
Všeobecne záväzné nariadenie OZ v Smižanoch
č.23/1997 

o separovanom zbere domového odpadu
                                                                      

 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/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa 
dňa 31. 1. 1997 uznieslo na tomto nariadení

§ 1
Účel VZN

 Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, 
bezpečnosti a zdravia občanov.

 Toto nariadenie sleduje zámer uplatniť výsledky a skúsenosti úspešných experimentov separovaného zberu a 
dosiahnuť tak progresívne nakladanie s komunálnym odpadom na území obce, zníženie kapacitných nárokov na 
priestory skládky, druhotné spracovanie surovín z komunálneho odpadu a znížení nákladov vynakladaných na 
jeho likvidáciu.

§ 2
Pôsobnosť nariadenia

2.1. Nariadenie sa vzťahuje na následovné druhy komunálneho odpadu:
 - domový odpad vznikajúci z prevádzky domácnosti
 /č. kódu 91101 podľa kategorizácie a katalógu odpadov/1

 - ostatný odpad z obcí podobný domovému odpadu pochádzajúci z  technickej a občianskej vybavenosti, 
živnosti, rekreácie,
 športu a pod. /kód č. 91102 katalógu/2

2.2.Povinnosť separovať domový odpad sa vzťahuje na celý kataster obce s výnimkou rekreačných oblasti 
Čingov a Košiarny briežok a  rekreačných chát na Maši.
Vysvetlivky:
1/ kód. č. 91101-domový odpad z domácnosti
 2/ kód č. 91102-ostatný odpad z obcí podobný domovému odpadu 

§ 3
Základné pojmy vo vzťahu k separovanému zberu

3.1. Separovaný zber - je spôsob oddeľovania zberu využiteľných  druhotných surovín z komunálneho odpadu 
/prípadne čiastočne aj priemyselného odpadu/ Povinnosť separovaného zberu legislatívne  upravujú a usmerňujú 

viaceré legislatívne normy /zák. č. 238/1991 Zb., č.  vyhl. č. 76/1992 Zb. Nar. vlády o nakladaní s odpadmi, 
Program  odpadového hospodárstva /ďalej len POH/ SR, POH OÚ -odboru ŽP  Sp. N. Ves, POH Oc Ú Smižany. 

3.2. Primárne triedenie je oddeľovanie využiteľných odpadov /druhotné  suroviny/ od ostatného odpadu a aj ich 
čiastočná úprava  /vyčistenie, umytie, zbavenie nevhodných doplnkov/ už v mieste  ich vzniku /domácnostiach, 
prevádzkarniach/ a ich následné  uloženie do zberných nádob pre separovaný zber.
3.3. Sekundárne triedenie /dotrieďovanie/ je oddeľovanie nevhodných  prímesí  /iných látok/ z neseparovaných 
druhotných surovín a ich  čiastočná úprava lisovaním resp. drvením. Najčastejšie  dotrieďovanie sa vykonáva v 
triediarňach.
3.4. Zberová nádoba - kuka nádoba 110 l, BOBR 1100 l, plastové vrece,
 veľkoobjemový kontajner s obsahom 4 m3, resp. 7 m3, špeciálne  nádoby a kontajnery pre nebezpečný odpad 
na prechodné  zhromažďovanie odpadu u pôvodcu a manipuláciu pri vyprázdňovaní.  Farebným označením 
môžu byť vyhradené pre zber druhotných surovín
 komunálneho odpadu a pod.
3.5. Stanička separovaného zberu - je sústredenie zberových nádob na  oddeľovanie /separovanie/ druhotných 
surovín. Počet zberových  nádob závisí od počtu oddeľovaných využiteľných odpadov. Zberové  nádoby v 
staničke podľa určenia /papier, sklo a ďalšie/ sú farebne  alebo nápisom označené. Stanička je umiestnená tak, 
aby  architektonicky nepôsobila rušivo a bola blízko a ľahko dostupná  pôvodcom a odvozcom.
3.6. Žetón je nepriamym platidlom v cene stanovenej Obecným  zastupiteľstvom za odvoz odpadu. Môže mať 
rôzny tvar, veľkosť,  úpravu a za jeho vydávanie a obeh je zodpovedný obecný úrad,  alebo ním poverený 
subjekt.
3.7. Žetonový systém odvozu odpadu- je spôsob odvozu /odoberania/ a  zneškodňovania ostatného odpadu 



/nevzťahuje sa vyseparované  druhotné suroviny/ a platby pomocou "žetónov" /teda nie paušálne  ročne/. 
Žetónov systém rieši spravodlivosť v poplatkoch a je  motivačným prvkom v separovanom zbere. Okrem toho 
rieši aj platbu
 za manipuláciu so zbernými nádobami odvozcom odpadu.

§ 4
Záväznosť triedenia domového odpadu

 Triedený zber domového odpadu v rozsahu podľa § 5 /nižšie/ sa  vyhlasuje za záväzný obecný systém v 
nakladaní s domovým odpadom.  Iné nakladanie s domovým odpadom sa zakazuje./Viď tiež VZN OZ v 

Smižanoch č. 9/93 o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na  území obce.
§ 5

Rozsah triedenia
5.1. Občania, prípadne iné osoby, u ktorých vznikol odpad /ak ide o

 odpad č. 01102 katalógu - viď 2.1/ sú povinní do určených nádob
 zbierať oddelene odpad vytriedený na:
 - papier
 - sklo
 - železné a neželezné kovy
 - plasty
 Podrobnosti sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto VZN,
 5.2.Obecný úrad zabezpečí, aby sa podrobné informácie o rozsahu  a spôsobe triedenia dostali do každej 
domácnosti. Na tento účel  využije všetky dostupné prostriedky obecného informačného  systému, najmä obecný 
rozhlas, obecné periodikum Smižiansky  hlásnik, informačné tabule a pod.

§ 6
Poplatky

6.1. Na krytie nákladov obce spojených s likvidáciou ostatného odpadu
 /nie vyseparovaných druhotných surovín/ sa stanovuje: poplatok za
 vývoz TKO následovné:
 - Za I. štvrťrok 1997 za vývoz 1 ks 110 l zbernej nádoby
 paušálny poplatok 122,-Sk
 - Za I. štvrťrok 1997 za vývoz 1 ks 110 l zbernej nádoby
 pre samostatné žijúceho občana /soc. prípad/  paušálny poplatok 60,- Sk
 - Pre majiteľov a prevádzkovateľov rekreačných chát na Košiarnom  briežku, Čingove a Maši sa stanovuje 
paušálny poplatok na rok  1997 takto:
 - Chaty súkromných osôb 150,-Sk /vrátane 5 ks plast. vriec
 - Chaty právnických osôb
 a fyzických osôb určených
na podnikanie 400,-Sk/vrátane 10 ks plast. vriec
 Vyššie uvedené ceny boli stanovené na základe Dodatku č. 3 k  zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu  a cenového rozhodnutia Okr. úradu- odboru financií v Sp. N. Vsi  č. 2/96, vydané pod 
č.j./96/02572-009 zo dňa 28.10.1996
6.2. Počnúc dňom 1.4.1997 sú stanovené následovné poplatky:
 - žetón pre rodinné domy a bytové domy na ul.
 Staničná , Rázusova, Ružová, a 2 činžové domy 15,-Sk/pri odbere do
 PD na ul. Nálepkova a Topoľová 18 žetónov ročne
 20,-Sk/pri odbere od
 19 do 25
 žetónov ročne
 25,-Sk/pri odbere od
 26 žetónov ročne
- žetón pre školy a školské zariadenia. 10,-Sk
 /z dôvodu vytvorenie správnych návykov u mládeže/
 - žetón pre samostatne žijúcich občanov 10,-Sk pri odbere.
 nebude sa dať zameniť s inými žetónmi do 12 ks žetónov  ročne
 15,-Sk/ pri odbere
od 13 ks žetónov. ročne



 - červený žetón - pre podnikateľov 20.-Sk pri odbere
 živnostníkov do 18 žetónov ročne
 25,-Sk pri odber od
 19 do 25 žetónov  ročne
 35,-Sk pri odbere
 od 25 žetónov ročne
 Poplatky u ostatných bytových domov na ul. Za kaštieľom  a Nálepkovej budú stanovené podľa bodu 6.3.
6.3. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje  štandardné množstva alebo s osobitnými 
požiadavkami na  organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky odvozu osobitne.  Poplatky pre tieto prípady 
stanoví obecný úrad v súlade so  zmluvou uzavretou medzi Obcou Smižany a firmou B - Nova Sp. N. Ves  a 
cenovým výmerom vydaným Okr. úradom - odborom financií v Sp. N.  Vsi, umožňujúcim diferencované 
prepočítanie podľa požiadaviek na  zvozový cyklus a počet nádob resp. podľa hmotnosti odpadu  odváženej na 
automatickej váhe.
6.4. Poplatky za likvidáciu odpadu v rok 1998 a ďalších rokoch budú  stanovené podľa percenta úspešnosti 
separovania a rastu cien  vstupov.

§ 7
Vlastníctvo zberných nádob

7.1. Separovaný zber sa vykonáva plastovými vrecami, ktoré dodá obec.
 Každá domácnosť uhradí zálohu za 2 sady plastových vriec čiastku  62,-Sk, ktoré budú po uplynutí 2 rokov 
každému vrátené. Táto  čiastka bude vyberaná obecným úradom pri rozvoze zberových vriec.  Ostatné náklady 
spojené so zabezpečením separovaného zberu uhradí  obec. Okrem predmetnej vyššie uvedenej zálohy za 
plastové vrecia,  občan nebude platiť žiadne poplatky. Projekt separovaného zberu  predpokladá, že plastové 
vrecia budú po 2 rokoch nahradené  trvalejšími nádobami.
7.2. Zber ostatného odpadu sa vykonáva naďalej zbernými nádobami,  ktoré sú vlastníctvom občanov. 
Povinnosťou vlastníkov objektov  pri nakladaní s komunálnym odpadom je zabezpečiť si vlastnú  zbernú 
nádobu:/viď § 4 VZN OZ č. 9/93.

§ 8
Vývoz odpadu a vyseparovaných druhotných surovín

8.1. Vývoz ostatného odpadu, ktorý bude zabezpečovať B-Nová Sp. N.  Ves, bude realizovaný v dvojtýždňových 
cykloch. Vývozný deň bude  stanovený po dohode s B-Nova Sp. N. Ves. Vyprázdňované budú iba  tie zberné 
nádoby na ktorých bude zavesený žetón. Nádoby na  ktorých nebudú zavesené žetóny nebudú vyprázdnené. 

8.2.Vývoz odpadu z rekreačných chát na Košiarnom briežku sa uskutoční 1 krát v mesiaci máj, jún, a september. 
V mesiacoch júl a august  sa uskutoční vývoz 2 krát. Ďalšie informácie budú majiteľom chát  oznámené 
prostredníctvom chatárskeho výboru.
8.2.Vývoz vyseparovaných druhotných surovín bude zabezpečovaný firmou
 TEEP Bratislava, podľa vývozného kalendára, ktorý obdrží každá  domácnosť.

§ 9
Oprávnenie orgánov

9.1. Obec Smižany schvaľuje miesta /staničky, stanovišťa/ vyhradené  pre separovaný zber a o počte a druhu 
zberových nádob pre všetkých  pôvodcov odpadu, vlastníkov objektov, bytových domov a pod.

9.2. Obec Smižany dáva podnety na prešetrenie nezákonného stavu  príslušným orgánom štátnej správy.
9.3. Obec Smižany je oprávnená uložiť fyzickým osobám, ktoré porušia  ustanovenia VZN opatrenia na 
odstránenie protiprávneho stavu.  Zodpovednosť za škodu a trestná zodpovednosť týmto nie je  dotknutá.

§ 10
Sankcie

 Porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN bude posudzované  ako priestupok podľa ust. § 46-48 zák. č- 
372/1990 Zb.  o priestupkoch v platnom znení.

§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1.Toto VZN sa nevzťahuje na objemový odpad z domácnosti, ostatný  objemový odpad z obcí, odpad zo 
zelene a záhrad a domový odpad  s obsahom škodlivín /č. kódu 91103,911301 a 91302 katalógu. Do  vydania 

osobitného VZN o nakladaní s týmito odpadmi platia  o spôsobe jeho likvidácie ustanovenia VZN č. 9/93.
11.2.Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám kvalifikovaným  ako pôvodcovia odpadu. /pri evidencii, 
ukladaní odpadov a pod./  sú upravené inými všeobecne záväznými predpismi.
11.3.O sporných prípadoch, ktoré nerieši toto VZN rozhoduje starosta



 obce.
11.4.Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 1997.

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

Príloha č. 1
k VZN OZ v Smižanoch č.23/97 o separovanom zbere

domového odpadu

TRIEDENIE DRUHOTNÝCH SUROVÍN DO PLASTOVÝCH VRIEC RESP.  KONTAJNEROV

MODRÉ vrece /kontajner/ - zbiera sa do neho PAPIER
 Zbiera sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy  adresáre, adresáre. tel. zoznamy, vlnité lepenky, 
spisy, zošity
ZBEROVÝ PAPIER NESMIE OBSAHOVAŤ: znečistený papier potravinami,  olejom, ropnými produktmi, plastové 
obaly  kníh vrstvené obaly s plastmi, indigový papier, spisové
 spony.

 ZELENÉ vrece /kontajner/ - zbiera sa do neho SKLO
 Zbiera sa: zelené a hnedé sklo, neznečistené bezfarebné sklo,  prázdne poháre od kompótov, zeleniny, fľaše od 
nápojov, od detskej výživy, olejov, okenné sklo,  rozbité poháre.
 ZBEROVÉ SKLO NESMIE OBSAHOVAŤ: porcelán, keramiku, kovové uzávery
 fliaš, zrkadla a žiarovky

 ŠEDÉ vrece /kontajner/ - zbierajú sa do neho ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ  KOVY
 Zbiera sa: všetky neznečistené kovy , konzervy, kovové obaly,
 kovové vrchnáky z fliaš, drobné náradie, nástroje
 ŽELEZNÝ A NEŽELEZNÝ ŠROT NESMIE OBSAHOVAŤ: elektronické súčiastky
 monočlánky, žiarivky, obaly so sprejov .

 ŽLTÉ vrece /kontajner/ - zbierajú sa do neho PLASTY
 Zbiera sa: všetky druhy plastov, umyté obaly z potravín, umyté
 obaly z potravín, čistiacich prostriedkov, kozmetiky
 plastové tašky, rôznofarebné fólie,
 PLASTY NESMÚ OBSAHOVAŤ: obaly od ropných produktov, kovové  uzávery, plasty vystužené sklenenými    
 vláknami, silne znečistené potravinami


