Obec Hontianske Moravce na podklade ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e č. 1/2010
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Hontianske Moravce
§1
Predmet nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi ( ďalej len KO a DSO ), pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na území
Obce Hontianske Moravce.
2. Stanovuje účel a ciele odpadového hospodárstva na území obce Hontianske Moravce.
3. Územím Obce Hontianske Moravce je kat. územie Kostolné Moravce a kat. územie Opatové Moravce.

§2
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných
surovín,
c) využívať odpady ako zdroj energie,
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru
ustanovenú zákonom o odpadoch.
§3
Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva Obce Hontianske Moravce určuje ciele odpadového hospodárstva obce ako
územného celku, pôvodcov odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.
§4
Vymedzenie základných pojmov.

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné
úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
4. KO sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností
a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Za odpady z domácností sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu napríklad zo záhrad,
chát, chalúp, ďalej z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb a občianskych združení.
5. DSO sú odpady vznikajúce pri stavebných úpravách v domácnostiach, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie

ani stavebné ohlásenie.
6. Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO.
7. Nakladanie s odpadmi je ukladanie odpadov do zberných nádob alebo na miesta na to určené, zber, preprava, a
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
8. Nebezpečné zložky z KO sú autobatérie a akumulátory; batérie - suché články; farby; laky; lepidlá; živice; lieky po
záručnej dobe; fotografický film a papier; ustaľovače; vývojky; odpadové oleje; motorový olej; prevodovkový olej;
brzdové kvapaliny; katalyzátory; olejové filtre; vody znečistené olejom, chemikáliami; petrolej; benzín; chladiace
zmesi; čistiace prostriedky; kyseliny; hydroxidy; iné odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie so zvyškami
oleja alebo znečistené olejom a inými škodlivinami; riedidlá; rozpúšťadlá; výbojky; žiarivky; ortuťové teplomery;
pesticídy a látky na boj proti škodcom; vyradené elektrické a elektronické zariadenia; drevo a stavebné odpady
obsahujúce nebezpečné látky.
9. Staré vozidlo je vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov a držiteľ vozidla
nezabezpečil jeho odstránenie z cesty alebo verejného priestranstva a tiež vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak
je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve.
10. Elektroodpadom sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré pochádzajú z domácností fyzických
osôb, z prevádzok fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

§5
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce

1. Za nakladanie s KO a DSO , ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
2. Na území obce sa zavádza separovaný zber plastov ( PET fľaše, PE fólie ), papiera, kovov, skla biologicky
rozložiteľného odpadu a oddelený zber opotrebovaných pneumatík.
3. Obec umožní autorizovaným podnikateľom zaviesť a prevádzkovať na ich náklady oddelený zber elektroodpadu
a iných odpadov podľa ust. zákona o odpadoch.
4. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO a DSO vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci
podľa požiadaviek pôvodcov odpadu na ich náklady,
c) zabezpečuje priestor ( miesto ), zbernú nádobu kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO v rámci
separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov z domácností a elektroodpadov pred ich prepravou, biologicky rozložiteľného odpadu, mobilný zber plastov a papiera mesačne. Zber
iných zložiek KO podľa potreby.
5. Náklady na činnosť súvisiacu s nakladaním s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku okrem prípadov podľa
§ 18 ods. 7 alebo 9 zákona o odpadoch.
6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten kto má
na vykonávanie tejto činnosti uzavretú zmluvu s obcou alebo obec sama.
7. Na plnenie povinností vyplývajúcich s ustanovení zákona o odpadoch je obec oprávnená požadovať potrebné
informácie od držiteľov KO a DSO alebo toho kto nakladá s KO a DSO na území obce.
8. Obec môže zaviesť na svojom území množstvový zber pre všetkých pôvodcov KO alebo len pre niektoré kategórie
pôvodcov KO.
9. Na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa o zavedenie množstvového zberu obec tento zber umožní
ak žiadateľ preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných KO je presne merateľné, separuje povinné zložky KO,
b) KO a DSO sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

§6
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s KO a DSO.

1. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.
2. Pôvodca KO a DSO odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v obci,
b) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
d) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) pred odvozom odpadu zberné nádoby umiestniť na stanovište v deň zvozu
KO a sprístupniť ich vo vzdialenosti max. 2 m od zvozovej trasy,
e) po odvoze odpadu je povinný vrátiť zbernú nádobu na pôvodné miesto, pokiaľ nie je totožné so stanovišťom bez
zbytočného odkladu,
f) separovať zložky KO – papier, plasty, sklo, kovy , opotrebované pneumatiky, biologicky rozložiteľný odpad,
g) ukladať vyseparované zložky KO len do zberných nádob na to určených alebo na miesta určené obcou,
h) zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom,
tak aby stanovište zberných nádob bolo neustále čisté.
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na nehnuteľnosti, ktorú vlastní , spravuje alebo drží
v nájme, bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne Obvodnému
úradu životného prostredia v Krupine a obci.
§7
Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu

1. Obec Hontianske Moravce pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje odvoz a likvidáciu KO a DSO
prostredníctvom oprávnených osôb na základe uzatvorených zmlúv.
2. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
3. Oprávnená osoba je povinná
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky, najneskôr v nasledujúci
deň,
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) vykonať na požiadanie obce mimoriadny vývoz KO,
e) minimálne 1x do roka vykonať na vlastné náklady dezinfekciu zberných nádob,
f) v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie ihneď na vlastné náklady
odstrániť,
g) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou.
4. Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať OcÚ o zabezpečenie
odvozu KO a DSO, zoznámiť sa so systémom separácie, zberu a prepravy odpadu.
5. OcÚ následne zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadov z prevádzky právnickej osoby alebo podnikateľa.
§8
Separovaný zber
1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO. V obci je zavedený separovaný zber skla, papiera, plastov, kovov,
elektroodpadu, a biologicky rozložiteľného odpadu.
2. Prostredníctvom označených a farebne rozlíšených kontajnerov, rozmiestnených na území obce sa separuje sklo.

3. Plasty a papier pôvodca odpadu odovzdá každý mesiac v stanovený deň mobilného zberu na miesto určené obcou.
4. Kovový odpad pôvodca odpadu odovzdá v oznámený deň mobilného zberu na miesto určené obcou.
5. Mobilný zber elektrozariadení sa prevádza 2 x ročne v oznámený deň. V prípade nutnosti pôvodca elektroodpadu
môže požiadať OcÚ o odvoz tohto odpadu i v iný termín.
6. Biologicky rozložiteľný odpad bez drevnatých častí ( tráva, seno, slama, buriny, lístie a pod. ) sú jeho pôvodcovia
povinný zneškodňovať kompostovaním na vlastné náklady na pozemku spravovanom vlastníkom, resp. užívateľom
pozemku.
7. Biologicky rozložiteľný odpad drevnatých časí, obec realizuje mobilným zberom 2x ročne, v jarnom období a v
jesennom období. Termíny zberu budú pôvodcom odpadu včas oznámené. Zber bude prevedený na náklady obce.
8. Veľkoobjemový odpad z domácnosti môžu pôvodcovia odpadu odovzdať do obcou umiestnených veľkoobjemových
kontajnerov.
9. Opotrebované pneumatiky sú ich držitelia povinní umiestniť do veľkoobjemového kontajnera umiestneného pri
Požiarnej zbrojnici.
10. Umelohmotný odpad (vence, kahance a pod.) z hrobov na cintorínoch je možné umiestniť len do vyhradených
1100 l kontajnerov.
11. Biologicky rozložiteľný odpad bez drevnatých častí z hrobov na cintorínoch je možné umiestniť len na tento
účel vyhradenom mieste.
§9
Nakladanie s nebezpečnými zložkami komunálneho odpadu

1. Nebezpečné zložky z KO uvedené v § ods. 8 je zakázané ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností
alebo prevádzok právnických osôb a podnikateľov.
2. Vytriedené nebezpečné zložky z KO môže pôvodca odpadu odovzdať v rámci mobilného zberu nebezpečných látok
zabezpečeného obcou v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

§ 10
Objemný odpad

1. Objemný odpad (nadrozmerný odpad) z domácností je potrebné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov.
2. O termínoch odvozu objemného odpadu budú občania informovaní prostredníctvom MR a TIK.
3. Opotrebované pneumatiky je zakázané umiestňovať do veľkoobjemových kontajnerov okrem kontajneru určeného
na ich umiestnenie.
§ 11
Drobné stavebné odpady
1. DSO vzniknuté z bežných udržiavacích prác na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie
je potrebné uložiť do veľkoobjemového kontajnera, ktorého odvoz bezplatne zabezpečí obec.
2. DSO vzniknuté zo stavebných činností a prác na vykonanie ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie
je potrebné uložiť do veľkoobjemového kontajnera, ktorého pristavenie zabezpečí obec. Náklady spojené prepravou
a zneškodnením DSO znáša pôvodca odpadu.

§ 12
Staré vozidlá

1. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša držiteľ vozidla. Staré vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie
vozidiel podľa osobitných predpisov nesmie byť umiestnená na komunikácii alebo na inom verejnom priestranstve.
2. V prípade porušenia ustanovení ods. 1 obec písomne upovedomí držiteľa starého vozidla o povinnosti odstrániť
vozidlo, ako aj dôsledkoch v prípade nečinnosti.
§ 13
Zberné nádoby

1. Počet zberných nádob a cyklus vývozov je v obci upravený tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob s KO.
2. Obec určuje počet potrebných zberných nádob na zber KO nasledovne :
- rodinné domy – minimálne 1 ks 110 l zberná nádoba s vývozom 1x za 2 týždne,
- bytové domy - 1 100 l a 110 l zberné nádoby s vývozom minimálne 1x za 2 týždne. Počet zberných nádob je správca
bytov povinný zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob a hromadeniu odpadu v ich okolí.
- podnikatelia a právnické osoby - 110 l, 1 100 l zberné nádoby s vývozom minimálne 1x za 2 týždne . Počet zberných
nádob a musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k prepĺňaniu zberných nádob a hromadeniu odpadu v ich okolí.
3. V prípade nutnosti pôvodca odpadu môže tento umiestniť i do vriec a v stanovený deň vývozu umiestniť vedľa zbernej nádoby.
§ 14
Priestupky a pokuty

1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo týmto nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm.a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť pokutu
do výšky 165,96 €.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb.
v platnom znení).
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hontianske Moravce č. 3/2001o odpadoch.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Moravciach uznesením č. 6/2010
dňa 26.03.2010.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.04.2010.

Vyvesené : 29.03.2010

Zvesené: .............................

Ing. Rudolf Gabryš
starosta obce

