
Všeobecne záväzné nariadenie OZ v Smižanoch
 č. 9/1993

o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce

 Obecné zastupiteľstvo v S m i ž a n o c h na základe § 6 ods.1  zákona SNR č. 494/1991 
Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve,  § 6 ods. 1/ a § 11 ods. 3/ písm. f/ zákona 
SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení zák. č. 481/1992 Zb., vydáva pre 
katastrálne územie obce S m i ž a n y toto

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E
Prvá časť
§ 1
Úvodné ustanovenia
 1/ Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov  obce a 
povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s  komunálnym odpadom v 
katastrálnom území obce S m i ž a n y.
 2/ Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,  pri ktorej činnosti 
vzniká iný ako komunálny odpad upravuje zákon č.  238/92 Zb. o odpadoch a súvisiace 
predpisy.
§ 2
Základné pojmy
 1/ Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež  hnuteľná vec, ktorej 
odstránenie /zneškodnenie/ je potrebné z  hľadiska starostlivosti o zdravé životné 
podmienky a ochrany  životného prostredia.
 2/ Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri  nakladaní s ním, najmä 
z národohospodárskych dôvodov, alebo ochrany  životného prostredia.
 3/ Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad /ods. 2 /, ktorý svojimi
 vlastnosťami/ najmä toxicitou ,infekčnosťou,  dráždivosťou, výbušnosťou,
 horľavosťou, chemickými vlastnosťami/ je, alebo môže byť nebezpečný
 pre zdravie obyvateľstva, alebo životné prostredie.
 4/ Druhotnou surovinou je surovina, alebo materiál získaný z odpadu,  ktorý je spôsobilý na 
ďalšie hospodárske, alebo iné využitie. Zostáva  pritom odpadom až do ďalšieho 
spracovania.
 5/ Odpadovým hospodárstvom sa rozumejú činnosti zamerané na  predchádzanie a 
obmedzovanie vzniku odpadov a na nakladanie s  odpadmi.
 6/ Nakladanie s odpadmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú  odpady, najmä 
zhromažďovanie, preprava, skladovanie a zneškodňovanie  odpadov, včítane starostlivosti 
o miesto skladovania, zneškodňovania,  zber, výkup, úpravu, triedenie, spracovanie a 
využívanie odpadov ako  zdroj druhotných surovín a energie.
 7/ Pôvodcom komunálneho odpadu je právnická osoba, alebo fyzická  osoba oprávnená 
na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú komunálne  odpady a ktorá vykonáva 
podnikateľskú činnosť, alebo zriadenú  prevádzkáreň na území obce.
 8/ Vlastník objektu je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá vlastní  v katastrálnom území 
obce S m i ž a n y rodinný dom, bytový dom,  rekreačnú chalupu, chatu, prevádzkáreň 
určenú na podnikateľskú  činnosť, zdravotné zariadenie, školské zariadenie, zariadenia TJ 
kultúrny dom a pod.
 9/ Zneškodňovanie odpadov je najmä ich ukladanie, spaľovanie alebo  neutralizácia v 
zariadeniach, ktoré sú povolené úradom životného  prostredia. V katastrálnom území obce 
Smižany nie je povolená žiadna  skládka komunálneho odpadu. Pre k. ú. obce Smižany je 
jediná povolená skládka v lokalite Kúdelník v k. ú Sp. N. Ves.
 10/Zber, výkup a úprava odpadov - túto činnosť môže vykonávať  právnická alebo fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie a ktorá má  súhlas úradu životného prostredia. Pre 
katastrálne územie obce S m i ž a n y, je t. č. oprávnená vykonávať túto činnosť firma Nova 



spol. r. o. Spišská Nová Ves vo svojej prevádzkárni. Firma má povinnosť určovať a 
zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu a výkupu, zverejňované 
druhy vykupovať a odoberať, plniť povinnosti  ustanovené v § 5 ods. 1 písm. b - h, zák.  č. 
238/1991 Zb. o odpadoch.

§ 3
Z á k l a d n é u s ta n o v e n i a
 Právnické a fyzické osoby zodpovedajú za nakladanie s komunálnym  odpadom a sú 
povinné čo najviac ho obmedzovať.
§ 4
Povinnosti vlastníkov objektov pri nakladaní s komunálnym odpadom:
 1/ Zabezpečiť si na skladovanie komunálneho odpadu zberné nádoby
 /kuka nádoby/.Pre chatové strediska zabezpečuje obecný úrad.
 2/ Zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby:
 a/ nebol rušený vzhľad okolia,
 b/ boli uložené na spevnenom a umývateľnom podklade,
 c/ bol k ním zabezpečený dostatočný prístup,
 d/ neboli uložené na chodníkoch a komunikáciách /u rodinných domov  zriadiť toto 
vyhradené miesto na súkromnom pozemku/.
 3/ Zberné nádoby môžu byť na chodníkoch a komunikáciách len na dobu  nevyhnutnú na 
vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia ihneď uložiť  na vyhradené miesto.
 4/ Udržiavať čistotu okolo zberných nádob, minimálne 1 x týždenne  čistiť miesto okolo 
zberných nádob.
 5/ Zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob,
 6/ Zabezpečiť výmenu resp. opravu poškodených zberných nádob.
 7/ Dbať, aby zberne nádoby boli na odvoz riadne pripravené.
 8/ Zabezpečiť posyp, ako aj odpratávanie snehu v zimnom období z  prístupovej cesty na 
manipuláciu a nakládku pri vyprázdňovaní  zberných nádob.
 9/ Objednať si jednorázovou prihláškou prostredníctvom Obecného úradu
 odvoz skladovaného komunálneho odpadu s uvedením počtu zberných  nádob na miesto 
zneškodnenia./jedna sa majiteľov nových rodinných  domov resp. majiteľov tých rodinných 
domov, ktorí nevlastnia zberné
 nádoby/.
 10/Uhrádzať náklady spojené s prepravou a uložením odpadu na miesto
 zneškodnenia v zmysle rozhodnutia OZ.
§ 5
 Vlastníci bytových domov sú povinní spracovať hlásenie o počte  obyvateľov, bývajúcich v 
jednotlivých bytových domoch, počte zberných  nádob a priložiť jednoduchý náčrt o 
vyhradenom mieste pre zberné  nádoby a predložiť ho orgánom obce na schválenie. Zber 
TKO zabezpečuje
 BD Sp. N. Ves, Za obecné byty Obecný úrad.
 § 6
 Vlastníci, alebo užívatelia záhrad sú povinní kompostovateľný odpad
 zo zelene odkladať na vlastnom pozemku, alebo ho likvidovať iným  povoleným spôsobom 
na vlastné náklady.
 § 7
 Povinnosti pôvodcov odpadu: / pôvodcovia odpadu - viď § 2 ods.7 /
 1/ Pôvodcovia odpadu na území obce sú povinní zosúladiť svoj Program  odpadového 
hospodárstva s programom odpadového hospodárstva obce.
 2/ Pôvodcovia odpadu, produkujúci ročne viac ako:
 a/ 100 kg nebezpečného odpadu
 b/ 1 tonu zvláštneho odpadu
 c/ 10 ton ostatného odpadu,



 vedú evidenciu odpadu.
 3/ Separovať odpad: - papier /noviny, časopisy, lepenky,  kartóny, obaly/
 - textil /nesmie byť znečistený nebezpečnými  látkami - olej, farby a pod./
 - biele sklo
 - farebné sklo
 - železný šrot
 - odpad z farebných kovov
 - plastické látky
 a takto vytriedený odpad sú povinní odovzdať do výkupného miesta.
 4/ Ostatný odpad, ktorý nie je možné použiť ako druhotnú surovinu, sú
 povinní ukladať a skladovať v zberných nádobách tak, aby nedošlo k  znečisťovaniu okolia, 
resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia  zberných nádob.
 5/ Po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby.
 6/ V prípade poškodenia zbernej nádoby ohlásiť prostredníctvom  domového dôverníka 
vlastníkovi objektu uvedenú závadu.
 7/ Veľkorozmerný odpad skladovať tak, aby nepoškodzoval životné  prostredie a rozobrať 
ho na druhotné suroviny.
 8/ V zberných nádobách je zakázané skladovať iný ako komunálny odpad.
 Odpad zo zberných nádob je zakázané vyberať.
 9 /Pôvodca jednorázového odpadu /stavebný odpad a pod./ je povinný  tento zneškodniť 
na vlastné náklady / ŽB Rudňany za poplatok 4.-  Sk/tona. resp.na skládke v k.ú. Dravce./
 § 8
 1/ Zakazuje sa spaľovať plastické látky - sáčky, obaly z  jogurtov,tuby od rôznych 
prípravkov, plástové fľaše od rôznych  nápojov, šampónov, kozmetiky, pracích práškov a iné 
odpady  obsahujúce plastické látky a pneumatiky.
 2/ Zakazuje sa neoprávnene založiť skládku odpadu, alebo odkladať  odpad mimo 
zberných nádob.
§ 9
Povinnosti prepravcu odpadu
 1/ Prepravca odpadu je povinný dodržiavať časový harmonogram  vývozu odpadu, 
určených v zmluve.
 2/ V prípade, že prepravca nedodrží časový harmonogram určený v  zmluve a dôjde k 
znečisteniu okolia zberných nádob v dôsledku ich  preplnenia, je povinný toto znečistenie 
odstrániť.
 3/ Pri manipulácii a vyprázdňovaní zberných nádob musí zostať  komunikácia, ako aj 
prístupová cesta čistá. Ak by došlo k  znečisteniu, je povinný prepravca toto znečistenie 
ihneď odstrániť.
§ 10
Oprávnenie orgánov obce
 1/ Obec zastúpená starostom obce schvaľuje hlásenie o umiestnení  vyhradeného miesta 
a počet zberných nádob pre vlastníkov
 bytových domov.
 2/ Obec zastúpená starostom obce rozhoduje v prípadoch uvedených v § 4  ods. 2 o 
spôsobe ukladania a odvoze odpadov.
 3/ Obec zastúpená starostom obce dáva podnety na prešetrenie  nezákonného stavu 
príslušným orgánom štátnej správy.
 4/ Obec zastúpená starostom obce je oprávnená uložiť fyzickým osobám,  ktoré porušia 
ustanovenia VZN opatrenia na odstránenie  protiprávneho stavu. Zodpovednosť za škodu a 
trestná zodpovednosť  týmto nie je dotknutá.
§ 11
 1/ Pokuty právnickým a fyzickým osobám, oprávneným na podnikanie,  ktoré porušia VZN 
obce ukladá príslušný orgán štátnej správy vo výške  ustanovenej v § 11 zákona č. 238/91 
Zb, o odpadoch.



 2/ Pokuty fyzickým osobám, ktoré porušia povinnosti ustanovené VZN  o odpadoch uloží 
starosta obce alebo ním poverená osoba v blokovom  konaní následovne:
 a/ kto odkladá odpad mimo vyhradené miesta t.j. hocikde na území obce
 do hmotnosti 100 kg od 100.- Sk do 500.-Sk,
 b/ za odkladanie odpadu do kontajnera vyhradeného pre cintorín od  200.-Sk do 500.- Sk
 Pokuty fyzickým osobám, ktoré neoprávnene založia skládku odpadu
 alebo odkladajú odpad o hmotnosti nad 100 kg mimo vyhradené miesta
 t.j. hocikde na  území obce, uloží Obvodný úrad v správnom konaní o
 priestupkoch do výšky:5 000.- Sk.
 3/ Za neplnenie tohto VZN právnickou osobou môže starosta obce uložiť  pokutu do výšky 
100 000.- Sk
T R E T I A Č A S Ť
§ 12
Záverečné ustanovenia
 1/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce S m i ž a n y sa  uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Smižanoch dňa 15. 12. 1993.
 2/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.1.1994.
 
V Smižanoch dňa 15. 12. 1993 

Ing. Ladislav V r a n a
starosta obce , v. r.  


