OBEC KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Kostoľany nad Hornádom
č. 6/2020
o zmene a doplnení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kostoľany nad Hornádom

Obecné zastupiteľstvo KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM (ďalej len „obec“) na základe
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f,g a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej tiež ako „VZN“).
§1
Úvodné a spoločné ustanovenie
Účelom tohto všeobecné záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zmena a doplnenie VZN
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kostoľany nad Hornádom, ktoré sa mení a dopĺňa nasledovne:

„§ 2
Základné pojmy“

ods. (10) v znení:
„(10) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.“

sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
„(10) Komunálny odpad je:
a) Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane papiera
a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, odpadu z elektrických
zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného
odpadu vrátane matracov a nábytku,.
b) Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ako je tento odpad
svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti. „

„III.ČASŤ
§ 5 Komunálny odpad a jeho zložky
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:“

sa dopĺňa:
„-20 01 04
-20 01 05

obaly z kovu
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob

O
O“

„§ 8
Povinnosti pri zbere a výkupe odpadu“1

v znení:
„(1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok
zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa
nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu.“

sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
„(1) Ten kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností povinný
a) Zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok
zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b) Označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

1

účinnosť ustanovenia od 1.1.2021 v zmysle zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony

(2) Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva
a) Zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý
od takej osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých
vozidiel a odpadových pneumatík,
b) Zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber
odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu.
c) Výkup odpadov od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad
pochádza, údaje a druhu a množstve vykúpeného odpadu.“

dopĺňa sa § 13a v znení
„§ 13a
Školský zber
(1) Škola alebo školské zariadenie, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácnosti, je povinná najneskôr do konca
mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného
odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.
(2) Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa §14 ods. 1 písm. a) až e).
(3) Na školu, ktorá vykonáva zber podľa písmena i), sa nevzťahujú povinnosti podľa §81
ods. 13, §97 a 98.“
„§ 16b
Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady“2

vypúšťa sa bod (13) a (14) v znení:
„(13) Obec nezavádza a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov z domácností.
(14) Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sú určené pre
fyzické osoby nádoby na zmesový komunálny odpad.“
„§ 21
Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami“

ods. (2) v znení:
„(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.“

2

účinnosť ustanovenia od 1.1.2021 v zmysle zákona č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony

sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
„(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak
obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel. Zberné miesto určené obcou na zber pneumatík sa nachádza v manipulačnom areáli
na Staničnej ulici s. č. 409, 044 31 Kostoľany nad Hornádom.“

§2
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kostoľany nad Hornádom sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 29. 09. 2020.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. 10. 2020.

Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Kostoľany nad Hornádom dňa:
06. 09. 2020.
Návrh VZN prerokovaný a VZN prijaté obecným zastupiteľstvom obce Kostoľany nad
Hornádom dňa: 29. 09. 2020.
VZN vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Kostoľany nad Hornádom
dňa: 01. 10. 2020.
VZN nadobúda účinnosť dňom: 16. 10. 2020.

Mgr. Anton Medvec
starosta obce

