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I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z domácností separovaným odpadom
vrátane biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Hronec a práva a povinnosti právnických
osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na území obce
Hronec.
§2
Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je v súlade so zákonom o odpadoch upraviť na území obce:
a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi /ďalej len KO/ a s drobnými stavebnými
odpadmi /ďalej len DSO/, separovanými odpadmi /ďalej len SO/ vrátane biologicky rozložiteľných
odpadov /ďalej len BRO/ vznikajúcimi na celom území obce a pri činnostiach organizovaných na
verejných priestranstvách, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, o spôsobe triedeného
zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, SO, BRO ako aj o určení miest na
ukladanie, zhromažďovanie a zhodnocovanie týchto odpadov v súlade s programom odpadového
hospodárstva /ďalej len POH/ Slovenskej republiky a obce
b) práva a povinnosti orgánov obce, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku a
nakladaní s KO a DSO, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
2. Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, vzťahuje sa toto nariadenie na
nakladanie so všetkými KO vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa na území obce
3. Nariadenie upravuje aj nakladanie s KO, ktorý vzniká pri činnosti na niektorých osobitných
územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na území obce, ktoré slúžia tomu
istému účelu /napr. chatové a záhradkárske osady a pod./ a pri vykonávaní podujatí pre verejnosť na
verejných priestranstvách, aj jednorazového charakteru
§3
Všeobecné pravidlá
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný
systém na celom katastrálnom území obce Hronec
2. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov, drobných
stavebných odpadov, SO, BRO na území obce Hronec môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou Hronec /ďalej oprávnená osoba/
3. Oprávnená osoba je povinná
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu
b) vykonávať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky

podľa dohody so zástupcami obce
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená
d) vykonať na požiadanie obce Hronec mimoriadny vývoz komunálneho odpadu
e) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou Hronec
4. Iné nakladanie s KO, DSO, SO a BRO sa prísne zakazuje, zakazuje sa najmä:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto nariadením
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch
c) premiestňovanie zberných nádob umiestnených obcou na určené stanovište
d) používať zberné nádoby vo vlastníctve obce na iný účel a poškodzovať ich
e) ukladať do zberných nádob nebezpečný odpad – rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a
infekčný, problémové látky, odpad zo žúmp a septikov, odpad z čistenia ulíc, verejných
priestranstiev a komunikácií (uličné smeti) a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil
zdravie obyvateľov
f) vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob za účelom jeho ďalšieho
používania
g) svojvoľné vytváranie nelegálnych skládok
h) zhromažďovanie odpadov, alebo ich dočasné uloženie pred ďalším nakladaním na
verejných priestranstvách, zeleni, komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách a podobne
i) zneškodňovať akékoľvek druhy odpadov na verejných priestranstvách, záhradách
spaľovaním
j) zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov
Zákaz sa nevzťahuje na:
- organizované akcie triedeného zberu /zber papiera na školách a pod./ uskutočňované po dohode s
organizáciou poverenou zberom
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO a DSO fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú na to
oprávnené, napr. odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré
sú súčasťou systému zberu KO
II. ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI
§4
Práva a povinnosti obce
pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec Hronec
2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu
d) zabezpečuje podľa potreby zber a prepravu objemných odpadov, zber a prepravu oddelene
vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia

§5
Práva a povinnosti
osoby /organizácie/ oprávnenej vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie KO, DSO, SO vrátane BRO
1. Osoba /organizácia/ oprávnená a zber TKO je povinná:
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom
c) zhromažďovať oddelene odpady z domácností so obsahom škodlivín podľa druhov,
označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
d) zhodnocovať odpady pri svojej vlastnej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na
zhodnotenie inému
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
a tohto nariadenia
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich
zhodnotení a zneškodnení
g) vypracovať po dohode s obcou harmonogram vývozu KO, DSO, NO a objemového odpadu a
oznámiť to občanom spôsobom v mieste obvyklým a tento časový harmonogram dodržiavať
v súlade so zmluvou
h) dbať o to, aby boli odpady vyvážané pravidelne a aby nedochádzalo k preplňovaniu
zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovíšť v dôsledku oneskoreného vývozu
i) znečistenie okolia stanovíšť zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze
odpadov, alebo separovaných zložiek odpadov odstrániť okamžite pri zbere
j) vyprázdniť každú zbernú nádobu /aj keď je v nej malé množstvo odpadu/ a umiestniť
ju po vyprázdnení na pôvodné miesto
k) pri manipulácii a vyprázdňovaní zberných nádob musia zostať komunikácie, ako aj prístupové
cesty čisté a v prípade, že dôjde k znečisteniu je potrebné znečistenie ihneď odstrániť
l) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu
m) podľa požiadaviek obce vykonávať dezinfekciu zberných nádob na KO, ktoré sú
vo vlastníctve obce, najmä v letnom období
n) materiálovo zhodnocovať odpady, zabezpečovať ich recykláciu a kompostovanie. Ak to nie je
preukázateľne možné, zneškodňovať odpady skládkovaním, alebo postúpiť zneškodňovanie
autorizovaným subjektom
2. Osoba /organizácia/ oprávnená na zber má právo po vydaní príslušného súhlasu odovzdať odpad
aj inej osobe, ako osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak ide o odpad
vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu,
okrem nebezpečného odpadu a odpadu katalógového čísla 16 01 03 – opotrebované pneumatiky

§ 6
Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1. Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, separovaných odpadov vrátane
biologicky rozložiteľných odpadov je povinný s nimi nakladať v súlade s týmto nariadením
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je tiež povinný:
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci Hronec
- používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci

- ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou Hronec a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca zistí, že na jeho pozemku bol umiestnený odpad v rozpore so
zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne Obvodnému úradu životného prostredia
v Brezne a obci Hronec prostredníctvom obecného úradu.
III. ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM
ODPADOM, SEPAROVANÝM ODPADOM VRÁTANE BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
§7
Spôsob zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania zmesového TKO
1. Obec Hronec pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnených osôb na základe zmluvy na vykonávanie týchto
činností.
2. Všetci pôvodcovia /držitelia/ KO, SO a BRO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému
zberu KO, SO a BRO a nakladať s ním podľa tohto nariadenia
3. V obci je zavedený zber odpadov do zberných nádob s objemom 110 l a 240 l s vývozom
jedenkrát za dva týždne. Zber zabezpečuje firma Brantner s.r.o. Rimavská Sobota a obec Hronec.
4. Pôvodcovia /držitelia/ KO sú povinní:
- čo najviac obmedzovať vznik odpadov
- triediť a zhromažďovať KO na jednotlivé zložky ustanovené v tomto nariadení do určených
zberných nádob, alebo miest na to určených, podľa systému a podmienok triedeného zberu
na území obce
- ostatný zmesový KO po vytriedení zložiek KO, ktoré sa separujú ukladať do zberných nádob
na to určených tak, aby sa dali uzavrieť
- zabezpečiť si dostatočný počet zberných nádob, ktoré sú súčasťou trvale /aj prechodne/ obývaného
alebo inou činnosťou využívaného objektu
- zabezpečiť si stanovište zberných nádob počas celého roka tak, aby bolo ľahko prístupné
vozidlám vykonávajúcim zber a prepravu
- zabezpečiť, aby v čase zvozu neboli zberné nádoby za bránou a inými prekážkami. Zbernú
nádobu v čase zvozu premiestniť do vzdialenosti max. 20 m od zvozovej trasy a po vyprázdnení
ju vrátiť na pôvodné miesto
- zberné nádoby ponechať na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú
pre vyprázdňovanie
- postarať sa o náhradné stanovištia zberných nádob, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú,
alebo sťažujú prístup k stanovištiam
- neznečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie
- zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, ak takáto situácia nastane, držiteľ
odpadu je povinný prehodnotiť počet zberných nádob
- umožniť kontrolným orgánom obce prístup na stanovištia zberných nádob a bezplatne poskytnúť
obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO
5. Umiestnenie zberných nádob:

a) za umiestnenie zberných nádob pri RD zodpovedajú pôvodcovia /držitelia/ KO a DSO
b) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch /napr. pri bytových domoch, prevádzkach
podnikateľov, v objektoch štátu alebo obce a pod./ sú jednotliví pôvodcovia /držitelia/
povinní dohodnúť s osobou /organizáciou/ poverenou zberom
6. Zvoz TKO od pôvodcov, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, uskutočňuje oprávnená
osoba jedenkrát za dva týždne. Harmonogram zvozu vypracuje oprávnená osoba a po odsúhlasení
obcou zverejní spôsobom v obci obvyklým (miestny rozhlas, vývesné tabule, miestne noviny,
internetová stránka obce)
7. Ak z technických príčin (nie je prístup techniky na zvoz odpadu k nehnuteľnosti a pod.) nie je
možno uskutočňovať zber TKO podľa systému zberu TKO v obci sa spôsob odvozu TKO dohodne
individuálne.
§8
Separovaný zber druhotných surovín
1. V obci je zavedený separovaný zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
- sklo
- papier
- plasty
- kovy
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad
- elektroodpad
- pneumatiky
- textil, hračky a obuv
2. Interval mobilného zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa určuje na jedenkrát
mesačne, plasty – každý prvý pondelok v mesiaci, sklo – každý druhý pondelok v mesiaci, papier –
v mesiacoch apríl a október, alebo podľa potreby, elektroodpad 2x do roka.
3. Držiteľ odpadu je povinný na zber skla používať jutové vrecia, na zber plastov LDPE vrecia,
ktoré dodá obec a odpad pri zbere vyložiť na miesto dostupné osobám oprávneným na zvoz
separovaného odpadu.
§9
Drobné stavebné odpady
1. Drobné stavebné odpady /ďalej len DSO/, vzniknuté z bežných udržiavacích prác, na vykonanie
ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie, je pôvodca DSO povinný uložiť na určenú plochu na
zhromažďovanie DSO alebo po dohode s obcou do veľkokapacitnej nádoby, ktorú poskytne obec.
2. Podľa odseku 1 sa postupuje len vtedy, ak množstvo DSO nepresiahne 1 m3 za osobu za
kalendárny rok. Ak je toto množstvo väčšie, náklady na dopravu DSO a zneškodnenie DSO nad
uvedený rozsah znáša pôvodca DSO.
3. Obec určuje na dočasné uloženie drobných stavebných odpadov, ktoré nepresiahnu 1 m3 polochu
/kontajnerové stojiská/za budovou obecného úradu na Zlievárenskej ulici. Je zakázané ukladať
stavebné odpady na iné miesto.

§ 10
Objemový odpad
1. Objemový odpad je časť komunálneho odpadu a DSO, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá používaným zberným nádobám a nie je ho možné pre jeho veľký rozmer
zneškodňovať štandardnými nádobami v rámci stanoveného pravidelného zvozu TKO.
2. Zber objemového odpadu organizuje obec minimálne dvakrát ročne, spravidla na jar a na jeseň.
3. Zber objemového odpadu sa uskutočňuje rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov v
jednotlivých častiach obce.
O zvolenom spôsobe zberu objemového odpadu je obec povinná v dostatočnom časovom
predstihu informovať verejnosť obvyklým spôsobom.
4. Zakazuje sa:
a) umiestňovanie iného ako objemového odpadu a DSO na stanovištia zberných nádob
b) vyloženie objemového odpadu a DSO na stanovištia zberných nádob nie skôr ako jeden deň
pred oznámeným dňom zvozu
c) manipulovanie s objemovým odpadom a DSO uloženým pri zberných nádobách
§ 11
Biologicky rozložiteľný odpad
Biologicky rozložiteľný odpad je:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov tzv. zelený
biologicky rozložiteľný odpad (katalógové číslo 20 02 01) /ďalej len „zelený odpad“/
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad ( katalógové číslo 20 01 08)
c) jedlé oleje a tuky (katalógové číslo 20 01 25).
Zelený odpad 20 02 01
Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu - zelený odpad 20 02 01(§ 39 ods. 18). V obci najmenej 50 %
obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Každý pôvodca je povinný si zabezpečiť jeho
skompostovanie na vlastnom alebo užívanom pozemku.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 20 01 08
Jedlé oleje a tuky 20 01 25
a) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom zodpovedá
prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov v obci.
b) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie je súčasťou miestneho poplatku).
c) 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

d) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne
e) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia
f) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň
musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom
g) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje
sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu
h) Obec zabezpečuje zber a odvoz BRO prostredníctvom firmy Brantner s.r.o. použitím hnedých
240 l zberných nádob označených „BRO“, ktoré budú umiestnené vo dvore obecného úradu.
§ 12
Elektroodpad
1. Obci zabezpečuje zber elektroodpadu z domácností spoločnosť Zberné suroviny a.s.,
ul. Kragujevská, Žilina. Zber sa realizuje spravidla 2x ročne.
2. Pôvodca odpadu môže elektrodpad odovzdať aj na miestach spätného odberu elektroodpadu
3. Je zakázané nakladať s elektroodpadom inak, ako je uvedené v tomto VZN.
§ 13
Nakladanie s nebezpečnými zložkami komunálneho odpadu
Medzi nebezpečné zložky komunálneho odpadu patrí:
- rozpúšťadlá 20 01 13
- kyseliny 20 01 14
- zásady 20 01 15
- fotochemické látky 20 01 17
- pesticídy 20 01 19
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 20 01 23
- oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 ...20 01 26
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 20 01 27
- detergenty obsahujúce nebezpečné látky 20 01 29
- cytotoxické a cytostatické liečivá 20 01 31
- batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie 20 01 33
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce
nebezpečné časti 20 01 35
- drevo obsahujúce nebezpečné látky 20 01 37
1. Vytriedené nebezpečné zložky z komunálneho odpadu (ďalej len NO) je pôvodca povinný
odovzdať v rámci zberu nebezpečného odpadu organizovaného obcou Hronec
2. Nebezpečné zložky z komunálneho odpadu je zakázané ukladať do zberných nádob určených
na komunálny odpad z domácností.

§ 14
Kal zo septikov a žúmp
1. Ustanovenia pre zber a zneškodnenie kalov zo septikov a žúmp sú záväzné pre celé
katastrálne územie obce.
2. Majitelia septikov a žúmp /resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia/ ďalej len
povinná osoba/, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade
so všeobecne záväznými predpismi

IV. ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
1. Dôležitým nástrojom pre prevenciu a pre nakladanie so vzniknutými odpadmi sú programy
odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať Program odpadového hospodárstva /ďalej len POH/,
plní pre komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady obec.
3. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní svojho programu oprávnená bezplatne požadovať
od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu POH obce. Ochrana údajov podľa
osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
V. ČASŤ
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA A SANKCIE
§ 15
Priestupky a sankcie
1. Priestupky a sankcie sú definované v zákone č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
2. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe sankciu do výšky 663,87 €, výnosy z týchto sankcií
sú príjmom rozpočtu obce

§ 16
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) poverení zamestnanci obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva

VI. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hronec
č.13/2013 dňa 26.3.2013 a nadobúda účinnosť 10.4.2013

Bohuslav Nemky
starosta obce

