NÁVRH
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mužla č. 7/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Mužla vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Mužla s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných
podmienok obyvateľov obce a životného prostredia v obci.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje
a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
• elektro odpadov z domácností,
• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov,
• veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
• jedlých olejov a tukov,
f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsob spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i) prevádzkovaní zberného dvora,
j) spôsob zberu drobného stavebného odpadu.
§2
Systém nakladania so zmesovým komunálnym odpadom

1.

Zmesový komunálny odpad sa vyváža v obci 1-krát za týždeň celoročne. Nádoba na
odpad musí byť dostupná na hranici pozemku alebo pri krajnici cesty tak, aby nebola za
bránou, alebo inými prekážkami v deň vývozu od 06.00 hod ráno. Nesmie obsahovať
horúci popol, iný horúci materiál ani žiadne iné predmety, ktoré by mohli poškodiť
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6.

7.

zberové vozidlo. Zbernú nádobu a stanovište je povinný udržiavať v riadnom stave
a čistote jej držiteľ na vlastné náklady.
Zložka komunálneho odpadu je časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Táto sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky
komunálneho odpadu, alebo nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
Každá domácnosť, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba musí mať 120, 240
alebo 1100 litrovú nádobu. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
znáša občan. Obyvatelia môžu si kúpiť nádoby podľa cenníka Obce Mužla na obecnom
úrade v Mužle. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. V zimnom
období sú držitelia odpadov povinní odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu
nádoby.
Zber objemného odpadu sa bude v obci uskutočňovať 2x ročne do pristavených
kontajnerov, ktoré budú vyvezené na povolenú skládku odpadu. Zber odpadu s obsahom
škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné
odpady) sa bude uskutočňovať 1x ročne. Odpad s obsahom škodlivín sa uloží v deň zberu
na miesto určené obcou. Miesto zberu bude občanom oznámené vyhlásením v miestnom
rozhlase, na úradných tabuliach a na internetovej stránke obce.
Drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí poplatok za
komunálne odpady a DSO.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, ktorý sa bude odovzdávať po
odvážení a zaplatení poplatku za DSO do pokladne obce vo výške určenej vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Mužla o podmienkach určovania a vyberania poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla za konkrétny
kalendárny rok poverenému zamestnancovi obce. DSO sa uloží do kontajnera
umiestneného pri požiarnej zbrojnici.
Zberová spoločnosť, ktorá na území obce Mužla vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je
povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady
jej opravu alebo výmenu,
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto
obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho
využitia (vrátane množstva vytriedeného komunálneho odpadu), úpravy alebo
zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob.
§3
Systém nakladania triedeným odpadom

Triedený zber v obci Mužla sa týka týchto zložiek:
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a)

Elektro odpady z domácností
1.) Držiteľ elektro odpadu je v prvom rade povinný odovzdať elektro odpad distribútorovi
do spätného zberu elektro odpadu.
2.) Elektro odpady z domácností, použité prenosné batérie a akumulátory, ako aj
automobilové batérie a akumulátory, sa budú zbierať obecným úradom minimálne 2x
ročne v čase a na mieste vopred určenom obcou.

b)

Odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1.) Odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa
zbierajú do 1100 l zberných nádob farebne odlíšených (papier – modré, plasty – žlté, sklo
– zelené, kovové obaly - červené) umiestnených na ostrovoch na území obce.
2.) Na tieto obaly sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a zberné nádoby hradí
organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) alebo výrobca, nie obec ani pôvodca odpadu.
3.) Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l žltých zberných
nádob. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu
zberová spoločnosť.
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 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.
Kovové obaly v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob. Zber
odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť.
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, komponenty alebo súčiastky strojov a zariadení a iné kovové predmety.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob. Zber odpadov
prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť.
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.
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Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob. Zber
odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná
zberová spoločnosť.
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.
c)

Veterinárne lieky a humánne
a zdravotníckych pomôcok

lieky

nespotrebované

fyzickými

osobami

Fyzické osoby sú povinné nespotrebované odpadové lieky, veterinárne lieky, humánne
lieky a zdravotnícke pomôcky odovzdať vo verejných lekárňach.
d)

Odpadové oleje, jedlé oleje a tuky z domácností
1.) Držiteľ odpadových olejov je v prvom rade povinný prednostne zabezpečiť ich
zhodnotenie, alebo zneškodnenie.
2.) Odpadové oleje, jedlé oleje a tuky z domácností sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Pôvodca odpadových
olejov je povinný odpadové oleje odovzdať na:
2.1. miesto určené obcou – v priestoroch vedľa požiarnej zbrojnice
2.2. osobe oprávnenej na zber odpadových olejov
2.3. spracovateľovi odpadových olejov
§4
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1.
2.

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na komunálny
odpad a na iné miesta než na to určené.
Zber biologicky rozložiteľných odpadov sa uskutoční v oplotených priestoroch
vyhradených v areáli Zberného dvora obce Mužla (pri Cigánygödör).

§5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľov kuchýň
Obec Mužla tento zber zabezpečuje pre svoju školskú jedáleň zberovou
spoločnosťou, ktorou má podpísanú zmluvu o zneškodňovaní biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu.
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§6
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.

V prípade zistenia nezákonne uloženého odpadu v obci, treba tento bezodkladne nahlásiť
zamestnancovi obce:
b) osobne na obecnom úrade,
c) na telefónnom čísle: 036/758 3102
d) mailom na: sekretariat@muzla.sk

§7
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 3/2016 zo dňa 12. 06. 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Mužla na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2017 uznesením č. xx/13122017.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Mužle, dňa 28. 11. 2017

Ing. Farkas Iván
starosta obce

Vyvesené pred schválením: 28. 11. 2017
Zvesené pred schválením:
Vyvesené po schválení:
Zvesené po schválení:
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