Všeobecné záväzné nariadenie
obce Lastomír č. 5/2005
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadmi z domácnosti

Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších novelizácii a predpisov, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma toto VZN.
I.
Základné pojmy
1. Odpad je vec, ktorej sa jej držiteľ potrebuje zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženie týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce a odpady, ktorých
pôvodcom je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ. Za odpady sa považujú aj
odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám /zo záhrad, domov, garáži, z chovu
hospodárskych a iných zvierat, z cintorína a iné/.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby na
vykonanie, ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci,
alebo nie je potrebné ani ohlásenie. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava
odpadov, znehodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti
o miesto zneškodňovania.
7. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre
ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob poskytnutých do užívania držiteľovi tohto
odpadu, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné zberovými nádobami
vyviesť.
II.
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a/ predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
b/ znehodnocovať odpady ich recykláciou
c/ využívať odpady v rámci možnosti
d/ zneškodňovať odpady.
III.
Základné povinnosti pôvodcu
1. Všetci pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú – povinní stať
sa účastníkmi obecného systému zberu odpadov.
2. Každý je povinný separovať jednotlivé zložky v súlade s ustanoveniami v článkoch

IV., V., VI., VII. a VIII. tohto VZN a v tejto súvislosti sa zakazuje:
a/ riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady
miešať s iným odpadom
b/ zmiešať opotrebované batérie a akumulátory s odpadmi z domácnosti
c/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, kanalizácie, podzemných vôd /prípadne
do pôdy/.
3. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
a produkuje viac ako 10 t odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
4. Povinnosť pôvodcu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre odpady do 1m³
za obyvateľov obec.
5. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom a týmto VZN.
6. Vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob sa prísne zakazuje a bude
postihované podľa platných právnych predpisov.
IV.
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek
1. Preprava komunálnych odpadov a zložiek:
a/ vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov a separovanie zbieraných zložiek
na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou
b/ preprava odpadov sa robí podľa harmonogramu, ktorý dostane každý účastník zberu.
2. Umiestnenie zberných nádob:
a/ za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorí majú
nádoby.
3. Separovaný zber sa uskutočňuje takto:
a/ platitelia poplatku z rodinného domu obdržia sadu špeciálnych vriec farebne rozlíšených
podľa separovanej komodity, ktoré sú od obyvateľov odoberané podľa zvozového kalendára.
V.
Zber a nakladanie so separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov
s obsahom škodlivín
1. Zber separovaných zložiek vykonávajú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.
Na ten účel slúži zberný dvor na Lastomírskej ulici /býv. skleníky/.
2. Tam je celoročne zberné miesto pre nebezpečné odpady /rozpúšťadla, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci meď, oleje, farby, batérie
a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia/.
VI.
Zber, preprava a miesta na zneškodňovanie drobných stavebných odpadov
1. Stavebný odpad v malých množstvách a objeme sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať
v nádobách na zmesový komunálny odpad, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu.
2. Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, na verejnom priestranstve /ulica/ výlučne
so súhlasom obce.
3. Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní zabezpečiť jeho prepravu na vlastné
náklady do zberného miesta, ktorým sú bývalé skleníky na Lastomírskej ulici.

VII.
Systém zberu objemného odpadu od obecného úradu a cintorína
1. Veľkokapacitný kontajner umiestnený pri obecnom úrade slúži na uloženie odpadu
po vytriedení, ktorý je neseparovateľný z akcií poriadaných v kultúrnom dome. Jeho
vyprázdňovanie zabezpečuje obec na svoje náklady. Zakazuje sa obyvateľom umiestňovať
doňho odpad z domácnosti a záhrad pod sankciami v zmysle platných zákonov.
2. Kontajnery na cintoríne slúžia na uloženie odpadov z hrobov. Jeden na rozložiteľný odpad
a druhý na sklo a umelé hmoty.
3. V prípade, že bude občan prichytený pri donesení odpadu z domu bude mu uložená pokuta
v zmysle platných zákonov.
VIII.
Systém zberu elektroodpadu z domácnosti
1. Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti, ktorý je svojim
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti.
2. Elektroodpad z domácnosti môžu fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce bezplatne
uložiť v zbernom dvore na Lastomírskej ulici.
IX.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov sa platí obci miestny poplatok
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a jeho novely č. 517/2005 Z.z., ktorý je predmetom VZN
o daniach miestnych poplatkoch.
X.
Sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a/ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom číslo 223 a týmto VZN
b/ uloží odpad na iné miesto ako je určené
c/ nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácii v rozpore s § 40 c zákona
o odpadoch
2. Priestupok podľa odseku 1., písm. a/ a b/ možno uložiť pokutu do 5.000,- Sk a za priestupok
podľa písm. c/ do 20.000,- Sk. Pričom pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť
a čas trvania protiprávneho konania na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto nariadením sa riadia ustanoveniami zákona
číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Toto VZN bolo schválené OZ obce Lastomír dňa 13.12.2005. Z počtu prítomných poslancov
6 za jeho prijatie hlasovalo 6 poslancov. Účinnosť nadobudla dňa 1.1.2006.
MVDr. Ján Jenčík, v.r.
starosta obce

