medveďovi hnedému poškodiť alebo uvoľniť
uzamknutie.
4. Zberné nádoby na zmesový odpad a kompostovacie zásobníky umiestnené pri bytových domoch
s. č. 131,132,133 sú dostatočne odolné a zabezpečené uzamknutím. Uzamknutie zbernej nádoby
je zabezpečené karabínkou, čím zabráni medveďovi hnedému poškodiť alebo uvoľniť uzamknutie.
Držitelia KN sú povinní tieto uzamykať.
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Článok 16
Priestupky prejednávané obcou a sankcie
1. Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou podľa § 13 písm. a)] zákona
o odpadoch,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom podľa § 13 písm. b) zákona
o odpadoch,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona
o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch,
l) vykladá viac smetných nádob, ako má nárok podľa Článku 3 bod 9)
2. Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do výšky 1.500 Eur.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. l) možno uložiť pokutu vo výške dvojnásobku ročného
poplatku.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
(zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

Článok 17
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva ,
c) poverení zamestnanci obecného úradu.

Článok 18
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné len po ich schválení Obecným zastupiteľstvom obce Jasenie.
2. Na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia obce Jasenie č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenie sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Jasenie Uznesením č. 46/2021-OZ, ktorým VZN schválilo.
3. Toto VZN ruší VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadom zo dňa 23.03.2018 a Dodatok č.
1 k VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 17.12.2020.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi je vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Jasenie od 16.12.2021.
5. Účinnosť nadobúda dňom 01.01. 2022.
Ing. Marek Kordík, PhD.
starosta Obce Jasenie
V Jasení,
16.12.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 16.12.2021
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Príloha č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Jasenie
OBEC Jasenie

Číslo: 6/2021
zo dňa
16.12.2021

Orientačná prepočtová tabuľka stavebných odpadov
Charakter odpadu
Betón cementový
Dechtová lepenka
Dlaždice a obkladačky
Kamenná drvina
Keramická dlažba
Kvádre
Linoleum
Obkladacie dosky
Odpad z demolácií
Odpadová dechtová lepenka
Piesok
Sadrokartón
Sadrové dosky
Sklo s drôtenou vložkou
Sklolaminát
Stavebná suť – zmes
Strešné krytiny – cementové
Strešné krytiny pálené
Tehlová drvina
Tehly odľahčené
Tehly plné
Tvárnice plné betónové
Tvárnice pórobetonové
Tvárnice škvarobetónové
Umakart
Výkopová zemina

Pomocný prepočet:

objem
1m3

kilogramy
2400
1100
2000 – 2300
1500 – 1800
2000
1300
1200
2300
1600
1100
2000
750
800 – 1200
2700
1850
1200 – 1500
2300
1800
1200
1700
1800
2200
600
1500
1400
1500 - 1800

1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3
1m3

tony
2,4
1,1
2 – 2,3
1,5 – 1,8
2
1,3
1,2
2,3
1,6
1,1
2
0,75
0,80 – 1,2
2,7
1,85
1,20 – 1,5
2,3
1,8
1,2
1,7
1,8
2,2
0,6
1,5
1,4
1,5 – 1,8

1 m 3 = 1000 dm3 = 1000 l

Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO:

Zariadenie

Objem

Nosnosť (kg)

Nosnosť (t)

fúrik
prívesný vozík
vrece

60 l /0,06 m3
0,7 m3 (2x1,2x0,3 m)
0,08m3(0,5x0,4x0,4m)

do 250
do 750

do 0,25
do 0,75
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Príloha č. 2
Obec Jasenie

Doklad o množstve privezeného stavebného odpadu

Meno pôvodcu odpadu: ...........................................................................................................
Adresa:
............................................................................................................
Dátum privezenia odpadu: ...................................................
Množstvo stavebného odpadu: ......................................................................

....................................................
podpis zodpovedného pracovníka

...........................................
podpis pôvodcu odpadu

Poplatok uhradený dňa:.......................................
................................................
podpis prac. obce (pokladňa)
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