Návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Boheľov na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 81 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o
odpadoch) vydáva pre územie obce Boheľov toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Boheľov
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území
obce Boheľov upravuje podrobnosti o
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu triedených
zložiek komunálnych odpadov najmä elektro odpadov z domácností, odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov, humánnych liekov, jedlých olejov a tukov,
objemného odpadu a odpadu z domácnostis obsahom nebezpečných látok.
2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.
3. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, spôsob zberu
drobného stavebného odpadu.
4. VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby – podnikateľov a
právnické osoby (podnikatelia), ktorí sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi
pochádzajúcimi z územia obce a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný
predpis.

Článok II.
Definovanie základných pojmov
1. Toto všeobecne záväzné naridenie definuje nasledovné pojmy:
1.) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej družiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
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2.) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, ktor vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3.) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
4). Komunálny odpad /KO/ je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a
lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, testílií, 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.) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
6.) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
7.) Jedlými olejmi a tukmi sú jedlé oleje a tuky, ktorých pôvod je z domácností.
8.) Drobný stavebný odpad (ďalej len ˝ DSO˝) je odpad z bežných udržiavacich prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.
9.) Biologicky rozložiteľný odpad 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.
10.) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z
maloobchodným zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
11.) Biologiky rozložiteľným komunálnym odpadom sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.1
12) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe osobitného predpisu. 2
13.) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktorú sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase,
keď sa ho držiteľ zbavuje.
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-----------------------1 podľa § 105ods. 3 písm. B) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2 Nariadenie Kosie (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.
14.) Veľmi malý elektrodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
15.) Odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok je odpad z oddelene
zbieraných zmožiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej z
nebezpečných látok alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov :
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a iné
ako jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenske farby, ôlepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie
a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce
nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky.
16.) 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.
17.) Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v
predošlom bode.
18.) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom (pneumatika je súčasť
sústavby kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z
prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj
protektovaná pneumatika.)
19.) Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené najmenej dvoma
kompaktne spojenými vrstvami.
20.) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom.
21.) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií
alebo akumulátor, ktoré sú: a) hermeticky uzavreté,
b) môžu sa ručne prenášať,
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani
automobilovou batériou alebo akumulátorom.
22.) Gombíkový článok je malá okruhlá prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom
väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre
nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.
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23.) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa
používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.
24.) Zberný dvor 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.
25.) Kalendárový zber 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 jeden deň, pričom obec o
tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
26.) Program odpadového hospodárstva (ďalej len ˝ POH˝) je základný dokument pre
riadenie odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, spracovaný a aktualizovaný na základe zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva na ich
dosiahnutie.
Obec plánuje zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov.

Článok III.
Všeobecné pravidlá
1. Obec zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom, ak ide o:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
b) zmesový odpad z iných zdrojov,
c) drobný stavebný odpad.
2. Každý pôvodca/držiteľ odpadu je povinný:
a) nakladať alebo zaobchádzať s KO v súlade s týmto VZN,
b) zapojiť sa do systému zberu KO v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané složky KO a DSO na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v
obci,
e) používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti kde býva,
f) zdržať sa vyhadzovania zmesového KO do zberných nádob určených pre iných
účastníkov systému zberu,
g) chrániť zberné nádoby pred poškodením a odcudzením,
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h) triediť KO podľa jednotlivých druhov,
i) zabezpečiť prístup k zberným nádobám alebo vreciam v deň vývozu, ak sú umiestnené
na súkromných pozemkoch, je nutné zabezpečiť umiestnenia zbernej nádoby pred
nehnuteľnosť v stanovený deň vývozu, aby mohol byť zabezpečený bezproblémový
vývoz,
j) dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov, po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu
bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ nie je totožné s určeným stojiskom,
k) zberné nádoby nechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako stojisko zberných nádob.
3. 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 riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo
miesta osobitného významu.
4. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s
týmto zákonom,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 A D7 uvedenými v prílohe č. 2 zákona,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore
s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním:
- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko
horľavé alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starotlivosti, ktorého katalógové číslo
pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8, spracovanie takéhoto odpadu a každá
následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri
budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako
1400 mm.
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem neznehodnotiteľných odpadov po triedení,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného
odpadu z cintorínov, okrem nezhodnoteľných odpadov po dotriedení,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
nebezpečných látok podľa prílohy č. 5 zákona,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý
bol vydaný súhlas podľa zákona,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
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i) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový odpad a do zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
Obec zabezpečuje:
a) zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely
jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom vrátane zabezpečenia zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu (ďalej len BRKO) okrem toho, ktorého pôvdcom je fyzická osoba – podnikateľ a
právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, jedlých olejov a
tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov,
c) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálných odpadov pre
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,
d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
tretej osobe alebo príslušnej organizácií zodpovednosti výrobcov pre daný vyhradený prúd
odpadu na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v
rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
e) umožňuje organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu, na náklady organizácie zodpovednosti výrobcov, zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa
zákona o odpadoch a zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a
prepravu objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
f) zverejní na svojom webovom sídle bohelov@real-net.sk podrobný všeobecne
zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania
vzniku odpadu na území obce,
g) zabezpečí podľa potreby, avšak najmenej jedenkrát do roka informačnú kampaň
zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Článok IV.
Umiestnenie zberných nádob a zberný dvor
1. Za účelom odvozu odpadu je držiteľ/pôvodca odpadu, resp. vlastník, správca, nájomca
nehnuteľnosti povinný:
a) zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia na odpad,
b) zabezepečiť k vyhradenému miestu bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
c) zabezpečiť, aby nebol umiestnením zberných nádob narušený vzhľad okolia a hygiena
prostredia,
d) zabezpečiť, aby nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien,
detských ihrísk, frekventovaných miest a pod., aby nádoby boli umiestnené na spevnenom
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podklade a aby nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácií alebo
parkovisku.
2. Všetkým sa zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si
časti odpadu.
3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ/správca resp. nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.
4. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto.
5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ/správca resp. nájomca nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.
7. Pri systéme zberu je pôvodca odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a
zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
8. Obec nemá zriadený zberný dvor. Na území obce je vytvorené zberné miesto pre
zhromažďovanie odpadu, kde súčasťou vykonávaných činnosti je najmä zhromažďovanie
vytriedených zložiek komunálneho odpadu, ich dotriedenie, dočasné uskladnenie, vrátane
mechanickej úpravy vybraných zložiek, resp. komodít pred ich následným odovzdaním,
za účelom konečného zhodnotenia alebo zneškodnenia.
9. Zberné miesto je oplotený objekt, kde vstupná brána je uzamykateľná a na ktorom sú
pristavené veľkokapacitné kontajnery na jednotlivé druhy odpadu (biologicky
rozložiteľný odpad, veľkoobjemový kontajner na plast, papier, na zmiešaný odpad,
opotrebovaný textil, obuv, záhradný odpad -konáre), použitý kuchynský olej, použité
baterky).
10. Fyzická osoba, ktorá má na území obce nahlásený trvalý pobyt, môže na zberné
miesto bezodplatne odovzdávať:
- biologicky rozložitelný záhradný odpad
- odpadové drevo
- jedné tuky a oleje z domácností
- objemný odpad.
11. Na zberné miesto nie je možné odovzdať:
- zmesový komunálny odpad,
- pneumatiky,
- komponenty z motorových vozidiel,
- materiály z PVC alebo z gumy,
- nebezpečný odpad.
12. Zber elektroodpadu sa v obci vykonáva osobitne, pričom o termíne zberu obec
informuje obvyklým spôsobom (web, rozhlas, sociálne siete.)

Článok V.
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto
hierarchiu odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) píprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,

8
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
A. Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
2. Na území obce sa pre držiteľov zmesových komunálnych odpadov a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob sa
uplatňuje intervalový systém zberu.
3. Pôvodcovia/držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi
obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu. Obec týmto stanovuje na zber
zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby vo veľkostiach 110 litrov z
pozinkovaného plechu a 120 litrov plastové nádoby. Náklady na zbernú nádobu na
zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu, pričom tieto náklady sú zahrnuté do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad
len typ zberných nádob schválených obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý
vymedzuje toto nariadenie.
5. Zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa zneškodňuje skládkovaním.
Vytriedené zložky komunálych odpadov sú odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie
oprávneným organizáciam na základe uzatvorených zmlúv. Zhodnotenie jednotlivých
druhov odpadov z obalov zabezpečuje Organizácia zodpovednosti výrobcov a
zabezpečuje a financuje systém triedeného zberu odpadov.
6. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na
území obce výhradne oprávnená osoba určená obcou.
7. Obec určuje interval vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad
nasledovne :
- pre rodinné domy, bytové domy, pre fyzické osoby-podnikateľov a právnicke osoby,
zberné nádoby – o objeme 110 litrov z pozinkovaného plechu a 120 litrov z plastu– 1x za
7 dní /týždenne/.
Miesto a spôsob odberu odpadu: priamo na mieste vzniku zberovou spoločnosťou.
Miesto uloženia odpadu: Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Veľké Dvorníky.
Prevádzkovateľom skládky je PURA spol. s.r.o.
Odvoz zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje GULÁZSI s.r.o.
B. Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Na území obce sa vykonáva triedený zber nasledujúcich odpadov:
- papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvový kombinovaný materiál,
- opotrebovaný textil, obuv a hračky,
- použité batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
- drevný odpad,
- jedlé oleje a tuky,

- elektroodpad.
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2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný
zber. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob 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.
4. Obec má uzatvorenú zmluvu OZV: NATUR – PACK, a.s. na zber triedených zložiek
komunálneho odpadu – odpadov z obalov a neobalových výrobkov .
5. Termíny zberu vytriedených zložiek odpadu sú uvedené v Harmonograme vývozov
triedených zložiek odpadu, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce www.bohelov.sk
a je každoročne aj fyzicky doručený do každej domácnosti.
6. Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom pôvodcu odpadu, okrem prípadov,
keď boli nádoby na zber KO poskytnuté pôvodcovi odpadu obcou Boheľov, resp. OZV.
7. Na území obce sa pre systém zberu KO určujú nasledovné typy nádob:
a) 110 litrová z pozinkovaného plechu alebo 120 litrová plastová nádoba (KUKA) pre
rodinné domy, bytové domy, FO-podnikateľov a právnické osoby na zber ZKO,
b) kovový kontajner na opotrebovaný textil, obuv a hračky,
c) kovový kontajner zelenej farby pre zber skla,
d)kovový kontajner modrej farby pre zber papiera. – pre zber objemného odpadu,
drobného stavebného odpadu, kovových obalov a kovového šrotu a veľkoobjemného
BRO,
e) malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstviev,
f) zberné vrecia biele – na zber plastového odpadu.
8. Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne
nahlásiť na Obecný úrad.
B. Systém triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov sa na území obce vykonáva nasledovne:
Plasty
Obec nariadením určuje na zber plastov:
- polyetylénové, priesvitné vrecia v domácnostiach, do ktorých sa zhromažďuje
plastový odpad podľa pokynu firmy oprávnenej na zneškodňovanie plastového
odpadu,
- interval odvozu a zberu plastového odpadu je 1x za 4 týždne, podľa harmonogramu
zberu plastov a ktoré budú vyložené pred bránu domácnosti v daný deň a čas, t.j.
priamo na mieste vzniku zberovou spoločnosťou.
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Sklo
Obec nariadením určuje na zber skla zelené nádoby 1100 litrov umiestnené na verejných
priestranstvách v obci na to určených s intervalom podľa harmonogramu zberu skla.
Miesto a spôsob odberu odpadu: obyvatelia uplatňujú donáškový spôsob.
Interval vývozu: 1x za 4 týždne.
Zberová spoločnosť: Gulázsi s.r.o.
Papier
Obec nariadením určuje zber papiera a lepenky:
- 1100 l modré zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách v obci na to
určených.
- Interval vývozu: podľa harmonogramu zberu papiera. /každý druhý mesiac/
Zviazaný a vyložený pred bránu domácnosti v daný deň a čas.
Zberová spoločnosť: Gulázsi s.r.o.
Kovy
Obec nariadeným určuje zber kovov, donáškovým spôsobom na zberné miesto.
Interval vývozu: 2x do roka.
9. Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť označené štítkom s
rozmermi minimálne 20x25 cm, ktorý musí byť čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na
zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahovať údaj o tom, pred odpad z ktorých výrobkov
je zberná nádoba určená.
C. Systém zberu drobného stavebného odpadu.
10. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Poplatok
za množstvový zber drobných stavebných odpadov je stanovený vo VZN č. 2/2020 o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Boheľov na rok 2021 a predstavuje výšku 0,034 EUR/za 1 kg.
11. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva do zbernej nádoby umiestnenej na vyhradenom
mieste v obci.
12. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní
odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a
pod. Hromadí sa na dočasnom vyhradenom, oplotenom zbernom mieste v obci. Obyvatelia
uplatňujú donáškový spôsob DSO, ukladajú na základe ohlásenia na vyhradené zberné miesto.
13. Interval vývozu podľa potreby.
.
D. Systém zberu veľkoobjemového odpadu.
14. Veľkoobjemový odpad prestavuje komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou
nezmestia do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber.
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Sú to hlavne nábytok, staré dvere, plastové predmety väčšieho rozmeru, matrace, polystyrén a
pod.
15. Zakazuje sa odkladať veľkoobjemový odpad do priestoru vyhradeného pre nádoby/vracia,
ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné
priestranstvá obce.
16. Interval vývozu: minimálne 4x za rok, prípadne podľa potreby.
Zberová spoločnosť: Gulázsi s.r.o.
Miesto uloženia odpadu: skládka odpadov obec Veľké Dvorníky.
Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere veľkoobjemového odpadu vopred
osobitným oznamom spôsobom v obci obvyklým.
E. Systém zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok.
17. Systém zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok sa realizuje
pristavením kontajnerov oprávnenou osobou pre jednotlivý druh odpadu na miesto dostupné z
verejnej komunikácie.
18. Termíny a spôsob zberu budú vopred oznámené spôsobom v obci obvyklým.
F. Systém zberu vytriedeného elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel.
19. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miesnteho
poplatku za zmesový komunálny odpad.
20. Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo a pod.
21. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať prostredníctvom spätneho zberu
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta
elektrodpadu.
22. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad:
- distribútorovi do spätneho zberu elektroodpadu,
- na miesto určené podľa odseku 4.,
- osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
- zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, aj na zberné miesto elektroodpadu.
23. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci
systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností.
Interval vývozu: minimálne 2x za rok, vo vopred určených dňoch. V prípade potreby obec
zabezpečí zber v častejšom intervale. Obec zverejní termíny a spôsob zberu spôsobom v obci
obvyklým.
G. Systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových barétií
a akumulátorov.
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24. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov
odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu. Použité batérie a akumulátory,
ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
25. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo a pod.
26. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať na miesto určené obcou v
rámci systému oddeleného zberu použitých batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci
OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.
27. Oddelený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov realizuje obec minimálne
2xdvakrát ročne, vo vopred určených dňoch.
Interval vývozu: minimálne 2x za rok. Obec zverejní termíny a spôsob zberu spôsobom v
obci obvyklým.
H. Systém zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok.
28. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a
zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do verejných lekárni. Nespotrebované lieky je
zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
29. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.
I. Systém zberu jedlých olejov a tukov z domácností.
30. Na území obce občania majú možnosť jedlé oleje a tuky odovzdať do nádob na určenom
vyhradenom mieste zberného miesta obce. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym
odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. K odpadovým nádobám a kontajnerom na
komunálny odpad.
31. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia, pričom v
letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia.
Interval vývozu: podľa potreby. Obec zverejní termíny a spôsob zberu spôsobom v obci
obvyklým.
Zberová spoločnosť: Gulázsi spol. s.r.o.
J. Šatstvo, textílie, obuv sa zbiera donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených
na zbernom mieste.
Interval vývozu: minimálne 2x za rok, v prípade potreby obec zabezpečí zber v častejšom
intervale. Obec zverejní termíny a spôsob zberu spôsobom v obci obvyklým. Zber a prepravu
zložiek komunálneho odpadu v obci zabezpečuje TextilEco a.s., organizačná zložka.
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K. Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov.
32. Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov je zelený biologicky rozložiteľný
komunálny odpad, kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod.
33. Je zakázané ukladať drevný odpad a biologicky odpad zo záhrad a parkov do zberných
nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. Zber sa
realizuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v cintoríne.
Interval vývozu: minimálne 4x za rok, prípadne podľa potreby.
Zberová spoločnosť: Gulázsi s.r.o.
L. Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.
34. Obec zavádza vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad. Obec podala žiadosť na Environmentálny fond na zakúpenie
technologického vybavenia pre obec, a to kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad.
Pôvodca biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je povinný pri nakladaní s
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom:
a) využívať vlastný kompostér,
b) využívať vlastné kompostovacie zásobníky v domácom prostredí a uzatvoriť dohodu s
obcou na litráž,
c) využívať zber BRKO prostredníctvom nádob na určených vyhradených verejných
priestoroch.
Interval vývozu: podľa zmluvy uzavretej so zberovou spoločnosťou.

Článok IV.
Nezákonné umiestnenie odpadu, nezákonné skládky
1. Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne (do troch
pracovných dní) po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad,
oznámiť túto skutočnosť obci osobne na Obecnom úrade alebo písomne na adresu
Obecného úradu, Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. 12, prípadne emailom: bohelov@realnet.sk, alebo telefonicky: 031/5590589.
3. Oznámenie by malo obsahovať najmä:
- popis miesta, katastrálne územie, list vlastníctva, parcelné číslo nehnuteľnosti, kde sa
nezákonne umiestnený odpad nachádza,
- druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s
obsahom škodlivín a pod.),
- druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok a pod.,
4. množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.
5. Obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa navzájom informujú o
oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.
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Článok V.
Porušenia povinností a pokuty
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva zákonom určené
priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.
2. Obec je oprávnená riešiť priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto:
a) koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o odpadoch,
b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom (§ 12 ods. 1 a 2
zákona o odpadoch),
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 13 písm. a) zákona o odpadoch),
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom (§ 13 písm. b) zákona o
odpadoch),
e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h) zákona o odpadoch,
f) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, čím porušuje povinnosť
zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach,
g) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch a z pozície vlastníka,
správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti neoznámi do troch pracovných dní po zistení, že na
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad,
h) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, a poruší zákaz zmiešavať elektroodpad
z domácnosttí s inými zložkami komunálneho odpadu,
i) koná v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch, ako držiteľ elektroodpadu z domácností,
j) koná v rozpore s § 43 ods. 3 zákona o odpadoch,
k) nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch, ako držiteľ vozidla,
l) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
n) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch),
o) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
p) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
q) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

3. Za niektorý z uvedených priestupkov môže obec uložiť pokutu do 1 500,00 €. Výnosy
pokút uložených za priestupky sú príjmov rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:
- poverení zamestnanci obce,
- príslušná komisia pri obecnom zastupiteľstve,

15
- kontrolór obce.
6. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33,00 €, v súlade s § 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Právnickej
osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže obec uložť za porušenie
povinností vyplývajúcich z toho VZN správny delikt) pokutu do výšky 6 638,00 EUR, v
súlade s § 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vznku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva je
upravená v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení miektorých zákonov
a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
2. Toto VZN č.
/2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Boheľov na svojom
zasadnutí dňa………uznesením č……../2021.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t.j. ……..

v Boheľove, dňa 27.01.2021

Mária Kázmérová
starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.02.2021
Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01.02.2021
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do /včítane/ 14.02.2021
Doručené pripomienky (počet ks):
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VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zvesené z úradnej tabuli obce dňa:
Dátum zverejnenia VZN obce na internetovej stránke obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

