Návrh
Obecné zastupiteľstvo v Bodíkoch v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva pre obec Bodíky
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bodíky

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje nakladanie s komunálnymi
odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov z domácností,
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov. a odpadu z domácnosti s obsahom
škodlivých látok, ktoré vznikajú na území obce Bodíky s cieľom zabezpečenia ochrany
životného prostredia, čistoty obce s prihliadnutím na bezpečnosť a zdravie občanov.
2. VZN upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.
3. Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Bodíky.
Článok 2
Účel a cieľ odpadového hospodárstva obce
1. Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu.
2. Zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
bodu 1.
3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu 1.
alebo 2.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa bodu1., 2. alebo 3.
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DRUHÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok 3
Základné pravidlo
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce Bodíky a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec Bodíky, ak zákon
neustanovuje inak.
Článok 4
Základné pojmy
1.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

2.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

3.

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.

4.

Drobný stavebný odpadje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

5.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

6.

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.

7.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase. 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.

8.

Komunálne odpady 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, 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 osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
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potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk 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, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa
nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
9.

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
v prílohe osobitného predpisu.
11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
12. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov
so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade
s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
14. Pôvodca odpadu 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.
15. Program odpadového hospodárstvaje 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 zákona
o odpadoch.
16. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd
odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto
prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na
zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku,
informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na
zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného
krytia uvedených činností.
17. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná
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skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste
výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné
uloženie odpadov.
18. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených
povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a
akumulátorov.
19. Triedený zber komunálnych odpadovje činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
20. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly,
vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.
21. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy
s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca
neobalového výrobku.
23. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
24. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na
zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu.
25. 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 v tomto všeobecne záväznom nariadení.
26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej
v súlade so zákonom o odpadoch.
27. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve
alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
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28. Zložka komunálnych odpadov 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.
29. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
30. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.

2.

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

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:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

4.

Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v
súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore
s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý
bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou 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,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
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a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory)
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá
na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
5.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesto určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a
prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

6.

Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je
povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

7. Vykonávať na území obce zber a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže
obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to
sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len
ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti
výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného
nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

Článok 6
Hierarchia odpadového hospodárstva obce
Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
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Článok 7
Komunálny odpad a jeho zložky
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu
z podskupiny:
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
-

20 01 01
20 01 02

-

20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23

-

20 01 25
20 01 26
20 01 27

-

20 01 28

-

20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

-

20 01 34
20 01 35

-

20 01 36

-

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02

papier a lepenka
O
sklo
O
20 01 03
viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
O
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
šatstvo
O
textílie
O
rozpúšťadlá
N
kyseliny
N
zásady
N
fotochemické látky
N
pesticídy
N
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
N
jedlé oleje a tuky
O
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
N
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27
N
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
N
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
O
cytotoxické a cytostatické liečivá
N
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
O
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
N
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti
N
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
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N
O
O
O
O
O

-

20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 01 41
20 01 99

olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O

b)Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
-

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
O
O

c)Iné komunálne odpady:
-

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O
O

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
Článok 8
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1. V obci je -u rodinných domoch a u súkromných podnikateľoch s pravidelným
cyklom vývozu 26 vývozov za rok:
- sadzba za jedného poplatníka – 34,31.- € za rok.
- podnikatelia – pohostinstvá = 360.-€/rok
- u rekreačných chát množstvový zber = objem zbernej nádoby x počet vývozov x
sadzba: 4 kusy kontajnerov = 28000 dm3 x 26 vývozov x 0,020 sadzba =
14560.- € : 185 poplatníkov = 78,70.- € na jedného poplatníka.
- u rekreačných chát /Šulianske jazero – nájomníci Urbariátu Šuľany / množstvový
zber/ 7000 dm3 x 26 x 0,02 = 3640.-€ : 110 = 33.-€ na jedného poplatníka.
- náklady spojené s prepravou a zneškodnením DSO – 0,03.-€ za liter.
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2. Nákup smetných nádob zabezpečí obec. Cena jednej smetnej nádoby /120l/ je
23.-€.
Jedna smetná nádoba /120 l/ je určená pre jednu a dve osoby, dve nádoby pre
tri a štyri osoby, tri smetné nádoby pre päť a šesť osôb. Ak poplatník používa viac
smetných nádob ako je oprávnený užívať, zaplatí poplatok naviac podľa počtu
osôb, ako je určené vo VZN obce.
Smetná nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
3. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.
Komunálny odpad je pripravený k odvozu, ak:
a) je riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách
b) je umožnený prístup k zberným nádobám
c) sú zberné nádoby umiestnené v súlade s VZN
d) nie je obsah nádoby zamrznutý
e) zberná nádoba nie je preťažená
f) zberná nádoba je označená nálepkou.
4. Odpad je vyvážaný minimálne jedenkrát za 14 dní podľa harmonogramu.
5.
Zmluvný partner je povinný:
g) po vyprázdnení zberných nádob zanechať čisté stojisko;
h) dodržiavať cyklus vývozu, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob.
6. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

Článok 9
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1. K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc keramiky, ktoré vznikajú z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou – nepodnikateľom.
2. Stavebný odpad, ktorý nie je drobný stavebný odpad (napr. strešná krytina), je povinný jeho
pôvodca alebo držiteľ zneškodniť uložením na skládke dokladovateľným spôsobom.
3. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem stavebného odpadu, nepovažuje sa to za drobný
stavebný odpad a je povinná zabezpečiť si prepravu a zneškodnenie na vlastné náklady.
4. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba,
alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad
a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
5. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je bezpečný a
neznečisťuje zložky životného prostredia (voda, pôda, zeleň, ovzdušie), mimo verejných
priestranstiev alebo na verejnom priestranstve so súhlasom obce.
6. Miesto na umiestnenie drobného stavebného odpadu na území obce Bodíky určí obec
po dohode.
7. Po dohode s obecným úradom je možné stavebný odpad využiť ako výplň výmoľov a
výtlkov poľných ciest a pod.
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Článok 10
Nakladanie s objemovým odpadom
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to napr. nábytky, staré okná, dvere,
nádoby, plechové rúry.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje minimálne raz ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov na miestach a v intervaloch určených obcou. Občanov obec informuje v
dostatočnom časovom predstihu obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, úradná tabuľa,
internetová stránka obce). V informácii uvedie najmä termíny, druhy odpadu, pre ktorý sú
určené a miesta uloženia.
Článok 11
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Patria sem:
a) odpadové motorové a mazacie oleje;
b) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrenie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými
látkami).
2. Odpady s obsahom škodlivín je možné odovzdávať na miestach a termínoch určených obcou.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1. V obci Bodíky sa triedený zber komunálneho odpadu týka týchto zložiek:
a) elektroodpad z domácností,
b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi), tetrapaky
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
d) jedlé oleje a tuky z domácností,
e) textil
f) biologicky rozložiteľného kuhynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania.
2. Na vytriedené zložky komunálneho odpadu majú občania k dispozícii nasledovné spôsoby:
a) mobilný zber – zabezpečuje obec Bodíky alebo zmluvná organizácia
b) zberné miesto – zberné nádoby na separovaný odpad umiestnené v obci na vyznačených
miestach.
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Článok 12
Elektroodpad z domácností
1. Patria sem: Veľké domáce spotrebiče – chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky
riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlné rúry,
elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, klimatické
zariadenia. Malé domáce spotrebiče – vysávače, čističe kobercov, iné spotrebiče pre čistenie,
žehličky, hirankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, hodiny, hodinky, váhy.
Televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany.
2. Elektroodpad z domácností nepatrí do zmesového odpadu, obec zabezpečí bezplatne
odvoz elektroodpadu od domácnosti vo vopred vyhlásených termínoch /štvrťročne/
aelektroodpad skladuje na ekodvore.
Elektroodpad je možné odovzdať na mieste určenou obcou, kde sa uskutoční skladovanie
elektroodpadov oddelene od komunálnych odpadov.
Obec má uzavretú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektroodpady,
ktorá zabezpečí odvoz elektoodpadu z obce.
3. Elektroodpad je zakázané odovzdať iným subjektom, ako ustanovuje toto VZN, napr.
pouličným výkupcom.
Článok13
Žiarivky a svietidlá
1. Žiarivky a svietidlá nepatria medzi elektroodpad, obsahujú nebezpečné látky, preto patria do
kategórie nebezpečné odpady.
2. Patria sem:
a) Lineárna žiarivka – klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónová trubica)
b) Kompaktná žiarivka – žiarivka s menšími (kompaktnejšími) rozmermi ako klasická
žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu
náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek, preto sa nazývajú úsporné žiarovky. Majú
spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky;
c) Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo
stropov budov za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho a bezpečnostného
osvetlenia a tiež svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných
zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.
3. Občania môžu odovzdať žiarivky a svietidlá na ekodvore obce alebo vo vyhlásenom termíne
obec zabezpečí odvoz z domácnosti.
Článok 14
Odpady z obalov a neobalových výrobkov
Patria sem: Odpad z papiera
Odpad zo skla
Odpad z plastu
Odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov
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Odpad z papiera
1. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy ( bez textilných obalov), listy, kancelársky
papier, papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, baliaci a krepový papier, papierové obaly, kartóny a lepenky vhodne
upravené.
2. Nepatria sem: asfaltový papier, brúsny papier, použité hygienické potreby, viacvrstvové
kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené
potraviny, škatuľky od cigariet, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier.
3. V priebehu roka obec zabezpečuje zber odpadov z papiera z domácností. Interval odvozu
papiera je 1 x štvrťročne. Obec informuje občanov o podmienkach a intervaloch odvozu
prostredníctvom rozhlasu, úradných tabúľ a internetovej stránky.
Odpady zo skla
1. Patria sem: sklenené fľaše a nádoby - biele a farebné, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov.
2. Nepatria sem: vrchnáky, korky, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami,
potravinami), autosklo a znečistené fľaše od chemikálií.
3. V priebehu roka obec zabezpečuje zber odpadov zo skla prostredníctvom kontajnerov
umestnených v dedine v spolupráci so zmluvným partnerom.
4. Interval odvozu skla je 1 x mesačne.
Odpady z plastu
1. Patria sem: PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,
neznečistené obalové fólie a plastové obaly (z čistiacich prostriedkov).
2. Nepatria sem: fľaše znečistené chemikáliami, olejmi, hrubo znečistené fľaše (zeminou,
farbami, potravinami), obaly od nebezpečných látok a olejov, plastové rúrky a výrobky z
PVC (polyvinylchlorid)
3. Patria sem:
a) PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
b) PP (polypropylén): obaly od sladkostí, rôzne plastové nádobky a hračky;
c) PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
d) PVC (polyvinylchlorid): elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok.
4. V priebehu roka obec zabezpečuje zber odpadov z plastu z domácností. Interval odvozu
plastu je 1 x mesačne. Obec informuje občanov o podmienkach a intervaloch odvozu
prostredníctvom rozhlasu, úradných tabúľ a internetovej stránky.
Odpad z viacvrstvových kombinovaných obalov
1. Patria sem: obaly od džúsov, nealko nápojov, vína, mlieka, smotany a pod.
2. Z obalov je potrebné vytlačiť vzduch a takto zlisované obaly odovzdať.
3. V priebehu roka obec zabezpečuje zber odpadov z viacvrstvových kombinovaných obalov v
spolupráci so zmluvným partnerom. Interval odvozu je 1 x mesačne. Obec informuje
občanov o podmienkach a intervaloch odvozu prostredníctvom rozhlasu, úradných tabúľ a
internetovej stránky.
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Batérie a akumulátory
1. Patria sem: použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
2. Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na mieste určenom obcou v rámci
oddeleného zberu, ktorý organizuje obec. Iným subjektom, ako napr. pouličným zberačom
a pod. sa odovzdávať batérie a akumulátory nesmú.
Textil
1. Obec zabezpečuje zber textilu, prepravu a zhodnotenie prostredníctvom zmluvného
partnera.
2. Vhodné na zber sú:
a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň);
b) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále);
c) prípadne iné druhy textilu.
3. Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je podľa naplnenia.
PIATÁ ČASŤ
Nakladanie s biologicky rozložietľným komunálnym odpadom
1. K biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom patria jedlé oleje a tuky z domácností,
biologicky rozložiteľný odpad z domácností, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenia spoločného stravovania, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov, vrátane odpadu z cintorínov.
2. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (zelený
odpad) patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.
3. Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a kuchynských odpadov z
domácností prednostne zhodnocuje tento odpad kompostovaním na vlastnom pozemku.
Jedlé oleje a tuky je možné v primeranom množstve priniesť na zberové miesto určené
obcou.
4. Je zakázané miešať biologicky rozložiteľný komunálny odpad spolu s komunálnym
odpadom v zberných nádobách určených na komunálny odpad a tiež je zakázané ukladanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na nelegálne skládky odpadov a jeho
spaľovanie.
5. Odpad z cintorínov sa uskladňuje do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených pri
cintorínoch. Zber a zneškodňovanie sa uskutočňuje podľa potreby. Je zakázané
vhadzovať do týchto kontajnerov domový a iný objemný odpad.
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
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Frekvencia vývozu zberných nádob na BRKO je pravidelne 1 x 7 dní, v mesiacoch december
až február a 2x za 7 dní v mesiacoch marec až november / nádoba na BRKO pred kultúrnym
domom/.
Do zbernej nádoby na BRKO patria:
➢ Tráva a seno
➢ Slama
➢ Lístie (aj orechové) a ihličie
➢ Vypletá burina
➢ Nasekané kukuričné stonky a klasy
➢ Pozberové zvyšky z pestovania na balkóne a v záhrade
➢ Nasekané konáre zo stromov a krovín
➢ Piliny, hobliny a štiepka z čistého dreva
➢ Zhnité ovocie a zelenina
➢ Zvyšky z čistenia a spracovania ovocia a zeleniny (aj citrusy a banány)
➢ Znehodnotené potraviny (koreniny, strukoviny, obilniny...)
➢ Usadenina z kávy, čajové vrecúška
➢ Škrupiny z vajca (rozdrvené), škrupiny z orechov, kôstky a makovice
➢ Studený popol z čistého dreva
➢ Papierové vreckovky a obrúsky
Nepatria:
➢ Zvyšky varených jedál
➢ Zvyšky mäsa a výrobky z neho
➢ Zvyšky rýb a výrobky z nich
➢ Mlieko a mliečne výrobky
➢ Výrobky z vajec
➢ Surové ani varené kosti
➢ Piliny a zvyšky z drevotriesky, lakovaného a natieraného dreva
➢ Chlieb a iné pekárenské výrobky
➢ Biologické odpady z drobnochovu – výkaly, podstielka, zvyšky potravy
➢ Srsť z vyčesávania zvierat, uhynuté zvieratá a zvyšky zo zabíjačky

Biologicky rozložiteľný odpad z pozemkov právnických osôb nie je komunálnym odpadom.
Nakladanie s týmto odpadom zabezpečuje vlastník pozemku na vlastné náklady u zmluvného
partnera obce.
Zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vznikajúceho
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, z pozemkov obcí, zabezpečuje obec.
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Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním prebieha u oprávneného
subjektu v zmysle zákona o odpadoch.

ŠIESTÁ ČASŤ
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, vrátane
jedlých olejov a tukov pochádzajúci z prevádzkovania kuchyne, zodpovedá fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, a pod.),
ktorá prevádzkuje takéto zariadenie na území obce. Odpad sa nesmie dávať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov v obci.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
3. Zakazuje sa uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy a ani verejnosť.
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa
potreby dezinfikované.
7. Nový prevádzkovateľ kuchyne je povinný písomne oznámiť obci vyššie uvedené údaje v
termíne do 14 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania.
8. Existujúci prevádzkovateľ kuchyne je povinný písomne podať obci oznámenie s údajmi:
a) názov prevádzkovateľa kuchyne, kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO
b) kópiu zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho platný zmluvný vzťah na
zabezpečením ďalšieho nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a
reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov,
SIEDMÁ ČASŤ
Spôsob nahlasovania nezákonne umiesteného odpadu
1. Nezákonné umiestnenie odpadu môžu obyvatelia obce Bodíky nahlasovať osobne alebo
písomne na adrese Obecného úradu Bodíky.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obecnému
úradu.
3. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu, má nárok na náhradu
vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu.
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4. Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie
nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným
stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, obec je povinná o tom informovať
Okresný úrad najneskôr do troch pracovných dní.
5. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu obec, v pôsobnosti ktorej sa odpad nachádza, na náklady držiteľa
odpadu.

ÔSMÁ ČASŤ
Priestupky
1. Porušenie a nedodržiavanie ustanovení tohto VZN je priestupkom, alebo v prípade
právnickej osoby správnym deliktom. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú
všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 o priestupkoch v znení
neskorších právnych úprav).
2. Porušenie a nedodržiavanie ustanovení tohto VZN je priestupkom, alebo v prípade
právnickej osoby správnym deliktom. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú
všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 o priestupkoch v znení
neskorších právnych úprav).
3. Obec uloží pokutu do výšky 50 Eur ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto VZN alebo v rozpore zo
zákonom 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,
4. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky
v odpadovom hospodárstve v zmysle § 109 zákona o odpadoch.
5. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
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Článok 15
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia na území obce vykonávajú:
a) starosta obce Bodíky
b) poslanci obecného zastupiteľstva obce Bodíky
b) poverení zamestnanci Obecného úradu
c) orgány štátnej správy

DEVIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bodíkoch
dňa , číslo uznesenia .
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Bodíkoch, dňa

Tamás Világi
starosta obce
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bodíky: 18.11.2022
Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Bodíky dňa: 06.12.2022
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