NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaradice
č. 2/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čaradice

Obec Čaradice na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. f/ a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
§ 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Zodpovednosť obce
1.1.1 V zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch za nakladanie s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce Čaradice (ďalej len obce) a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
1.2 Predmet úpravy
1.2.1 Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti a biologicky rozložiteľnými odpadmi
vzniknutými na území o b c e v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
1.2.2 Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov.
1.2.3 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.
§ 2 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
2.1 Základné pojmy
2.1.1 Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v
súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2.1.2 Pôvodca odpadu je každý pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak je ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov
2.1.3 Držiteľ odpadov je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, teda:
- občania – fyzické osoby,
- občania – fyzické osoby – podnikatelia,
2.1.4 Nakladanie s odpadom je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
2.1.5 Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrch zeme, alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje miesto, na ktorom 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
2.1.6 Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2.1.7 Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
2.1.8 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov, sú to najmä
odpady zo zelene, kuchynský a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky.
2.1.9 Odpad zo zelene, časť biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len odpad zo zelene) je odpad,
ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb, právnických osôb a občianskych združení (napr. pokosená tráva, seno, odpad zo
záhrad, konáre, lístie, plody stromov a kríkov, neupotrebené zvyšky úrody, vianočné stromčeky atď.)
2.1.10 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí
podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností a na odpad pochádzajúci z
prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a
právnická osoba – prevádzkovateľ kuchyne
2.1.11 Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.
2.2 Základné povinnosti a všeobecné zákazy
2.2.1 Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať, v súlade s týmto
nariadením.
2.2.2 Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi, je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.
2.2.3 Na území obce sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na to určenom,
b) zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak, ako na mieste definovanom týmto
nariadením,
c) zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu,
d) vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov.
2.2.4 Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi (zber, odvoz a likvidácia) znáša držiteľ
odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.
2.2.5 Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
2.2.6 Náklady na zabezpečenie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
2.2.7 Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci zistí, že na jeho nehnuteľnosť boli
umiestnené odpady v rozpore s týmto nariadením, resp. zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť
bezodkladne orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia alebo na Obecnom úrade.
2.2.8 Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov na nehnuteľnosti v rozpore s týmto
nariadením, zabezpečí zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady obec,
alebo príslušný orgán štátnej správy.
2.2.9 Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a
zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
2.2.10 Držiteľ odpadu je povinný odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie
iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto nariadenia. Vykonávať zber, prepravu,

zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území
obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (ďalej oprávnená
osoba).
2.2.11 Oprávnená osoba je povinná:
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla,
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie ihneď
na vlastné náklady odstrániť
e) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou.
2.2.12 Ak právnická osoba, alebo podnikateľ, požiada o zavedenie množstevného zberu v zmysle
zákona o odpadoch, a ak splní podmienky na jeho zavedenie:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené
pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Množstevný zber sa u žiadateľa zavedie od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to za
podmienky, že žiadosť o zavedenie množstevného zberu bola podaná najneskôr do 30. septembra
príslušného roku. Pri odbere odpadu od pôvodcu je potrebné, aby tento odpad bol odovzdaný a
navzájom obojstranne odsúhlasený zodpovednými osobami.
§ 3 NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z
DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
3.1 Všeobecné pravidlá
3.1.1 Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3.1.2 Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, ich zneškodňovanie a
ich zhodnocovanie na území obce môže zabezpečovať iba organizácia (ďalej oprávnená osoba), ktorá
má na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou.
3.1.3 Pri príprave komunálnych a triedených odpadov na odvoz sa vyžaduje súčinnosť majiteľa,
správcu, resp. nájomcu nehnuteľností (ďalej len objednávateľa) s oprávnenou osobou.
3.2 Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
3.2.1 Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:
20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.
3.2.2 V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob. Obec týmto nariadením
určuje povinnosť pôvodcom odpadov na jeho území zapojiť sa do tohto zberu. Počet zberných nádob
je určený na počet členov domácností, pričom počet osôb v domácnosti 1-4 má nárok na 1 nádobu 120
l, s vývozom jedenkrát za dva týždne . Domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov, má nárok na 2 zberné
nádoby 120 l s vývozom jedenkrát za dva týždne.
3.2.3 Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan kúpou zbernej nádoby.
Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.
3.2.4 Prístup k nádobám musí byť zabezpečený celoročne a každý objednávateľ je povinný aj v
zimnom období umožniť vyprázdnenie a odvoz odpadov odprataním snehu a posypom prístupovej
komunikácie.
3.2.5 Znečistenie okolia stanoviska zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze odpadov,
alebo separovaných odpadov, odstránia pracovníci oprávnenej osoby okamžite pri zbere odpadov.

3.2.6 Objednávateľ zabezpečí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú
hmotnosť, resp. objem a zakazujú sa vykladať vrecia s odpadom.
3.2.7 Zberné nádoby zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate je jej užívateľ povinný
zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN
ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
3.2.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že sa bude o zberné nádoby na odpady riadne starať.
3.2.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade straty nádoby na odpady, alebo jej poškodenia uhradí
oprávnenému vývozcovi spôsobenú škodu.
3.2.10 Prevzatím komunálnych odpadov ako aj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov sa ich
majiteľom stáva oprávnená osoba. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám než oprávnenej
osobe odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich
obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných, než k
tomu určených nádob.
3.2.11 Obec zabezpečí zberné nádoby na zber TKO s objemom 120 l, a dodá fyzickým osobám v
rodinných domoch a spoločenstvám vlastníkov bytov. Právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ si zabezpečí nádoby na TKO vo vlastnej réžii.
3.2.12 V rámci minimalizácie tvorby odpadov zo záhrad sa uplatňuje samostatné kompostovanie
občanmi.
3.2.13 Pri množstvovom zbere odpadu je pôvodca povinný určiť si počet zberných nádob a interval
odvozu. Zmena intervalu odvozu a počet nádob sa môže meniť (1x za štvrť roka) na základe písomnej
žiadosti, 30dní pred zavedením zmeny odvozu.
3.2.14 Zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho
odpadu iný druh odpadu.
3. 3 Systém zberu objemného odpadu
3.3.1 Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
20 03 07 - objemný odpad - O.
3.3.2 Objemný odpad z domácností sa ukladá do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v obci
2 x ročne. / v jarnom a jesennom období/ Umiestnenie kontajnerov a termín zberu bude oznámený
miestnymi oznamovacími prostriedkami. /MR, oznamy na úradnej tabuli, webovej stránke obce/.
3.4 Systém zberu odpadu z obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady)
3.4.1 Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať na vyhradenom mieste v obci. Obec
odovzdá odpad oprávnenej osobe, s ktorou má uzavretú zmluvu.
3.5 Systém zberu drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO)
3.5.1 Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.
3.5.2Na území obce pre držiteľov DSO – fyzické osoby sa na zber DSO uplatňuje množstvový systém
zberu.
3.5.3 Prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje v obci výhradne oprávnená osoba, ktorá je
povinná zneškodniť DSO výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie DSO, spĺňajúcich požiadavky a
ustanovenia zákona o odpadoch.
3.5.4 Držitelia DSO – fyzické osoby, sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady odvoz DSO na
miesto na to určené, kde tento odpad bezplatne odovzdajú o váhe max. 300 kg ročne pre jednu
domácnosť.

3.5.5 Za DSO nad váhu 100 kg ročne pre jednu domácnosť sú držitelia odpadu – fyzické osoby
povinní uhradiť poplatok ustanovený podľa platného Všeobecne platného záväzného nariadenia obce
Čaradice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3.5.6 Držitelia DSO, ktorým sú právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia sú povinní
zabezpečiť si odvoz a zneškodňovanie DSO na vlastné náklady u oprávnenej osoby.
§ 4 TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
4.1 Všeobecné pravidlá
4.1.1 V obci je zavedené povinné triedenie odpadu, a to nasledovných zložiek:
a) Plasty
b) Sklo
c) Kovy
d) Papier
e) Elektroodpad z domácností
f) Jedlé oleje a tuky z domácností
g) Textil
4.1.2 Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, plastové vrecia a mobilný zber
v mysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.
4.1.3 Vývoz triedeného odpadu v rodinných domoch sa vykonáva podľa zberového kalendára
triedeného zberu. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovej stránke obce www.caradice.sk a
miestnym rozhlasom.
4.1.4 Zber elektroodpadu z domácností bude oznámený miestnymi oznamovacími prostriedkami.
/miestny rozhlas, webová stránka obce/.
4.2 Použité batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
4.2.1 Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.
4.2.2. Použité batérie je možné odovzdať v E-Boxe na obecnom úrade.
4.2.3 Použité automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať do zbernej nádoby umiestnenej
pri Obecnom úrade. Obec ich odovzdá oprávnenej osobe, s ktorou má uzavretú zmluvu.
4.2.4 Použité batérie a akumulátory ja zakázané dávať do zberných nádob, alebo vedľa nich a na
verejné priestranstva obce.
4.3 Jedlé oleje a tuky z domácností
4.4.1 Jedlé oleje a tuky z domácností sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.
4.4.2 Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na dočasnom prekládkovom
mieste, na obecnom úrade, do vyhradenej 110 l plastovej nádoby pri Obecnom úrade. Použité jedlé
oleja a tuky sa odovzdávajú v pôvodných fľašiach od oleja alebo v iných umelohmotných fľašiach.
Obec ich odovzdá oprávnenej osobe, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.
4.4 Použité šatstvo a textil
4.4.1 Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:
20 01 10 - šatstvo - O, 20 01 11 - textílie - O.

4.4.2 Fyzické osoby môžu použité šatstvo a textil odovzdať do špeciálneho kontajnera na šatstvo,
ktorý je umiestnený pri budove Obecného úradu.
4.4.3 Kontajnery na šatstvo zabezpečuje organizácia, ktorá je oprávnená na zber tohto odpadu a má
podpísanú zmluvu s obcou.
4.5 Pneumatiky a odpadové pneumatiky
4.5.1 Fyzické osoby môžu odovzdať bezodplatne opotrebované pneumatiky distribútorovi pneumatík.
4.5.2 Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva servis bez predaja nových
pneumatík.
4.6 Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi z
viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“)
4.6.1 V zmysle Katalógu odpadov sa zaraďujú pod katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) – O
4.6.2 Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky) sa vykonáva do jedného
žltého vreca spolu s plastami a zabezpečuje ho zberová spoločnosť podľa aktuálneho harmonogramu.
Vývoz bude oznámený miestnymi oznamovacími prostriedkami /miestny rozhlas, webová stránka
obce/.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a
džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly,
vrchnáky z kompozitných krabíc.
4.7 Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
4.7.1 Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je
upravený v zákone c. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4.7.2 Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
4.7.3 Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
4.8 Elektroodpad z domácností
4.8.1 Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:
20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N,
20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky - N,
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 0121 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti - N,
20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35 - O.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá,
diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie atď.
§ 5 NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

5.1 Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
5.2 Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
b) jedlé oleje a tuky z domácnosti
c) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania – prevádzkovateľ
kuchyne.
5.3 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa zhodnocuje kompostovaním alebo anaeróbnou
digesciou.
5.4 Fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo užívajú rodinné domy, záhrady, rekreačné chatky prednostne
kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad formou domáceho kompostovania.
5.5 V obci nie je zavedený zber a vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, pretože je to ekonomicky neúnosné.
5.6 Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta
než na to určené alebo ho spaľovať (pokosená tráva v kôpkach a na koreni)
§ 6 NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM A
REŠTAURAČNÝM ODPADOM OD PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE
6.1 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje
pod katalógové číslo:
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O.
6.2 Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
6.3 Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečiť vykonanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad , ktorého je pôvodcom.
6.4 Biologicko rozložiteľný kuchynský odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov.
6.5 Prevádzkovateľ kuchyne musí triedený zber tohto odpadu zabezpečovať preukázateľne a výlučne s
oprávnenou organizáciou o čom musí mať príslušné doklady.
§ 7 MIESTA ZNEŠKODŇOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU A DROBNÉHO
STAVEBNÉHO ODPADU
7.1 KO vytvorený na území obce môžu občania obce uložiť do veľkokapacitného kontajnera,
nachádzajúci sa v areále bývalého JRD - miesto silážnej jamy, nachádzajúca sa na parc. reg. „E“
číslo 2648/1, 2648/2, 2648/4, 2649/1 k. ú. Čaradice v celkovej výmere 1437 m2, do doby
spracovania zmluvnými partnermi.
7.2 DSO vzniknutý na území obce Čaradice môžu občania obce umiestniť do areálu bývalého JRD
- miesto silážnej jamy, nachádzajúca sa na parc. reg. „E“ číslo 2648/1, 2648/2, 2648/4, 2649/1 k.
ú. Čaradice v celkovej výmere 1437 m2, do doby spracovania zmluvnými partnermi.
7.3 Biologicky rozložiteľný odpad obec zhodnocuje prostredníctvom zmluvných partnerov.
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, verejných priestranstiev a parkov, pričom ide prevažne o
konáre a drevený odpad zo strihania krovín a stromov, môžu občania obce umiestniť do areálu
bývalého JRD - miesto silážnej jamy, nachádzajúca sa na parc. reg. „E“ číslo 2648/1, 2648/2,
2648/4, 2649/1 k. ú. Čaradice v celkovej výmere 1437 m2, do doby spracovania zmluvnými
partnermi.

§ 8 SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV –
PAPIERA, SKLA, PLASTOV, KOVOV (ODPADY Z OBALOV A NEOBALOVÝCH
VÝROBKOV)
8.1 Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
8.2 Plasty – sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty –
O. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l žltých vriec. Zber odpadov
prostredníctvom vriec zabezpečuje zberová spoločnosť podľa aktuálneho harmonogramu. Vývoz bude
oznámený miestnymi oznamovacími prostriedkami /miestny rozhlas, webová stránka obce/.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky
a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 11 nádobky, vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
8.3 Sklo a sklenené obaly - sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20
01 02 - sklo – O. V rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1100 l nádob a 120 l zelených
vriec. Zber prostredníctvom vriec zabezpečuje zberová spoločnosť podľa aktuálneho harmonogramu.
Zber skla prostredníctvom nádob umiestnených na území obce v častiach: ulica k JRD pri rod. dome
č. 171, potraviny NITRA ZDROJ, a.s., bývalý obchod COOP Jednota, Horný koniec pri rod. dome č.
55 zabezpečuje podľa harmonogramu príslušná zberová spoločnosť. Vývoz bude oznámený
miestnymi oznamovacími prostriedkami /miestny rozhlas, webová stránka obce/.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy,
okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
8.4 Kovy a kovové obaly - sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20
01 40 - kovy – O. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l červených vriec. Zber
prostredníctvom vriec zabezpečuje zberová spoločnosť podľa aktuálneho harmonogramu. Vývoz bude
oznámený miestnymi oznamovacími prostriedkami /miestny rozhlas, webová stránka obce/.
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a
pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
8.5 Papier a papierové obaly - sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo
odpadu 20 01 01 - papier a lepenka – O. V rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1100 l
nádob a 120 l modrých vriec. Zber prostredníctvom vriec zabezpečuje zberová spoločnosť podľa
aktuálneho harmonogramu. Zber papiera prostredníctvom nádob umiestnených na území obce
v častiach: ulica k JRD pri rod. dome č. 171, potraviny NITRA ZDROJ, a.s., bývalý obchod COOP
Jednota, Horný koniec pri rod. dome č. 55 zabezpečuje podľa harmonogramu príslušná zberová
spoločnosť. Vývoz bude oznámený miestnymi oznamovacími prostriedkami /miestny rozhlas,
webová stránka obce/.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly
na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
§ 9 SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci Čaradice zistí, že na jeho nehnuteľnosť boli
umiestnené odpady v rozpore s týmto nariadením, resp. zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z., je
povinný to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP,
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce alebo na Obecný úrad, tel. kontakt: 037/6305353.
§ 10 PRIESTUPKY
10.1 Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia
10.1.1 Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením
b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením
c) nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú v ods. 2.2.7.
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi,
10.1.2 Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prerokováva obec v súlade so zákonom o
priestupkoch.
10.1.3 Za priestupok podľa predchádzajúcich odsekov môže obec delikventom udeliť peňažnú pokutu
do výšky 165,-Eur.
10.1.4 Ostatné správne delikty mimo tých, ktoré je oprávnené riešiť obec, budú postihované pokutou
uloženou príslušným orgánom štátnej správy.
10.2 Výnosy z pokút za priestupky.
10.2.1 Výnosy z pokút za priestupky uložené podľa ods.10.1 sú príjmom rozpočtu obce.
10.2.2 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonajú:
a) orgány obce (členovia komisie)
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) obecný úrad (poverený pracovník OcÚ)
e) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií
§ 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie sú uvedené v tomto všeobecne
záväznom nariadení, rieši zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a
všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
11.2 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce č.2/2018 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čaradice.

11.3 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Čaradice č. 2/2019 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom dňa ... ..... 2019, Uznesením č. ... /2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa
jeho vyvesenia.

Vladislav Uličný
starosta obce
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