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I. AS  
Úvodné ustanovenie  

 
lánok 1 

el nariadenia 
 
1. Ú elom tohto nariadenia je upravi  podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
    a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku s cie om zabezpe  ochranu zdravých  
    podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvate ov obce, chráni  životné prostredie a  
    istotu v obci.  
2. Nariadenie upravuje práva a povinnosti orgánov obce, právnických osôb a fyzických osôb pri  
    predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednos  za  porušenie povinnosti na  
    úseku odpadového hospodárstva.  
3. Toto nariadenie sa vz ahuje na celé územie obce Bystri ka a vydáva sa s cie om zavies  vhodný  
    systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením:  
    a) zabezpe  alebo umožni  zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich  na jej území za   
        ú elom ich zhodnotenia alebo zneškod ovania v súlade so zákonom o odpadoch vrátane   
        zabezpe enia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a  
        zabezpe enia priestoru, kde môžu ob ania odovzdáva  oddelené zložky komunálnych odpadov 
        v  rámci separovaného zberu,  
   b) zabezpe  minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za ú elom ich   
       zhodnotenia alebo zneškodnenia, okrem biologicky rozložite ných odpadov z kuchý  a       
       reštaura ných prevádzkární, oddelenie vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín   
       a drobných stavebných odpadov,  
  c) zabezpe  trvalo udržate né nakladanie s odpadmi na území obce Bystri ka a tým:  
      • predchádza  vzniku odpadov a obmedzova  ich tvorbu,  
      • zhodnocova  odpady recykláciou opätovným použitím alebo inými  procesmi umož ujúcimi   
        získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo ú elný postup pod a predchádzajúceho   
        odseku  
     • zneškod ova   odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie udí a nepoškodzujúcich životné   
       prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo ú elný postup   
       pod a predchádzajúcich odsekov. 
 
 

lánok  2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Odpadom je hnute ná vec, uvedená v Zákona 223/2001 Z.z.o odpadoch  v znení neskorších 
predpisov ( alej len „zákon“), ktorej sa chce zbavi  alebo v súlade s tým zákonom alebo 
osobitnými predpismi povinný sa jej zbavi . 
2.  Pôvodca odpadu je každý, koho innos ou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadom, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov. 
3.  Držite  odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba  alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza. 
4.  Odpadové hospodárstvo je innos  zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpe nosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade  
so zákonom. 
5.  Nakladanie s odpadmi  je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 
a zneškod ovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškod ovania. 
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6. Zhodnocovanie odpadov sú innosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických  alebo 
biologických vlastností odpadov. 
7.  Zber odpadov je zhromaž ovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na ú el ich prepravy. 
8.  Zhromaž ovanie odpadov je do asné uloženie odpadov pred alším nakladaním s nimi. 
9. Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál  
alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú : 
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo pred ženia životnosti 
výrobkov,  
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie udí alebo 
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch. 
10.  Opätovné použitie je innos , pri ktorej sa výrobok alebo as  výrobku, ktoré nie sú 
odpadom, znova použijú na ten istý ú el, na ktorý boli ur ené 
11.  Triedenie odpadov je delenie odpadov pod a druhov alebo odde ovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradi  ako samostatné druhy odpadov. 
12.  Skladovanie odpadov je zhromaž ovanie odpadov pred niektorou z innosti zhodnocovania 
odpadov alebo zneškod ovania odpadov na mieste ich vzniku. 
13.  Nebezpe né odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpe nú vlastnos , alebo viac 
nebezpe ných vlastností. 
14.  Komunálne odpady  sú  odpady z domácností vznikajúce na území obce pri innosti 
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri innosti fyzických osôb alebo 
fyzických osôb – podnikate ov, ako aj odpady vznikajúce pri innosti obce pri istení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov 
a cintorínov ( § 2 ods. 2,3,14 Zákona . 223/2001 Z.z. o odpadoch ). 
15.  Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpe ovaných fyzickou 
osobou nepodnikate om, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a posta uje 
ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu 
(obci). 
16.  Zložka komunálnych odpadov je ich as , ktorú možno mechanicky oddeli  a zaradi  ako  
samotný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za zložky 
vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov, sklo a alšie). 
17.  Objemný odpad  je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú likvidova  
štandartnými nádobami, napr. ich ve ký rozmer, objemnos  a hmotnos . 
18.  Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. 
19.  Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bystri ka vo výške, ktorá je priamo 
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný as.. 
20.  Stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera  je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej 
nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym 
požiadavkám. 
21.  Elektrodopad z domácností  sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré 
pochádzajú z domácností fyzických osôob. 
22.  Biologický odpad je biologicky rozložite ný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a 
porovnate ný odpad z potravinárskych závodov. 
23. Nebezpe ný odpad je taký odpad, ktorý má jednu nebezpe nú vlastnos  alebo viac nebezpe ných 
vlastností uvedených v prílohe . 4 zákona o odpadoch. 
24. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
25. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškod ovanie odpadov, kde sa odpady trvalo 
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom 
pôvodca odpadu vykonáva zneškod ovanie svojich odpadov v mieste výroby       ( interná skládka ), 
ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na do asné uloženie odpadov. Za  
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skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na ú el ich prípravy pred ich 

alšou prepravou na miesto, kde sa budú upravova , zhodnocova  alebo zneškod ova , ak as ich 
uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich 
zneškodnením nepresahuje jeden rok. 

 
II. AS  

Práva a povinnosti 
 

lánok 3 
Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom 
 
 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na  
    území obce zodpovedá obec Bystri ka.  
2. Obec, na ktorej území nie je zavedený množstevný zber, je na základe žiadosti povinná zavies  
    množstevný zber u takej právnickej osoby alebo podnikate a, ktorý preukáže že množstvo ním  
    vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merate né.  
3. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:  
    a) zabezpe uje alebo umož uje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej   
        území   za ú elom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,  
    b) v rámci zavedeného systému odpadov zabezpe uje zberné nádoby zodpovedajúce systému  
         zberu komunálnych odpadov v obci,  
    c) ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držite a odpadov zistí, že vzh adom na   
        množstvo ním produkovaných odpadov po et zberných nádob nesta í, môže mu nariadi   
        obstaranie alšej  zbernej nádoby, 
    d) do zberných nádob sa nesmú uklada  druhotné suroviny, objemné predmety všetkého druhu,   
        priemyselné obaly z obchodnej innosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa,  
        zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, opotrebované batérie,  
        akumulátory a pod 
   e) zabezpe uje priestor, kde môžu ob ania odovzdáva  oddelené zložky komunálnych odpadov   
       v rámci separovaného zberu,   
   f) zabezpe uje pod a potreby, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov, zber a  
       prepravu oddelene vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a drobných stavebných    
       odpadov za ú elom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.  
 

lánok 4 
Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s komunálnym 
odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi, biologickými odpadmi 

a nebezpe nými odpadmi   
 
1. Pôvodca odpadu je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikate om a produkuje ro ne viac  
než 10 ton  nebezpe ných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracuje vlastný program  
odpadového hospodárstva. Povinnos  pôvodcu odpadu vypracova  program plní pre komunálne 
odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpe ovaných fyzickou osobou v 
rozsahu do jedného m3 ro ne od jednej fyzickej osoby obec, na ktorej území tieto odpady 
vznikajú. Povinnos  pôvodcu odpadu vypracova  program plní pre odpady vznikajúce pri 
servisných prácach, istiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo 
mieste podnikania, organiza nej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby-podnikate a právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate , pre ktorú sa tieto  
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práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program pod a tohto zákona, sa môžu 
dohodnú  navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spolo ného programu.   
2 Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných  odpadov, nebezpe ných odpadov a  
elektroodpadov je povinný:  
a) uklada  komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do ur ených zberných nádob,  
b) používa   obcou ur ené typy zberných nádob a zberných vriec,  
c) zapoji  sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území  
obce realizovaný. Vyseparované zložky odpadov uklada  do príslušných zberných nádob a  
zberných vriec,  
d) sprístupni  nádobu v ur ených d och zberu komunálneho odpadu, RECY – vrecia vyloži  
výlu ne v de  zvozu daného odpadu, na obecnú komunikáciu,  
e) sprístupni  a zabezpe   zjazdnos  príjazdovej komunikácie (neparkova  motorové vozidlá na  
obecnej komunikácií, ktoré znemožnia prejazd vozidlám zabezpe ujúcich zvoz odpadov) k 
zberným nádobám a zberným vreciam,  
f) udržiava   istotu okolo zberných nádob a zberných vriec. Zne istenie spôsobené vlastnou  
nedbanlivos ou okamžite odstráni , aby nedochádzalo k zne is ovaniu okolia,  
g) plati   poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN obce Bystri ka o miestnych daniach a 
poplatkoch.  
3. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb 
podnikate ov sú zodpovedné tieto subjekty, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v  
rodinných domoch je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívate  daného rodinného  
domu.  
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnute nosti zistí, že na jeho nehnute nosti bol  
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámi  bezodkladne  
obecnému úradu v Bystri ke.  
5. Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spolo enských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov a  
objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto  innosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku  
alebo objektu môže túto zodpovednos  prenies   na iný subjekt napr. organizátora podujatia.  
Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za  dodržiavanie systému nakladania s  
odpadmi.  
 

lánok 5 
Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškod ovanie a 

zhodnocovanie komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov, biologických 
odpadov,  nebezpe ných odpadov a elektroodpadov  

 
 
1. Vykonáva   zber, prepravu, zneškod ovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov, drobných  
stavebných odpadov, biologických odpadov, nebezpe ných odpadov a elektroodpadov na území 
obce Bystri ka môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto  innosti s obcou 
Bystri ka ( alej  oprávnená osoba).  
 
 

III. AS  
Systém nakladania s odpadmi 

 
lánok 6 

Systém zberu, prepravy, zneškod ovania a zhodnocovania odpadu 
 
1. Obec Bystri ka má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých zložiek  
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odpadov prostredníctvom firmy Brantner Fatra s.r.o. Martin, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.  
2. Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikate  je povinná pred za atím  innosti požiada  
obecný úrad v Bystri ke o zabezpe enie odvozu komunálneho odpadu.  
3. V obci je zavedený kontajnerovo-intervalový zber odpadov.  
4. Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec :  
a) 110, 120 a 240 l odpadové nádoby,  
b) zberné vrecia na separované zložky komunálneho odpadu,  
c) 1100 l maloobjemové kontajnery,  
d) 7000 l ve koobjemové kontajnery.  
5. V obci Bystri ka je zavedený zber separovaného odpadu :  

a) sklo 
b) plasty 
c) kovy,    
d) papier, lepenka, tetra pak, hliníkové fólie, plechovky 
e) biologický rozložite ný odpad 
f) biologický rozložite né komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je 

prevádzkovate  kuchyne 
g) elektroodpad 
h) šatstvo, textílie 

 
 

lánok 7 
Komunálny odpad 

Fyzické osoby 
 

1. Vývoz komunálneho odpadu je uskuto ovaný 2x mesa ne  pod a harmonogramu zberu  
    odpadu z domácnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke  
    obce a je doru ený do každej domácnosti.  
2. Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby, je zabezpe ovaný prostredníctvom 110 l, 120 l a  
    240 l typizovaných plastových a zinkových odpadových nádob.  
3. Každá fyzická osoba v obci Bystri ka je povinná si zabezpe i   typizovanú odpadovú nádobu  
    na vlastné náklady.  
 
 

Fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby 
 

1. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby nemajú možnos   individuálneho ur enia  
    odvozu, zber si musia rieši  po tom nádob na komunálny odpadov.  
2. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú možnos  výberu z štyroch typov  
    odpadových nádob a to: 110 l, 120 l , 240 l a 1100 l.  
 
 

lánok 8 
Separovaný zber 

(papier, plasty, kov, sklo, elektroodpad, biologicky rozložite ný odpad, nebezpe ný odpad ) 
 

1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.  
2. V obci Bystri ka je zavedený separovaný zber: papiera, plastov, kovu, skla, elektroodpadu   
    biologicky rozložite ný odpad, nebezpe ný odpad. Na zber zložiek triedeného zberu   
    komunálnych odpadov slúžia špeciálne zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách     
    v obci, ktoré majú nasledovné ozna enia a ur enie :  
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a) špeciálne 1100 litrové kontajnery – žlté – na plasty, tetra pak a plechovky 
b) špeciálne 1100 litrové kontajnery – zelené – na sklo 
c) špeciálne 1100 litrové kontajnery – modré – na papier 
d) špeciálne 1100 litrové kontajnery – hnedé - biologický rozložite ný komunálny odpad 

3. Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov z rodinných domov slúžia špeciálne   
    igelitové vrecia. Zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov z rodinných domov  
    je organizovaný pravidelným odnáškovým spôsobom 1 x za 1 kalendárny mesiac. 
4. Vývoz separovaného odpadu je pod a harmonogramu zberu, ktorý je každoro ne zverejnený  
    na internetovej stránke obce a doru ený do každej domácnosti a sídla firmy. Sú asne je vývoz  
    separovaného odpadu vyhlasovaný vopred obecným rozhlasom.  
5. Do zberných vriec je povolené dáva  len odpad, ktorý je na to ur ený (zoznam na internetovej  
    stránke a informa né letáky).  
  

lánok 9 
Drobný stavebný odpad 

 
1. Za drobný stavebný odpad na území obce Bystri ka sa považuje odpad, ktorý vznikne pri  
    rekonštrukcii domov, rekrea ných chát , chalúp a bežných udržiavacích prác na vykonanie  
    ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie.  
2. Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzova  do zberných nádob a vriec.  
3. Zvyšnú as  je držite  povinný uloži  do ve koobjemového kontajnera, ktorého pristavenie na  
    požiadanie a náklady držite a  zabezpe í obec Bystri ka.  
4. Pred umiestnením drobného stavebného odpadu je držite   drobného stavebného odpadu  
    povinný nahlási  na obecný úrad o aké množstvo odpadu sa jedná.  
5. Jedna bytová jednotka do 500 kg 1 krát ro ne môže drobný stavebný odpad vyvies  do    
    zberného dvora firmy Brantner Fatra. 
 
 

lánok 10 
Objemný odpad 

 
1. Zhromaž ovanie, zber a preprava ve koobjemového odpadu sa uskuto uje najmenej dvakrát  
    ro ne prostredníctvom 7 000 l ve koobjemových kontajnerov.  
2. Informácia o stanovišti kontajnerov sa zverej uje prostredníctvom internetovej stránky obce a  
    obecného rozhlasu.  
3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si odber a zneškod ovanie ve koobjemového  
    odpadu zabezpe ujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej oprávnenej  orga-  
    nizácie tak, aby nedošlo k zne isteniu verejných priestranstiev a okolia.  
4. Jedna bytová jednotka do 500 kg 1 krát ro ne môže objemný  odpad vyvies  do  zberného  
    dvora firmy Brantner Fatra. 
 

lánok 11 
Nebezpe ný odpad 

 
1. Na území obce sa zabezpe uje zber nebezpe ného odpadu .  
2. Obyvate om obce Bystri ka sa likviduje nebezpe ný odpad bezodplatne.  
3. Nebezpe ný odpad je zakázané zmiešava   s komunálnym odpadom a uklada  na verejné  
    priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.  
4. Nebezpe ný odpad je vyvážaný minimálne 1x ro ne a jeho prepravu a zneškod ovanie  
    zabezpe uje výhradne oprávnená organizácia , ktorá je držite om autorizácie (§ 8 zákona o  
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     odpadoch) .  
5. Zhromaž ovanie nebezpe ného odpadu sa uskuto uje výlu ne v de  jeho odvozu a to pri  
    obecnom úrade.  
6. Na nebezpe ný odpad do  asu jeho vyvezenia dohliada osoba poverená starostom obce.  
7. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si odber a zneškod ovanie nebezpe ného  
    odpadu zabezpe ujú na vlastné náklady v súlade s uzatvorenou zmluvou s príslušnou    
    oprávnenou organizáciou. 
 8. Jedna bytová jednotka max 5 kg 1 krát ro ne môže nebezepe ný odpad  vyvies  do  zberného  
     dvora firmy Brantner Fatra. 
 

 
lánok 12 

Elektroodpad z domácností 
 
1. Elektroodpad je zakázané uklada  na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám na  
    komunálny odpad..  
2. Vývoz elektroodpadu sa uskuto uje 2 x ro ne za príslušný kalendárny rok. Vývoz je zárove    
     vyhlásený vopred v obecnom rozhlase.  
3. Zhromaž ovanie elektroodpadu je pri obecnom úrade.  
4. Vývoz elektroodpadu je pre ob anov zabezpe ovaný bezodplatne.  
6. Elektroodpad je zhromaž ovaný na zbernom mieste a to pri obecnom úrade Bystri ka.Vo   
    vestibule obecného úradu je k dispozícii malá zberná nádoba na drobný elektroodpad. 
7. Jedna bytová jednotka  môže bez obmedzenia elektroodpad  vyvies  do  zberného  dvora firmy    
    Brantner Fatra. 
 

 
lánok 13 

Biologicky rozložite ný odpad 
 
1. Na území obce sa zabezpe uje zber biologicky rozložite ného odpadu.  
2. Na verejných priestranstvách sú umiestnené špeciálne zberné nádoby, hnedé kontajnery, na    
    biologický rozložite ný komunálny odpad. 
3. V rodinných domoch, záhradách a rekrea ných chalupách si ob an prednostne kompostuje     
    biologicky rozložite ný odpad. 
4. Ak má ob an vä šie množstvo zeleného BRKO (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie je  
     schopný skompostova  v domácom kompostovisku, prípadne nemá možnos  domáceho  
     kompostovania, môže takýto biologicky rozložite ný odpad privies  na zberný dvor.  
5 . Zelený bioodpad  je zakázané spa ova  a uklada  do zberných nádob  na zmesový komunálny   
     odpad.    
 6. Každý ob an obce  Bystri ka môže biologicky rozložite ný odpad  bezplatne odovzda  na   
     zbernom dvore.Pri vstupe na zberný dvor je ob an povinný preukáza  sa dokladom totožnosti.   
 
 
 

lánok 14 
Nakladanie s biologicky rozložite ným kuchynským a reštaura ným odpadom od 

prevádzkovate a kuchyne 
 
1.Prevádzkovate  kuchyne pod a § 2 ods. 29 je povinný zavies  a zabezpe ova    vykonávanie    
   triedeného zberu pre biologicky rozložite ný kuchynský a reštaura ný odpad pod a § 2 ods. 28 
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   ( alej len kuchynský bioodpad), ktorého je pôvodcom. 
2.Prevádzkovate  kuchyne je zodpovedný za nakladanie s kuchynským bioodpadom, ktorého je  
   pôvodcom. Tento odpad nesmie dáva  do nádob ur ených na zber komunálnych odpadov v obci   
   Bystri ka. 
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním kuchynského bioodpadu   
    vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovate  kuchyne. Tieto nákla-  
    dy nie sú sú as ou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
4. Zber kuchynského bioodpadu zaradeného ako ved ajší živo íšny produkt vrátane zberných  
    nádob na takýto odpad musí sp  požiadavky nariadenia EP a Rady .1069/2009 a nariadenia  
    EP a Rady . 852/2004 o hygiene potravín. 
 
 
5. Prevádzkovate  kuchyne musí primerane zabezpe  skladovanie kuchynského bioodpadu do   
    doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné   
    živo íchy a ani verejnos . 
6. Zberné nádoby na kuchynský bioodpad musia by  umiestnené v areáli prevádzkovate a  
    kuchyne. 
7.Frekvencia zberu kuchynského bioodpadu musí by  v súlade s hygienickými predpismi.   
8.Ak prevádzkovate  kuchyne nezabezpe uje zber, prepravu a alšie nakladanie s kuchynským  
   bioodpadom zaradeným ako ved ajší živo íšny produkt sám, ale prostredníctvom tretieho  
   subjektu, musí ma  na tento ú el s ním uzatvorenú zmluvu. 
 
 

lánok 15 
Zberný dvor 

 
Obec Bystri ka má od. 1.7.2013 podpísanú zmluvu s firmou Bratner Fatra na zberný dvor. 
Jedna domácnos   môže  bezplatne na základe ob ianskeho preukazu odovzda  v zbernom dvore 
Firmy Brantner Fatra : 
a)  bez obmedzenia : 
     -  papier a lepenku 
     -  sklo 
     -  šatstvo 
     -  textílie 
     -  jedlé oleje a tuky 
     -  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortu  
     -  batérie a akumulátory 
     -  vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
     -  drevo 
     -  plasty 
     -  kovy 
     -  biologicky rozložite ný odpad zo záhrad 
 b)  maximálne 5 kg na domácnos  za rok : 
      -  fotografické látky 
      -  farby, tla iarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nabezpe né látky 
      -  rozpúš adlá 
      -  kyseliny 
      -  detergenty 
      -  pesticídy 
      -  zásady  
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      -  tonery  
      -  obaly s obsahom nebezpe ných látok 
      -  olejové filtre 
c)  maximálne 5 litrov 
     - na jedno auto za rok 
d)  raz za tri roky 
     -  pneumatiky 4 ks na jedno auto (po predložení technického preukazu) 
e)  500 kg na jednu bytovú jednotku : 
      -  objemný odpad 
      -  drobný stavebný odpad  
      -  zem a kamenivo            
 

IV. AS  
Kontrola všeobecne záväzného nariadenia a sankcie, platnos  a ú innos  

 
lánok 16 

Priestupky a sankcie 
 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
    a/  zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 4  písm. b) zákona  
        o odpadoch), 
    b/  uloží odpad na iné miesto, než na miesto ur ené obcou  v tomto VZN (§ 18 ods. 4 písm. a) a  
         § 39 ods. 8 písm. c) zákona o odpadoch), 
    c/ nesplní oznamovaciu povinnos  pod a § 4 ods. 11 tohto VZN (§ 18 ods. 7  zákona o  
        odpadoch), 
    d/  neposkytne obcou požadované údaje pod a tohto VZN (§ 39 ods. 12 zákona o odpadoch). 
2. Za priestupok pod a odseku 1 písm. a) až d) možno uloži  pokutu do 165,96 Eur. 
3. Priestupky pod a ods. 1 písm. a) až d) prerokúva obec a výnosy z pokút uložených za  
    priestupky sú príjmom rozpo tu obce. 
4. Na priestupky a ich prerokovávanie sa vz ahujú všeobecné predpisy o prerokovávaní  
    priestupkov (zákona SNR . 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak zákon  
    neustanovuje inak 

 
lánok 17 

Platnos   a  ú innos  
 

1 /   Toto VZN . 1/2013  o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,  
       elektroodpadom, biologickým odpadom a biologicky rozložite ným kuchynským  
      odpadom a reštaura ným odpadom v obci Bystri ka ruší  VZN o nakladaní s komu-  
      nálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadomi a elektroodpadmi z domácností  
      na území obce Bystri ka  schváleného  d a 7.4.2011 UZNESENÍM  . 05/2011/II/g . 
 
2/   Toto VZN bolo schválené Obecným zastupite stvom v obci Bystri ka na svojom  
      zasadnutí  d a 08.08.2013 Uznesením . 177/2013.  
      Ú innos  nadobúda 15 d om od vyvesenia na úradnej tabuli obce tj.  25.08.2013.  
 
 
 
                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                    Zdenka  Maršalová 
                                                                                                starostka obce  Bystri ka 



 
 


