VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Spišská Teplica č. 16/2018
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
NA ÚZEMÍ OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA
Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto nariadení:

Článok 1
Spoločné ustanovenia
1. Hierarchia odpadového hospodárstva na území obce je záväzné poradie týchto priorít
v súlade s osobitným predpisom:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
2. Zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a mobilného zberu a
výkupu možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou, okrem
distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadov, použitých batérií a odpadových
pneumatík a subjekty vykonávajúce zber použitých batérií prostredníctvom zberných
miest.
3. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
a) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu,
b) triediť a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zložiek podľa
tohto nariadenia ukladaním do zberných nádob/kontajnerov a veľkokapacitných
kontajnerov umiestených na stanovištiach, zberných miestach na to určených v
súlade s týmto nariadením,
c) vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu jednotlivé zložky komunálneho
odpadu,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob,
e) komunálny odpad vkladať do zberných nádob tak, aby sa dali uzavrieť a
komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie a
majetok osôb.
4. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob:
a) plastové odpadové alebo kovové nádoby s objemom 110 l na zmesový komunálny
odpad,
b) plastové farebné vrecia alebo zberné nádoby pre triedený zber jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier),
c) veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady,
d) 1100l zberné nádoby pre obyvateľov bytových domov a pre ukladanie
komunálneho odpadu na stojiskách na cintoríne, v centre obce, v areáli základnej
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školy.
5. Pre fyzické osoby je na území obce zavedený paušálne spoplatňovaný systém zberu
komunálneho odpadu. Každá fyzická osoba, ktorá vlastní alebo je oprávnená užívať
nehnuteľnosť na území obce, je povinná oznámiť túto skutočnosť obci. Obec následne
zabezpečí systém zberu a zneškodnenie komunálnych odpadov.
6. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu.
Občan je povinný si ju kúpiť na vlastné náklady buď na obecnom úrade alebo v iných
predajniach tak, aby zberná nádoba bola kompatibilná so systémom zberu.

Článok 2
Podrobnosti o nakladaní s jednotlivými druhmi odpadu
Obec v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva upravuje podrobnosti o nakladaní
s jednotlivými druhmi odpadu takto:
1. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi:
1.1. Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob,
uplatňuje intervalový systém zberu zmesového komunálneho odpadu.
1.2. Každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ zberných nádob na zmesový
komunálny odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie, pre
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, je minimálny počet nádob 1ks.
1.3. Interval odvozu sa zabezpečuje minimálne 2x mesačne. O dni zberu zmesových
komunálnych odpadov bude obec vopred informovať pôvodcov zmesového komunálneho
odpadu v obci na úradnej tabuli a webovom sídle. Harmonogram zberu pre domácnosti
v tlačenej forme zabezpečuje obec.
1.4. Zber, prepravu, zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
1.5. Každá fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba s prevádzkou na území obce je
povinná pred začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie zberu zmesového komunálneho
odpadu.
1.6. Obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnených subjektov množstvový zber drobných
stavebných odpadov.
2. Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov:
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) zberné nádoby alebo vrecia v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v
bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,
b) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie zberných
nádob a vriec,
c) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny odpad
do vriec, alebo zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich
komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov
zmluvne oprávnenej osoby.
3. Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO):
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Pôvodca biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
ukladá odpad do kompostovacích zásobníkov, ktoré zabezpečí obec tak, aby ak ide
o individuálnu bytovú výstavbu mala každá domácnosť kompostovací zásobník a pre
komplexnú bytovú výstavbu jeden spoločný zásobník pre obyvateľov budovy. Obec
zabezpečí kampaňovy sezónny zber BRKO zo záhrad dvakrát do roka, a to v jarnom a
jesennom období umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na vyhradených miestach
v obci.
4. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne:
4.1 Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
4.2 Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne.
4.3 Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
4.4 Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne
4.5 Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej
jedálne.
5. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov:
5.1 elektroodpady z domácností sa zbierajú najmenej 2x ročne prostredníctvom tretej
osoby oprávnenej na túto činnosť; obec bude vopred informovať o termíne
a podmienkach zberu odpadu v obci na úradnej tabuli a webovom sídle; elektroodpad
zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad môže pôvodca odpadu odovzdať do
zberných nádob, ktoré sú umiestnené aj v predajniach, na obecnom úrade
a v základnej škole,
5.2 odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
a) Zberné vrecia na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) sú farebne rozlíšené.
b) Do vriec (1 100 l kontajnerov) sa ukladajú tieto vyseparované zložky odpadov:
 do vriec modrej farby (alebo do 1100 l kontajnera modrej farby): čistý papier,
ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky
papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej
lepenky. Do triedeného zberu papiera nepatria : asfaltovaný a dechtovaný
papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a
voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky.
 do vriec zelenej farby (alebo do 1100 l kontajnera zelenej farby): biele a
farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), sklenené črepy. Do
triedeného zberu skla nepatria: keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené
bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky,
počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok, horniny, obaly s
obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových
olejov a pod.),
 do vriec žltej farby (alebo do 1100 l kontajnera žltej farby): stlačené PET fľaše
neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly,
plastové obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly,
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fólie kombinované s inými materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechové
obaly z nápojov. Do triedeného zberu pre plasty nepatria: novodurové rúrky a
odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal,
kovové obaly kombinované s iným obalom.
c) Kovy väčších rozmerov, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus zvozovej techniky
oprávnenej osoby, odovzdá držiteľ odpadu vo výkupe kovov.
5.3 použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory sa
zbierajú najmenej 2x ročne prostredníctvom tretej osoby oprávnenej na túto činnosť;
5.4 veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky držiteľ odpadu odovzdá verejnej lekárni,
5.5 jedlé oleje a tuky sa zbierajú najmenej 2x ročne prostredníctvom tretej osoby
oprávnenej na túto činnosť; obec bude vopred informovať o termíne a podmienkach
zberu odpadu v obci na úradnej tabuli a webovom sídle.
6. Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok:
6.1 Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad a odpad z domácností s
obsahom škodlivých látok, ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá alebo iný tekutý
komunálny odpad v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie),
uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká bezpečným spôsobom,
mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber objemného odpadu,
alebo pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
6.2 Miestom určeným pre zber objemného odpadu je zberné miesto určené v harmonograme
zberu v rámci kalendárového zberu zabezpečovaného obcou minimálne dvakrát ročne; obec
bude vopred informovať o termíne a podmienkach zberu odpadu v obci na úradnej tabuli
a webovom sídle. Zber objemného odpadu sa vykonáva pristavením veľkokapacitných
kontajnerov na miestach a v čase určených v harmonograme zberu.
6.3 Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je zberné
miesto určené obcou minimálne dvakrát ročne; obec bude vopred informovať o termíne
a podmienkach zberu odpadu v obci na úradnej tabuli a webovom sídle. Zber sa vykonáva
pristavením špeciálneho kontajnera na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu.
7. Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík:
7.1 Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, ich zber nezabezpečuje
obec. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
8. Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Občania môžu nezákonne umiestnený odpad v katastri Obce Spišská Teplica nahlásiť
písomne, telefonicky, e-mailom alebo osobne zamestnancom Obecného úradu v Spišskej
Teplici, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica.
9. Obec neprevádzkuje zberný dvor.
10. Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať drobný stavebný
odpad bezpečným
spôsobom, mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber drobného
stavebného odpadu oprávnenému subjektu na vlastné náklady.
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11. Dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad
Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z dôvodu že by to bolo ekonomicky neúnosné, pretože náklady na
nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani
pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom stanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 17
tohto nariadenia.

Článok 3
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu v obci
Obec zverejňuje na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého
systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. Zároveň je
popis dostupný v tlačenej forme na obecnom úrade.

Článok 4
Zákazy
1. Zakazuje sa
a) ukladať do zberných nádob/kontajnerov horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý,
výbušný odpad, nebezpečný odpad a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil
zdravie a majetok osôb,
b) znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných
nádob/kontajnerov a odpadkových košov, alebo ukladaním odpadov, pre ktoré nie je
stanovište určené, napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad,
c) poškodzovať zbernú nádobu/kontajner, jej označenie a premiestňovať ju zo stanovišťa
okrem času nevyhnutného na jej vyprázdnenie,
d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných
nádob/kontajnerov inou ako oprávnenou osobou,
e) zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným zložkami komunálnych odpadom a
s oddelene zbieraným komunálnym odpadom,
f) zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad so zmesovým
komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu,
g) ukladať do zberných nádob tekutý odpad,
h) preťažovať zbernú nádobu – t. j. ukladať do nádob odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,
i) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách,
j) poškodzovať zberné nádoby a vrecia,
k) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom
škodlivín, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad,
triedený komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do iných zberných nádob,
ako sú určené podľa tohto nariadenia,
l) ukladať do zberných nádob stavebný materiál a kamene.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Spišskej Teplici na svojom zasadnutí dňa 27.06.2018 uznesením č. 74/2018.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13.07.2018.
3. Zároveň sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišská
Teplica zo dňa 21.09.2016.

Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 28.07.2018
Zvesené z úradnej tabule dňa .............................
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