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VZN č15/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Mojš.,
Obec Mojš na základe § 4 ods. 3,písm f/, g/ a m/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods.1
cit.zákona a §39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie
obce Mojš toto

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 15/2010
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavenými odpadmi na
území obce Mojš.

PRVÁ ČASŤ
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia, ďalej len nariadenia/ je
upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné
prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Mojš.
2. Odpadom je hnuteľná vec , ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť,
alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov , alebo
osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

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 , 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 osobách na ich individuálnu rekreáciu,
napr. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie, alebo na uskladnenie
vozidla používaného na potreby domácností, najmä z garáží, garážových
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, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na
stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.
6. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
7. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická
osoba , u ktorej sa odpad nachádza.
8. Nebezpečnými odpadmi sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú
vlastnosť, alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4
k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§3
Komunálny odpad a jeho o druhy
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov
v zmysle vyhl. MŽP Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg
odpadov:
a/ podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
- 20 01 01 papier
- 20 01 02 sklo

- PET fľaše
- nebezpečný odpad
- veľký objemový odpad
- torzá chladničiek, pračiek atď.
- textil
b/ podskupina odpadov zo záhrad a z parkov /vrátane odpadu
z cintorínov/
- 20 02 02 zeminy a kamenivo
2. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Mojš nie je
možné ukladať mimo vyhradených miest a lokalít
3. Každý občan a majiteľ nehnuteľnosti v obci Mojš je povinný triediť
komunálny odpad podľa §3 ods. 1, písm. a/,b/ a c/ tohto nariadenia.

§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu, prepravu a spôsob separovaného
zberu
1. Obec Mojš likviduje TKO zvozom smetných nádob:
a/ každý majiteľ nehnuteľnosti v obci Mojš je povinný zabezpečiť si 120,
alebo 240 litrovú typizovanú smetnú nádobu na vlastné náklady
b/ zvoz TKO bude v dvojtýždňových intervaloch podľa plánu „zvozu
tuhého komunálneho odpadu“, ktorý bude doručený každému občanovi
a majiteľovi nehnuteľnosti a bude vyvesený na informačnej tabuli
obce
c/ smetná nádoba nesmie obsahovať odpad, ktorý sa separuje podľa § 3
tohto nariadenia.
2. Na území obce Mojš je od roku 2006 zavedený separovaný zber. Každý
majiteľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť si okrem smetnej nádoby na
TKO aj smetnú nádobu na sklo a plasty.
a/ podľa §3, písm. a/ tohto nariadenia sa vytriedený odpad vyváža každú
štvrtú stredu v mesiaci
b/ veľký objemový odpad ako sú torzá chladničiek, pračiek, starý nábytok
a pod. je zakázané ukladať na verejné priestranstvá ale iba do
veľkokapacitného kontajnera
c/ nebezpečný odpad, televízory, rádia, farby laky, oleje , autobatérie
a pod. sa budú zbierať dvakrát za rok. Termín a zvoz tohto odpadu bude
oznámený obvyklým spôsobom.
3. Prísne sa zakazuje uskladňovať odpad na iných miestach, ako je určené
v tomto nariadení. Každé porušenie §4 ods.2 písm.a/,b/.c/ a d/ tohto
nariadenia bude trestané pokutou vo výške 166 €.

4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Mojš
spoločnosť T+T a.s. Žilina, ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu
s obcou.
§5
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Za drobný stavebný odpad na území obce Mojš sa považuje: odpad, ktorý
vznikne pri rekonštrukcii domov, rekreačných chát, chalúp a bytov.
2. Držiteľ stavebného odpadu je povinný najprv tento vytriediť a použiteľnú
časť zhodnotiť. Zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v kontajneroch.
§6
1. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie
a akumulátory, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky a biologicky
rozložiteľný odpad s komunálnym odpadom.
2. Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie
musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením a to ihneď od
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3. Obec prostredníctvom úradnej tabule, miestneho rozhlasu, oznámeniami
a pod. zabezpečí a priebežne zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce
a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach , vyplývajúcich z tohto
nariadenia.
4. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Mojš určuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Mojš o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
5. Podľa § 72 zákona vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a/ prejednáva priestupky odpadového hospodárstva § 80 odst. 3 písm. a/

a ukladá pokuty za priestupky
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informáciu o umiestnení a činnosti
zariadenia na nakladanie s odpadmi na území obce

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mojši dňa 30.08.2010
uznesením č. 56/183/2010

Ing. Štefan Svetko
starosta obce

