VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Petrovce nad Laborcom č.2/2012
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Petrovce nad Laborcom č.2/2012 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené: 9.12.2011
Vyvesené: 12.12.2011
Zvesené: 27.12.2011
Účinné: 1.1.2012
Obec Petrovce nad Laborcom na základe ustanovenia § 6 zákona č.360/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie Obce Petrovce nad
Laborcom toto:
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
I. časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet a účel
1. Toto VZN ustanovuje pôsobnosť obce, práva a povinnosti právnických osôb, fyzických
a občanov obce osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti pri
nakladaní s uvedenými druhmi odpadov v celom území obce Petrovce nad Laborcom.
2. Toto VZN sa vzťahuje na nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi. Na nakladanie s ostatnými druhmi odpadov sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR
č.223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, a ostatných právnych predpisov
platných v odpadovom hospodárstve.
Článok 2
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastnosti a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností

slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp
alebo na parkovanie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáži a parkovacích
stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom alebo v správe obce, a tiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO)
sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aerobným spôsobom a z ktorých je
možné získať organické hnojivo, alebo zdroj energie. Tvorí ho zelený odpad zo záhrad, polí,
verejných priestranstiev, športovísk, cintorínov, domácností (tráva, lístie, buriny, ovocie,
zelenina, slama, vňať a iné)
3. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností
uvedených v zákone o odpadoch.
4. Drobné stavebné odpady /ďalej len DSO / sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie, ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie, ale ohlásenie stavebnému úradu /§ 55 ods. 2 písm. b/ a c/
stavebného zákona/ alebo, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu / § 56
písm. h/ stavebného zákona/.
5. Elektroodpad sú elektrozariadenia, vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov
a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
6. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich
prepravy.
8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
9. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
10. Zhodnocovanie odpadov: recyklácia, opätovné použitie, získavanie druhotných surovín,
regenerácia, úprava pôdy.
11. Užívateľmi zberných nádob sú:
a/ platitelia poplatkov – občania obce a FO a PO
b/ každý v prípade zberných nádob určených na separovaný zber a v prípade zberných

nádob určených na jarný a jesenný zber – objemný odpad a BRKO
c/ zamestnanci povereného subjektu, alebo zamestnanci Obce Petrovce nad Laborcom,
oprávnení so zbernými nádobami nakladať.
12. Poverený subjekt – je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má Obec Petrovce nad
Laborcom uzatvorenú zmluvu na nakladanie s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 3
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu
1. Pôvodca a držiteľ komunálnych a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so všeobecne záväzným nariadením Obce Petrovce nad Laborcom.
2. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, alebo odo dňa kedy sa stáva platiteľom
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a DSO
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta
určené týmto VZN a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci,
d/ triediť odpad na jednotlivé zložky a ukladať ich do príslušných zberných nádob,
e/ za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a DSO platiť obci poplatok
stanovený vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO,
f/ zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami a vysýpať do nich odpad tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu a znečisteniu okolia,
g/ po vysýpaní odpadu uzatvárať zberné nádoby.
3. Zakazuje sa:
a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom o odpadoch alebo týmto VZN,
b/ zneškodňovať odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN,
c/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a voľne do
terénu.
d/ spaľovať BRKO na súkromných alebo verejných priestranstvách

II. časť
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
Článok 4
Zberné nádoby
1. Zbernými nádobami určenými na zber komunálnych odpadov v obci sú:
a/ 110 litrové kuka nádoby alebo 120 litrové plastové nádoby
b/ vrecia na zber separovaného zberu / papier a lepenka, sklo, plasty /
c/ veľkoobjemové kontajnery / ďalej „VOK“/ o objeme 5 m3 s uzatváraním a 7 m3
d/ PVC vrecia
2. Zberné nádoby na komunálny odpad od platnosti tohto VZN bude zabezpečovať Obec
Petrovce nad Laborcom pre pôvodcu alebo držiteľa odpadu za úplatu.
3. Majitelia rekreačných chát, chalúp a rekreačných domčekov, využívajúcich tieto
nehnuteľnosti občasne, sú povinní dohodnúť si s Obecným úradom Petrovce nad Laborcom
druh zbernej nádoby.
4. Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov komunálneho odpadu sa
stanovuje takto:
a/ pre jeden rodinný dom : 1 ks 110 / 120 litrová kuka nádoba /max. 6 osôb /
b/ pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, počet a druh zbernej nádoby je
podmienený produkciou komunálnych odpadov /VOK, 1100 litrový kontajner /.
Počet a veľkosť zberných nádob je potrebné dohodnúť s Obecným úradom Petrovce nad
Laborcom.
Článok 5
Umiestnenie nádob na odpad
1. Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto
pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:
a/ k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b/ nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c/ nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d/ nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e/ nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

2. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch
určí majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s povereným subjektom,
v sporných prípadoch rozhodne Obecný úrad Petrovce nad Laborcom.

3. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť Obecný úrad Petrovce nad Laborcom.
4. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie nádob na vyhradené miesto.
5. Projektanti a investori pri vypracovávaní projektových dokumentácií rodinných a bytových
domov musia umiestnenie všetkých druhov nádob na odpad konzultovať s Obecným úradom.
6. Zakazuje sa premiestňovať nádoby na odpad a akokoľvek manipulovať s ich obsahom
/prisvojovať si ich obsah, vysýpať ho, vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo berných
nádob /.
III. časť
Zber a preprava komunálneho odpadu
Článok 6
Zber a preprava komunálnych odpadov
1. Obec Petrovce nad Laborcom je povinná:
a/ zabezpečiť a umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom, vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
a zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b/ zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a elektroodpadov z domácnosti,
c/ zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu a zabezpečiť priestor pre uskladnenie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO),
d/ umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na území obce systém
oddeleného zberu elektroodpadov z domácnosti a umožniť mu v rozsahu potrebnom
na tento účel užívať existujúce zariadenie na zber odpadov,
e/ individuálne riešiť možnosť združovania jednotlivých vlastníkov susedných rodinných
domov, pre využívanie jednej kuka nádoby.
2. Odpady budú vyvážané:
a/ jedenkrát za dva týždne od rodinných domov a bytových domov
b/ jedenkrát za mesiac vývoz separovaného odpadu /papier, plasty, tetrapaky, plechovky,
sklo vo vreciach /
c/ vývoz VOK podľa potreby a nahlásenia právnických a fyzických osôb - podnikateľov
d/ vývoz BRKO 2 krát ročne organizovane a zabezpečované obcou, priebežne počas celého
roka vykonávané občanmi obce

Článok 7
Separovaný zber odpadov
1. Fyzické a právnické osoby sú povinné triediť komunálny odpad v takom rozsahu,
pre ktoré obec vytvorí podmienky.
2. Na území obce sa osobitne zbierajú nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- papier a lepenka 200101
- sklo
200102
- plasty
200139
- nebezpečné zložky komunálneho odpadu
- kovy
200140
- kovové obaly (plechovky)
- elektroodpad z domácnosti
- biologický odpad 200203
3. Pôvodca odpadu je povinný na mieste vzniku odpadu zložky komunálneho odpadu
uvedené v ods.2 oddeliť a do doby odloženia na určené miesto osobitne skladovať.
4. Pôvodca odpadu, ktorý zložky komunálneho odpadu nezlikviduje iným spôsobom ako
odovzdaním v zberni druhotných surovín, organizovaným zberom, je povinný vytriedenú
zložku odložiť do zbernej nádoby, vrecia alebo zlikvidovať spôsobom určeným VZN.
5. Na zber separovaného odpadu slúžia:
a/ farebné kontajnery s označením
b/ PVC vrecia žltej farby na PET fľaše, TETRApaky
c/ PVC vrecia čiernej farby na kovové obaly (plechovky)
d/ PVC vrecia zelenej farby na sklo
e/ veľkoobjemové kontajnery na zber veľkoobjemového odpadu, umiestnené v jarných
a jesenných mesiacoch na jednotlivých stanovištiach.
7. Zber železného šrotu bude vykonaný dvakrát ročne
8. Zber BRKO bude zabezpečovaný donáškovým spôsobom tak, že
pôvodcovia ho dopravia na miesto na to určené – zberný dvor. Takto uložený biologický
odpad bude zhodnotený v prevádzke kompostárne umiestnenej v areáli firmy BIOVEX Ing.
Andrej Paulína..
Článok 8
Povinnosti majiteľa /správcu resp. nájomcu/ nehnuteľnosti
1. Majitelia, správcovia resp. nájomcovia nehnuteľnosti, ktorí užívajú zberné nádoby, sú
povinní:
a/ užívať nádobu tak, aby ju nepoškodzovali, po vysypaní odpadu uzatvárať nádobu,
b/ udržiavať vyhradené plochy pre nádoby v čistote bez ohľadu na to, ako k znečisteniu
prišlo,
c/ v zimnom období zabezpečovať posyp a odstraňovanie snehu z verejných
prístupových plôch, kde prichádza k manipulácii s nádobami na odpad.
2. Ak nie je odpad riadne pripravený na odvoz, poverený subjekt ho neodvezie, najmä ak
hrozí nebezpečie narušenia jeho pracovného plánu alebo ak by mohlo prísť k úrazu.
pracovníka alebo poškodenia technického zariadenia. Ak príde k takémuto prípadu,
poverený subjekt ihneď po jeho zistení oznámi tento nedostatok majiteľov, správcovi
nehnuteľnosti, ktorý je v takom prípade povinný závadu odstrániť.

3. Zakazuje sa sypať odpad na zem, znečisťovať okolie a spaľovať odpad v zberných
nádobách.
4. Do nádob na triedený odpad je zakázané ukladať iné druhy odpadu, okrem tých, pre ktoré
je nádoba určená.
Článok 9
Povinnosti povereného subjektu
Poverený subjekt je povinný:
a/ zabezpečovať pravidelný zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov v zmysle zmluvy na výkon týchto prác s Obcou Petrovce
nad Laborcom. Súčasťou zmluvy je časový harmonogram na výkon jednotlivých činností,
b/ zabezpečiť pravidelný zber, prepravu, dotriedenie a zhodnotenie vytriedených zložiek
komunálneho odpadu,
c/ pri zbere a preprave odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku
škodám na životnom prostredí a majetku,
d/ zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá podľa platného
Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o množstve prijatých zložiek KO a
spôsobe zhodnotenia.
Článok 10
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. DSO pôvodca nemôže uložiť do zbernej nádoby.
2. V ostatných prípadoch pôvodca DSO je povinný odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP
a zabezpečiť si odvoz tohto odpadu na vlastné náklady do VOK v zbernom dvore.
3. Každý pôvodca, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a platí poplatok v plnej
výške, môže uložiť v zbernom dvore 100 kg DSO za rok bez úhrady. Evidenciu týchto
pôvodcov vedie zodpovedný pracovník Obecného úradu Petrovce nad Laborcom.
4. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky / kovy, drevo,
sklo, plasty / a tieto účelne zhodnotiť, resp. odovzdať ich v zbernom stredisku.
5. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre
iných účastníkov zberu.
Článok 11
Kal zo septikov, žúmp a odpad z čistenia kanalizácie
1. Majitelia septikov, žúmp alebo kanalizácie, resp. ich užívatelia sú povinní zabezpečiť na
svoje náklady zneškodnenie kalu a odpadu z čistenia kanalizácie v súlade s týmto VZN.
2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalu zo septikov, žúmp a odpadu z čistenia
kanalizácie môže na území obce len organizácia, ktorá je oprávnená na vykonávanie tejto
činnosti. Majitelia septikov, žúmp a kanalizácie sú povinní zabezpečiť vývoz kalu a odpadu
z čistenia kanalizácie výlučne prostredníctvom takejto organizácie.
3. Každý majiteľ septika, žumpy alebo kanalizácie je povinný viesť evidenciu o zabezpečení
vývozu kalu a doklady o tom uschovať po dobu 3 rokov.
4. Miestnom zneškodnenia môže byť aj Čistička odpadových vôd Petrovce nad Laborcom.
IV. časť
Sankcie
Článok 12
Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov, a

podľa ustanovení zákona č.372/1990 o priestupkoch v platnom znení, podľa zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov.

Článok 13
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a/ poruší ustanovenia tohto nariadenia,
b/ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN
c/ uloží odpad na iné miesto, ako na miesto určené obcou v tomto VZN.
2. Za priestupok možno uložiť pokutu.
V. časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 14
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ poverení zamestnanci Obce Petrovce nad Laborcom
b/ poverení členovia komisie ŽP
c/ orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií
Článok 15
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO bolo
schválené dňa 9.12.2011
Všeobecne záväzne nariadenie č.2/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
nadobudne účinnosť 1.1.2012
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č.2/2011 o zbere,
preprave a zneškodňovaní odpadu, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v Petrovciach nad Laborcom dňa 10.12.2010.
V Petrovciach nad Laborcom , dňa: 9.12.2011

Ing. Štefan Rovňák
starosta obce

