D O D A T O K č. 1
k VZN č. 7/2009
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na základe §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 386/2009, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje nasledujúci dodatok:
Článok 1
Zber, prepravu a zneškodnenie , zhodnotenie vytriedených odpadov
z domácností - separovaný zber
1.1. Definícia separovaného zberu
1.1.1. Separovaný zber odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001
Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.
1.1.2. Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zložky
komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne:
a) PLASTY
20 01 39
plasty O
Na separovanie plastov firma, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, dodá pre každú
domácnosť 1 plastové vrece . Obec tieto vrecia odovzdá jednotlivým domácnostiam.
Interval odvozu bude vykonaný podľa rozpisu. Vyseparovanú komoditu občania
zhromaždia na jednom vopred dohodnutom mieste, a to pred vchodom do rodinného
domu, pričom im bude odovzdané nové plastové vrece.
Obec sa zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu (miestny
rozhlas, rozpis termínov zberu).
b) SKLO
20 01 02
sklo O
Na separáciu skla budú obci firmou poskytnuté 1100 l veľkorozmerné kontajnery.
Počet poskytnutých nádob je 6 ks kontajnerov. Umiestnenie kontajnerov bude na ul.
Kpt. Nálepku pri predajni Jednota, pred reštauráciou Strešint, na kúpalisku, pri
cintoríne, pri kultúrnom dome a na ulici Kamennej.
Vývoz kontajnerov bude realizovaný podľa potreby.
c) PAPIER A LEPENKA
20 01 01
papier a lepenka
O
Vyseparovaný papier občania zviažu a pripravia pred bránu.
Interval vývozu bude realizovaný podľa potreby. Obec zabezpečí informovanosť

obyvateľov o dátume vývozu.
d) TEXTIL
20 01 10
šatstvo
o
20 01 11
textílie
o
Na separovanie textilu budú obci poskytnuté plastové vrecia, ktorých počet zodpovedá
počtu domácností. Interval vývozu je 2 krát do roka. Obec zabezpečí informovanosť
obyvateľov o dátume vývozu. Zberné miesto v obci bude - vchod do dvora rodinného
domu.
Papier a textil musia byť zabezpečené proti vlhkosti.
e) KOVOVÉ OBALY (ALUMÍNIOVÉ PLECHOVKY OD NÁPOJOV)
20 01 40
kovové obaly (alumíniové plechovky od nápojov) O
Realizácia separovaného zberu kovov bude uskutočňovaná zberom uvedených kovov
prostredníctvom firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Interval realizácie separovaného zberu bude určený po dohovore s obcou.
f) ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ
(ELEKTRONICKÝ ŠROT) A NEBEZPEČNÝ ODPAD
20 01 35
vyradené elektrické a elektronické
zariadenia
N
20 01 36
vyradené a elektrické a elektronické
zariadenia
O
Nebezpečné odpady :
20 01 13
rozpúšťadlá
N
20 01 14
kyseliny
N
20 01 15
zásady
N
20 01 17
fotochemické látky
N
20 01 19
pesticídy
N
20 01 23
vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfuórované uhľovodíky
N
20 01 26
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
20 01 27
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky
N
20 01 28
farby, tlačiarenské farby , lepidlá a živice iné
ako uvedené v 20 01 27
O
20 01 29
20 01 31
20 01 21
20 01 33

detergenty obsahujúce nebezpečné látky
cytotoxické a cytostatické liečivá
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
batérie a akumulátory

N
N
O
O

Použitie iných skupín :
Skupina 15 : Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál
a ochranné odevy inak nešpecifikované.
15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 01 11

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý
pórovitý základný materiál

15 01 05

kompozitné obaly (tetrapack)

O

Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín - nebezpečného odpadu. Interval vývozu je
stanovený 2x ročne.
Dátum odberu odpadov bude po dohode stanovený na presne určený deň, pričom obec
zabezpečí informovanosť a pripravenosť občanov.
Firma zabezpečí zber od domu k domu, pričom bude navštívená každá domácnosť,
ktorá požaduje vývoz.
Cena nebezpečného odpadu je stanovená podľa individuálnej dohody s obcou.
g) OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
16 01 03 opotrebované pneumatiky
O
Interval zberu a odvozu pneumatík bude realizovaný podľa individuálnych potrieb
danej obce. Pneumatiky budú zhromaždené na jednom zbernom mieste: budova
mlyna.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
9.1.
9.2.
a.)
b.)
c.)
d.)

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :
orgány obce / komisie obecného zastupiteľstva
poslanci obecného zastupiteľstva
obecný úrad
orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencií

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010 a bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva č. 24/2009 z 24.12.2009
Toto VZN bolo vyvesené na obecnej tabuli 20.11.2009.

...................................................................
starosta obce

......................................................................................................................................
Vlachovo, ..........................

Obec Vlachovo
Letná 71
049 24 VLACHOVO

VEC
Žiadosť o úľavu
Podpísaný/á ........................................................, bytom .....................................................
žiadam o priznanie úľavy/odpustenie poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov z dôvodu:
- vojak ZVS: ................................................................., od ............... do .................
- osoba vo výkone trestu odňatia slobody: ................................................................
- občan nad 80 rokov: ..................................................
- držiteľ preukazu ZŤP: ...............................................
- študent /ubytovaný v školskom internáte/ - mimo TP: .......................................................
- pracujúci a zároveň ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu:.................................................

................................................
podpis

Priložené doklady:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

