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OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚŘAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obecné zastupitel'stvo v Kapušanoch na základe ustanovenia § 6 ods.l zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov a na základe ustanovenia §81 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadech a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov vydává toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NAMADENIE OBCE KAPUŠANY
č. 6/2020

o nakládání s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Kapušany

CLI
Všeobecné ustanovenia

l. Účelem tohto všeobecné závazného nariadenia (ďalej len „VZN") je upravit' v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakládání so zmesovým komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi; spósobe zberu a přepravy komunálnych
odpadov; nakládání s biologicky rozložiteFným komunálnym odpadám; nakládání
s biologicky rozlozitel'nym kuchyňským odpadom a reštauračným odpadom od
prevadzkovatel'a kuchyně; spósobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov,
najma zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých přenosných baterií a akumulátorov a
automobilových baterií a akumulátorov, veterinámych liekov a humánnych liekov
nespotřebovaných fyzickými osobami a zdravotnických pomócok, jedlých olej ov atukov;
spósobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahem nebezpečných látok;
spósobe spatného zberu odpadových pneumatik; spósobe nahlasovania nezákonné
umiestneného odpadu; spósobe zberu drobného stavebného odpadu; dóvodoch nezavedenia
triedeného zberu komunálnych odpadov pře biologicky rozlozitel'ny kuchyňský odpad.

2. VZN sa vydává s ciel'om stanovit' pře obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálně
územie.

3. Toto VZN je závazné pře všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatel'ov a právnické
osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládání s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi pochádzajúcimi z územia obce a na nakládání s odpadmi z iných zdroj ov v súlade
s§ 80až § 83 zákona o odpadoch.
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ČI. 2
Vymedzenie pojmov

l. Biologický odpad je odpad zo záhrad aparkov, potravinový odpad a kuchyňský odpad
z domácností, kancelárií, reštaurácií, vel'koobchodu, jedální, stravovacích zariadení
a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozlozitel'ny a porovnatel'ny biologický
odpad z potravinářských závodov.

2. Biologicky rozložitePné komunálně odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteFných
odpadov, ktoréje možné zařadit' do skupiny 20 Komunálně odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)].

3. Biologicky rozložitePný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložit' sa anaeróbnym
spósobom alebo aeróbnym spósobom, ako je najma odpad z potravin, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

4. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO") je odpad z běžných udržiavacích práč
vykonávaných fyzickou osobou alebo pře íyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok
za komunálně odpady a drobné stavebné odpady.

5. Držitel' odpadu je póvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbě.
6. Elektroodpad z domácnostíje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdroj ov, ktorýje svojím charakterom a množstvem
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré
pravděpodobné budu používat' domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy
považuje za elektroodpad z domácností.

7. Kalendářový zberje zber oddělené zbieranej zložky komunálneho odpadu v urcenom čase,
ktorú určí obec v prílohe VZN. Tento zber spočívá v přistavení vozidla alebo zbemých nádob
v určitom čase najviac na jeden den, při com obec o tomto zbere informuje obyvatel'ov
vopred spósobom v mieste obvyklým.

8. Komunálny odpad je
a) Zmesový odpad a oddělené vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky,

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dřeva, textilií, obalov, odpadu z elektrických
zariadení a elektronických zariadení použitých baterií a akumulátorov a objemného
odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) Zmesový odpad a oddělené vyzbieraný odpad z iných zdroj ov, akje tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Komunálny odpad nezahma odpad z výroby, odpad z pol'nohospodarstva, lesného
hospodárstva a rybářstva, odpad zo septikov, kanalizačně] siete ačistiamí vrátane
čistiarenského kalu, staré vozidla, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

9. Nakladanie s odpadám je zber, přeprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a
zneškodňovanie odpadu vrátane dohl'adu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti
o miesta zneškodňovania a zahrňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovatel'a.

10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnu vlastnost' uvedenu
v prílohe osobitného předpisu, l)

11. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie
je možné umiestniť do nádoby na zmesový odpad.

l) Nariadenie Komisie (EU) C. 1357/2014 z IS. deceinbra 2014, ktorým sa nahrádza příloha III k směrnici
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zmšenf určitých směrnic (U. v. EU L 365,19.12.2014).
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12. Odpadomje hnutel'navec alebo látka, ktorej sa jej držitel' zbavuje, chce sa jej zbavit'alebo
je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbavit'.

13. Organizácia zodpovědnosti výrobcov (ďalej tiež „OZV") je právnická osoba so sídlom
v Slovenské] republike založená, vlastněná a prevádzkovaná výlučné yyrobcami
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia
zodpovědnosti výrobcov, v súlade s udělenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy
o plnění yyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov
vyhradeného výrobku.

14. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorýje odpadám.
15. Póvodca odpadu je

- každý póvodný póvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
- ten, kto vykonává úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkem je

změna povahy alebo zloženia týchto odpadov.
16. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH")je programový dokument, ktorý

sa vypracúva pre určenu územnú oblast' v súlade s hierarchiou aciel'mi odpadového
hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej
oblasti a opatrenia, ktoréje potřebné přijat' na zlepšeme environmentálne vhodné] přípravy
na opatovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj
hodnotenie, ako bude program podporovat' plnenie týchto cieťov a ustanovení zákona o
odpadoch.

17. Rozšířená zodpovědnost' výrobců je súhm povinností výrobců yyhradeného výrobku,
vzt'ahujucich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých ciel'omje
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd
odpadu") a posilnenie opátovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto
prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovědnosti výrobců tvoria ustanovené požiadavky na
zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku,
informovanosti o jeho zložení a o nakládání s vyhradeným prúdom odpadu, na
zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného
krytia uvedených činností.

18. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu země alebo do země. Za skládku odpadov sa považuje aj interna
skládka, na ktorej póvodca odpadu vykonává zneškodňovanie svojich odpadov v mieste
výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používá na dočasné
uloženie odpadov.

19. Tretía osoba je podnikatel' so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávněný na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých baterií a akumulátorov a ktorej bola udělená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnění vyhradených
povimiostí zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pře výrobců baterií a
akumulátorov.

19. Triedený zber komunálnych odpadovje činnost', při ktorej sa oddělené zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
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20. Vyhradený výrobek je výrobek patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzt'ahuje
rozšířená zodpovědnost' výrobců - elektrozariadenia, baterie a akumulátory, obaly,
vozidla, pneumatiky, neobalové výrobky.

21. Výkup odpadu je zber odpadu, akje odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou - podnikatel'om za dohodnutu cenu alebo inu protihodnotu,

22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca baterií a
akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatik avýrobca
neobalového výrobku.

23. Zber odpadu j e zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane j eho předběžného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely přepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

24. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecné závazným nariadením na
zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu.

25. Zberný dvoř je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, zdmžením obcí
alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na tuto činnosť;
na prevádzkovanie zbemého dvora sa vyžaduje súhlas příslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Na zbemom dvore móžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad, objemný odpad, a oddělené zbierané zložky komunálneho odpadu
v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto VZN.

26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá
nakládá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavřete]
v súlade so zákonom o odpadoch.

27. Zhodnocovanie odpadu je činnost', ktorej hlavným výsledkom je prospěšné využitie
odpadu za účelem nahradit' iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve, alebo zabezpečenie připravenosti odpadu na plnenie tejto ňinkcie.

28. Zložka komunálnych odpadov je ich část', ktorú možno mechanicky oddělit' a zařadit'
ako samostatný dmh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunál něho odpadu alebo iné nečistoty, které možno zařadit ako
samostatné dmhy odpadov.

29. Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení
zložiek komunálneho odpadu.

30. Zneškodňováním odpadu je činnost', ktorá nie je zhodnocováním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkem činnosti spatné získáme látok alebo energie.

ČI. 3
Společné ustanovenia

l. Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o

- zmesový odpad a oddělené vyzbieraný odpad z domácností,
- zmesový odpad z iných zdroj ov,
- oddělené vyzbieraný komunálny odpad zobalov a odpad zneobalových výrobkov
zinýchzdrojov,
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- drobný stavebný odpad,
b) ako póvodca odpadu fyzická osoba - podnikatel' a právnická osoba,ak ide o

- oddělené vyzbieraný odpad z iných zdroj ov, na ktorý sa nevzt'ahuje rozšířená
zodpovědnost' výrobcov,

- elektroodpad a použité baterie a akumulátory.
2. Komunálny odpad z domácností vrátane oddělené zbieraných zložiek komunálneho odpadu

z domácností sa podl'a Katalogu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesoyý odpad
a oddělené vyzbieraný odpad ziných zdroj ov, ak je taký odpad svojím charakterom
a zložením podobný odpadu z domácností, sa podl'a Katalogu odpadov zaraďuje do skupiny
20.

3. Póvodca komunálnych odpadovje poviimý
a) nakládat' alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
b) zapojit' sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívat' zbemé nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukládat' zmesový komunálny odpad oddělené zbierané zložky komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zbemých nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

4. Každý je povinný nakládat' s komunálnym odpadem alebo inak s ním zaobchádzať takým
spósobom, ktorý neohrožuje zdravic Pudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pódy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

5. Zakazuje sa:
a) uložit' alebo ponechat' odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade

so zákonem o odpadoch,
b) zneškodnit' odpad alebo zhodnotit' odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodnit' odpad činnosťami D4 - ukládáním do povrchových nádrží (napr. umiestnenie

kvapalných alebo kalových odpadov do jam, odkalísk atď.), D6 - vypúšťaním a
vhadzovaním do vodného recipienta okrem moří aoceánov aD7 - vypúšťaním
a vhadzovaním do moří a oceánov vrátane uloženia na mořské dno,

d) vykonávat' bez súhlasu orgánu státně] správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore
s ním činnost', na ktorú sa súhlas vyžaduje,

e) zneškodňovat' skládkováním
- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko

horl'ave alebo horl'ave,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinámej starostlivosti,
- odpadové pneumatiky,
- odpady, kterých obsah nebezpečných látok přesahuje hraničně hodnoty koncentrácie

nebezpečných látok,
- vytriedený biologicky rozlozitel'ny kuchyňský a reštauračný odpad,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzt'ahuje rozšířená zodpovědnost'

výrobcov, okrem nezhodnotitel'nych odpadov po dotriedení,
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- biologicky rozlozitel'ny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozlozitel'neho
odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotitel'nych odpadov po dotriedení,

- odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem intemého odpadu, ktorého úprava s ciel'om
zníženia množstva odpadu alebojeho nebezpečenstva pře zdravie 1'udí alebo pře životné
prostredie nie je technicky možná; odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu
množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu životného prostredia,

f) riediť alebo zmiešavať odpady s ciel'om dosiahnuť hraničně hodnoty koncentrácie
nebezpečných látok,

g) zneškodňovat' spárováním
- odpad, ktorý sa vyzbieral oddělené na účel přípravy na opátovné použitie alebo
recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteFným zvyškom ztýchto činností
zhodnocovania takto oddělené vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný
postup podl'a hierarchie odpadového hospodárstva,

- biologicky rozložiteFný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný
súhlas na zneškodňovanie odpadov,

- komunálny odpad okrem spal'ovania odpadu v spal'ovniach a zariadeniach na
spoluspal'ovanie odpadov,

h) spaFovať komunálny odpad na vol'nom priesti-anstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.

6. Póvodca komunálnych odpadov, ktorý nieje zapojený do systému zberuje povinný zapojit'
sa do něho a přihlásit' sa na obecnom úřade najneskór do doby jednoho mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platit' poplatok za komunálny odpad.

7. Vykonávat' na území obce zber, vrátane mobilného zberu a přepravu komunálnych odpadov,
s výnimkou biologicky rozložitePného kuchyňského a reštauračného odpadu od
prevadzkovatel'a kuchyně, móže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonáváme tejto činnosti s obcou; to sa nevzt'ahuje na distribútorov vykonávajúcich spatný
zber a zber prostredníctvom zbemého miesta použitých přenosných baterií a akumulátorov.
Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávat' ich zber na
území obce móže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu
s organizáciou zodpovědnosti yyrobcov, s ktorou obec uzavřela zmluvu pře prevádzkovanie
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

ČI. 4
Hierarchia odpadového hospodárstva obce

l. Na území obce je každý póvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovat' tuto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) příprava na opátovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, například energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

2. Hlavným ciel'om odpadového hospodai'stva obce je minimalizácia negativných účiiikov
vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie Pudí a životné prostredie.
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ČI. 5
Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými dmhmi komunálneho odpadu
z podskupiny 20 Komunálně odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu:
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
- 20 Ol Ol papier a lepeiika O
- 20 Ol 02 sklo O
- 20 Ol 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze

lepenky)O
- 20 Ol 04 obaly z kovov O
- 20 Ol 05 obaly obsahujúce zyyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

látkami vrátane prázdných tlakových nádob N
- 20 Ol 08 biologicky rozložiteFný kuchyňský a reštauračný odpad O
-2001 10 šatstvo O
-2001 11 textilie O
-2001 13 rozpúšťadláN
-2001 14 kyseliny N
-2001 15 zásady N
-2001 17 fotochemické látky N
-2001 19 pesticidy N
- 20 Ol 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
- 20 Ol 23 vyřaděné zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhťovodíky N
- 20 Ol 25 jedlé oleje a tuky O
- 20 Ol 26 oleje a tuky iné ako uvedené v20 Ol 25 N
- 20 Ol 27 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 Ol 28 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené v20 Ol 27 O
- 20 Ol 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 Ol 30 detergenty iné ako uvedené v20 Ol 29 O
- 20 Ol 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
- 20 Ol 32 liečivá iné ako uvedené v 20 Ol 31 O
- 20 Ol 33 baterie a akumulátory uvedené v 160601, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené

baterie a akumulátory obsahuj uče tieto baterie N
- 20 Ol 34 baterie a akumulátory iné ako uvedené v 20 Ol 33 O
- 20 Ol 35 vyřaděné elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 Ol 21

a 20 Ol 23, obsahuj uče nebezpečné časti N
- 20 Ol 36 vyřaděné elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v2001 21, 20 Ol 23

a2001 350
- 20 Ol 37 dřevo obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 Ol 38 dřevo iné ako uvedené v20 Ol 37 O
- 20 Ol 39 plasty O
- 20 Ol 40 kovy O
-20 Ol 40 Ol měď, bronz, mosadz O
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- 20 Ol 40 02 hliník O
-20 Ol 40 03 olovo O
-20 Ol 40 04 zinok O
-20 Ol 40 05 železo a ocel' O
- 20 Ol 40 06 cín O
-20 Ol 40 07 zmiešané kovy O
- 20 Ol 41 odpady z vymetania komínov O
- 20 Ol 99 odpady inak nespecifikované O
b) Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov:
- 20 02 Ol biologicky rozložiteFný odpad O
- 20 02 02 zemina a kamenivo O

- 20 02 03 iné biologicky nerozložitePné odpady O
c) lne komunálně odpady:
- 20 03 Ol zmesový komunálny odpad O
- 20 03 02 odpad z trhovísk O
- 20 03 03 odpad z cisterna ulic O
- 20 03 04 kal zo septikov O
- 20 03 06 odpad z cisterna kanalizácie O
- 20 03 07 objemný odpad O
- 20 03 08 drobný stavebný odpad O
- 20 03 99 komunálně odpady inak nespecifikované

ČI. 6
Systém zberu a přepravy zmesových komunálnych odpadov

l. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zbemé nádoby vo vel'kostiach
110/120 l, a 1100 l. Ak ide o póvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi
nehnutel'nosti príp. bytový dóm, výběr vel'kosti zbemej nádoby je možný len po dohodě
všetkých póvodcov, ak sa tito nedohodnu, obec prostredníctvom tohto VZN stanovuje
vel'kost'110/1201 zbemej nádoby.

2. Počet zbemých nádob je určený na počet osob:
a) Rodinné domy - domácnosti: - l ks 110/120 l zbemá nádoba - (l - 4 občania),

- 2 ks 110/120 l zbemá nádoba - (5 a viac občanov),
b) Bytové domy: - l ks 110/120 l zbemá nádoba - (l - 4 občania v domácnosti),

- 2 ks 110/120 l zbemá nádoba - (5 - 8 občanov v domácnosti),
- alebo l ks 1100 l zbemá nádoba pře 10 a viac bytových jednotiek,

c) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikatel': - podl'a počtu zaplatených nádob na
OcŮ.

3. Zbemé nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec. Náklady na zbemú nádobu
na zmesový komunálny odpad znáša póvodný póvodca odpadu (občan). Občania si móžu
zbemú nádobu zakúpiť na Obecnom úřade v Kapušanoch za cenu podl'a aktuálně] faktury
dodavatel'a. V případe potřeby si obyvatelia móžu dokúpiť ďalšiu 110/120 l nádobu podl'a
aktuálnej faktury dodávateťa. Při znehodnotení nádoby (napr. koróziou) alebo strate je jej
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uživatel' povinný zakúpiť si novů nádobu na vlastně náklady. Takto zakúpená nádoba musí
byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

4. V případe zavedenia systému evidencie zbemých nádob je vlastník nádoby poviimý strpieť
umiestnenie identifikátora na zbemú nádobu (čip, nálepka...).

5. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň počas roka.
Harmonogram zvozu obdrží každá domácnost', právnická osoba, alebo fyzická osoba
podnikatel' na začiatku každého kalendámeho roka formou kalendára zvozu odpadu
a harmonogram je zveřejněný na intemetovej stránke obce Kapušany.

6. Zbemé nádoby sa nesmú přeplňovat' ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatřené
krytem, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

ČI. 7
Systém triedeného zberu a přepravy komunálnych odpadov

l.V obci sa vykonává triedený zber:
a) elektroodpadov z domácností,
b) papiera, skla, plástev, kovov, kompozitných obalov na báze lepenky,
c) použitých přenosných baterií a akumulátorov a automobilových baterií a akimiulátorov,
d) veterinámych liekov a humánnych liekov nespotřebovaných fyzickými osobami a

zdravotnických pomócok,
e) jedlých olej ov a tukov z domácností,
f) biologicky rozlozitel'nych odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozlozitel'neho kuchyňského odpadu okrem toho, kterého póvodcomje fyzická

osoba - podnikatel' a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania.

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zbemé nádoby, vrecia a mobilný zber
v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v kalendáři zvozu odpadu. Náklady na
zabezpečenie zbemých nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, při ktorých
sa uplatňuje rozšířená zodpovědnost' výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku,
příslušná organizácia zodpovědnosti výrobcov alebo tretia osoba.

3. Náklady na zabezpečenie zbemých nádob a kompo sto vacích zásobníkov na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov, při ktorých sa neuplatňuje rozšířená zodpovědnost'
výrobcov, znáša obec a móže ich zahmúť do miestneho poplatku za komunálně odpady a
drobné stavebné odpady, alebo do poplatkov v zmysle VZN o poplatkoch.

4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutečňuje podl'a harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram
zvažuje zveřejněný na začiatku každého roka formou kalendára zvozu odpadu a je přístupný
na internete věj stránke obce Kapušany.

5. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonává zber a přepravu zmesových
komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteFného kuchyňského a reštauračného odpadu od prevadzkovatel'a kuchyně, je
povinna:

a) vyprazdňovat' zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým a iným závadám, príp. ku škodě na majetku,
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b) po vyprázdnění zbemé nádoby umiestniť spáť na povodně miesto,
c) v případe rozsypania odpadov při vyprazdňovaní zbemých nádob, tento odpad odstranit',
d) v případe poškodenia zbemej nádoby při manipulácii zabezpečit' na vlastně náklady jej

opravu alebo výměnu do 10 kalendámych dní,
e) mesačne předložit' obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakládala počas tohto

obdobia, jeho druhovej skladbě, o spósobe nakladania s týmto odpadom, o spósobejeho
využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, připadne o
inom spósobe nakladania s týmito odpadmi,

f) zabezpečovat' vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky
rozlozitel'neho odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zbemých nádob,
h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec s triedenými zložkami, ktoré

obsahujú určenu zložku.
6. Občan móže biologicky rozlozitel'ny odpad zo záhrad a parkov bezplatné odovzdať na obcou

určené miesto na zhromažďovanie odpadov - Starom PD.
7. Ten, kto vykonává zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzické] osoby, je povinný:

a) zveřejňovat' dmhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zbem
odpadov alebo výkupu odpadov,

b) označit' zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zařadit' odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa

nevzt'ahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatik,
d) oznamovat' obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného

odpadu.
8. Riadne triedenie komunálnych odpadov občanmi, a tým znižovanie množstva zmesového

komunálneho odpadu, móže viesť k zníženiu nákladov obce na nakládáme s komunálnym
odpadám a na úpravu výšky miestneho poplatku za komunálně odpady.

ČI. 8
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

l. Za účelem odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnutel'nosti povinný zriadiť
vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splnit' nasledujúce podmienky zabezpečuj uče, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný přístup a dostatočný priestor na vhodnú

manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhl'ad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na návetemej straně v blízkosti okien, dětských ihrísk,

frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby bolí umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatel'om sa přísné
zakazuje premiestňovať zbemé nádoby, vyprazdňovat' ich alebo vyberať si časti odpadu.

3. Miesto stálého i dočasného umiestnenia nádob na odpad při bytových domoch určí niajitel'
(správca, resp. nájomca) nel'inutel'nosti po prerokovaní s obecným úradom.
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4. Na chodníkách, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechat' iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnění sa musia nádoby ihned' umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku móže povolit' obecný úřad.

5. V případech, ak nastanu okolnosti, které znemožňujú přístup a vyprázdněme nádob na odpad,
je majitel' (správca, resp. nájomca) nehnutel'nosti povinný postarat' sa o ich premiestnenie a
následné po ich vyprázdnění uloženie na yyhradené miesto.

6. Užívatelia zbemých nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zbemých nádob je zakázané ich premiestňovanie.

7. Při systéme zberuje póvodca komunálneho odpadu povinný respektovat' pravidla triedeného
zbem a zaraďovať odpad podl'a farby zbemej nádoby/vreca.

ČI. 9
Spósob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov

z domácností

l. Obec má uzavretú zmluvu s trefou osobou pře elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s elektroodpadmi, oddělené vyzbieranými z komunálnych odpadov.
Patří sem: biela ačiema technika, spínače, počítače, televizory, rádia, telekomunikačná
technika, videa, vařiče, ohrievače, kávovary atď.

2. Obec po uzatvorení zmluvy strefou osobou umožní výrobcovi elektrozariadení alebo
příslušné! organizácii zodpovědnosti výrobcov na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém odděleného zbem elektroodpadu

z domácností,
b) užívat' v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych

odpadov.
3. Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností organizácii zodpovednej za zber

tohto odpadu.
4. Elektroodpad je zakázané ukládat' do nádob na zmesový komunálny odpad a na veřejné

priestranstvá obce.
5. Občania móžu elektroodpad bezplatné odovzdať distribútorom prostredníctvom spatného

odbem priamo v predajni elektrospotrebičov.
6. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektem (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí

nemajú uzafrvorenú zmluvu na vykonáváme tejto činnosti s obcou.

CLIO
Spósob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papier, plasty, kovy, sklo

a kompozitně obaly na báze lepenky (odpady z obalov a z neobalových výrobkov)

l. Zbemé nádoby/vrecia použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov
musia byť navzájem farebne rozlišené ich vyhotovením v následuj úcich farbách pře uvedené
zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatné
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žitá pre zložku plast,
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d) červená pře zložku kovy,
e) oranžová pre viacvrstvové kompozitně obaly na báze lepenky.

2. Zbemé nádoby podl'a odseku l musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x
25 cm, ktorý je čitateFný, nezmazatel'ny, umiestnený na zbemej nádobě na viditel'nom
mieste a obsahuje údaje o tom, pře odpad z kterých výrobkovje nádoba určená.

3. Na odpady zobalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa vzt'ahuje
rozšířená zodpovědnost' výrobcov.

3. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovědnosti yýrobcov pře obaly.
4. Harmonogram zvozu je zveřejněný na začiatku každého roka formou kalendára zvozu

odpadu a je přístupný na intemetovej stránke obce Kapušany.
5. Zakazuje sa ódo vzdat' papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a

pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu
s příslušnou organizáciou zodpovědnosti výrobcov.

Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Zber
odpadov prostredníctvom vriec, mobilného zbem zabezpečuje podl'a hamionogramu zbem
příslušná zberová spoločnosť.
Patná sem: plastové fl'ase od nápoj ov, plastové fl'ase od kuchyňského olej a, plastové obaly
a kelímky od potravin, fólie (bublinková, strečová ...), plastové tašky a mikroténové vrecká,
plastové obaly od liekov (bez liekov, nekombinované s hliníkom či iným materiálom), plastové
obaly od pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, platobné a vemostné plastové karty
apod..
Nepatria sem: plasty znečištěné chemickými látkami,, plasty znečištěné zvyškami jedál
(termoobaly od potravin z reštaurácií), tuby od zubnej pasty vyrobené zróznych druhov
materiálu, zubné kefky, guma, káble, hadice, molitan, plexisklo, autoplasty, žaluzie, bazény,
nafukovacie bazéniky, fólie zo stavieb, podlahové krytiny, plastové okna, plasty s prímesami
iných materiálov a pod..
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zberá prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Zber odpadov
zabezpečuje podl'a harmonogramu zberu příslušná zberová spoločnosť.
Patná sem: číře, zelené aj hnědé sklo, skleněné fl'ase, skleněné poháre, skleněné vázy, skleněné
obaly, úlomky tabul'oveho skla, skleněné črepy a pod..
Nepatria sem: zrkadlo, bezpečnostně sklo, autosklo, drótené sklo, lepené sklo, plexisklo,
technické sklo, sklo s obsahám chemických látok, keramika, porcelán, obkladačky, žiarovky,
žiarivky, zapekacie mísy, varné sklo (vy ššia teplota taverna) a pod..
Papier - v rámci triedeného zberu sa zberá prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Zber
odpadov zabezpečuje podl'a harmonogramu zbem příslušná zberová spoločnosť.
Patná sem: papier, noviny, časopisy, zošity, kancelářsky papier, letáky, katalogy, pohťadnice,
listy, papierové tašky, lepenka, kartón, skartovaný papier, papierové krabičky a kartónové
škatule a pod..
Nepatria sem: knihy, kompostovatePný „papier", mokrý papier (lebo má sklon plesnivieť),
mastný a špinavý papier, samoprepisovací papier, povoskovaný papier, asfaltový a dechtový
papier, termopapier; použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky aservítky,
polystyrén, nápojový kartón (je to viacvrstvový kombinovaný materiál), alobal;
papierovo/plastovo-hliníkoyý obal od korenín, másla, potravy pře zvieratá a pod..
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Viacvrstvové kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapak)- sú materiály tvořené minimálně
dvorná kompaktně spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a přepravu tovaru.
V rámci triedeného zbem sa zbierajú prostredníctvom vriec, mobilného zbem. Zber odpadov
zabezpečuje podl'a harmonogramu zberu příslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína a pod..
Nepatria sem: znečištěné nápojové kartóny alebo nápojové kartóny so zvyškami, obaly
znečištěné nebezpečnými látkami (od farieb, lepidla, olej ov), jednorázové poháre na nápoje
„so sebou" a pod..
Kovy - v rámci triedeného zbem sa zberá prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Zber
odpadov zabezpečuje podl'a harmonogramu zberu příslušná zberová spoločnosť.
Patná sem: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápoj ov, kovové obaly
apod.
Nepatria sem: alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, viečka
zjogurtov, obaly znečištěné nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olej ov, sprej ov, hrdze,
pletivo.

ČI. 11
Sposob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - použitých baterií

a akumulátorov

Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pře zber použitých baterií a akumulátorov, ktorá
prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddělené
vyzbieranými z komunálnych odpadov.
l. Občania sú povinní odovzdať použité baterie a akumulátory tretej osobě, ako aj do nádob na

predajných miestach u distributora baterií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach
zriadených v súlade so zákonem o odpadoch.

2. Občania móžu použité baterie a akumulátory odovzdať na zbemom mieste. Časový
harmonogram obec zveřejní na intemetovej stránke obce, obecnej tabuli a obecným
rozhlasom.

3. Použité baterie a akumulátory je zakázané ukládat' do nádob na zmesový komunálny odpad
alebo vedl'a nich a na veřejné priestranstvá obce.

4. Zakazuje sa ódo vzdat' použité baterie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonáváme tejto činnosti s obcou.

ČI. 12
Sposob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - veterinárnych

liekov a humánnych liekov nespotřebovaných fyzickými osobami
a zdravotnických pomócok

l. Držitel' veterinámych liekov a humánnych liekov nespotřebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do veřejných lekámí, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

2. Nespotřebované liekyje zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.



14

3. Zakazuje sa nespotřebované lieky ukládat' na veřejné priestranstvá obce.

ČI. 13
Sposob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - jedlých olejov

a tukov z domácností

l. Na území obce je zabezpečený zber a přeprava použitých jedlých olej ov a tukov. Občania
májů možnost' jedlé oleje a tuky bezplatné odovzdať na vyznačenom mieste při obecnom
úřade.

2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadem a ukládat' na veřejné priestranstvá,
resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na zmesový komunálny odpad.

3. Vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad
po přípravě jedál, připadne oleje slúžiace ako nálev potravin (sušené paradajky, sýry a pod.).
Dóležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál. Použitý olej
(z yyprážania, vysmážania, fritovania a pod.) je potřebné očistit' od zvyškov ostatných
potravin pomocou sítka a zliať do PĚT fl'ase.

4. Odpad je vyvázaný na základe harmonogramu zbem odpadu. Jeho přepravu a
zneškodňovanie zabezpečuje výhradné spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

5. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fl'asiach s funkčným uzávěrem, ktoré si občania
zabezpečuj u samostatné. Harmonogram zvozu je zveřejněný na začiatku každého roka
formou kalendára zvozu odpadu a je přístupný na intemetovej stránke obce.

ČI. 14
Nakladanie s biologicky rozložitePným komunálnym odpadom

l. Je zakázané ukládat' biologicky rozlozitel'ny komunálny odpad zo záhrad a parkov do
zbemých nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho spal'ovať.

2. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod l zákona zabezpečuje vykonáváme triedeného zberu
biologicky rozlozitel'neho kuchyňského odpadu okrem toho, ktorého póvodcom je fyzická
osoba - podnikatel' a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravo vania.

3. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozlozitel'nych odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

4. Občan móže biologicky rozložitePný odpad zo záhrad a parkov bezplatné odovzdať na obcou
určené miesto na zhromažďovanie odpadov - Starom PD.

5. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložitePného kuchyňského odpadu
podl'a §81 ods. 7 písm. b) bod l zákona, obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách
objemu, dostupné pre každého obyvatel'a obce počas jednoho kalendámeho
roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu
dostupných zbemých nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za
14 dní. Ak zberové kapacity nebudu postačovat', obec zabezpečí ich navýšenie přidáním
ďalších zbemých nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu. Zbemé nádoby na zber
biologicky rozložiteFného kuchyňského odpadu budu zabezpečené pre tie časti obce,
v kterých sa nepreukáže 100% kompo sto váni e.
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6. Zbemé nádoby na zber biologicky rozložiteFných komunálnych odpadov uvedených
v odseku 5 musia byť:
a) vhodným spósobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísimu vzduchu například
vetracie otvory a mriežka v spodnej zbemej časti nádoby,
b) farebne odlišené hnědou farbou, ak v odseku 7 nieje ustanovené inak,
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15x15 cm, ktorý je citatel'ny, nezmazatel'ny,

umiestnený na zbemej nádobě na viditel'nom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD".

7. Rozlišovanie zbemých nádob na zber biologicky rozlozitel'nych komunálnych odpadov
podl'a odseku 6 písm. b) móže obec zabezpečit' tak, že umiestni na zbemú nádobu štítok
podl'a odseku 6 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlišení; táto výnimka
z ustane venia odseku 6 písm. b) sa uplatňuje výlučné do umiestnenia zbemých nádob
nahrádzajúcich povodně zbemé nádoby v obci.

8. Náklady na zbemé nádoby na zber biologicky rozložitePných komunálnych odpadov
uvedených v odsekoch 2 a 3 znáša obec amóže ich zahmúť do miestneho poplatku za
komunálně odpady a drobné stavebné odpady.

9. Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložitePného komunálneho odpadu v obci.
Údaje o množstve a nakládání vytriedeného biologicky rozložitePného komunálneho odpadu
uvádza v hláseniach pře Statistický úřad SR.

10. Povinnost' zaviesť a zabezpečovat' vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pře
biologicky rozlozitel'ny kuchyňský odpad sa nevzťahuje na tu časť obce, ktorá preukáže,
že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.

11. Obec umožňuje obyvatel'om ako póvodcom odpadu vlastně kompostovanie biologicky
rozlozitel'nych odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade
s ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní, uzavřete] podl'a
odseku 13. Každý, kto chce v obci kompostovat' vlastný odpad, musí obci preukázať, že
zabezpečil všetky požadované podmienky.

12. Kompostovat' možno: květy, trávu, lístie, dřevěný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletů burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny,
drevnú štiepku, hobliny, dřevný popol, šupy z cisterna zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy,
potraviny po záručnej době alebo inak znehodnotené.

13. Naúčely umožneniakompostovania a preiikázania splnenia podmienok výnimky podl'a
§81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadech obec uzaviera v potrebnom rozsahu s obyvatel'mi
písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky rozlozitel'neho odpadu na
domácích kompostoviskách.

14. Za obyvatel'ov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára obec len jednu dohodu o
kompostovaní, a to s ich spoločným zástupcom.

15. Obec zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z písomných dohod o
kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci priebežne ročně
prostredníctvom zamestnancov obecného úřadu.
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ČI. 15
Nakladanie s biologicky rozložiteťným kuchyňským a reštauračným odpadám od

prevádzkovateFa kuchyně

l. Za nakladanie s biologicky rozložitePným kuchyňským a reštauračným odpadom od
prevadzkovatel'a kuchyně je zodpovědný prevádzkovatel' kuchyně.

2. Zakazuje sa:
- biologicky rozlozitel'ny kuchyňský a reštauračný odpad, ktorého je póvodcom ukládat' do

nádob určených na zber komunálnych odpadov,
- používat' drvíce biologicky rozložitePného kuchyňského a reštauračného odpadu napojené

na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do
ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používáním drviča súhlasí a používanie drvičaje upravené
v zmluve o odvádzaní odpadových vod uzavretej podl'a osobitného předpisu,

- zbavit' sa použitých jedlých olej o v a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
3. Náklady spojené so zberom, skladováním, přepravou a spraco váním vrátane nákladov na

zbemé kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovatel' kuchyně (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).

4. Prevádzkovatel' kuchyně musí primerane zabezpečit' skládá vanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočichy ani veřejnost'.

5. Zbemé nádoby musia byť umiestené v areáli prevadzkovatel'a kuchyně.
6. Frekvencia zberu musí zohFadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom. vletnom

období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7. Ak prevádzkovatel' kuchyně nezabezpečuje zber, přepravu a ďalšie nakládáme sám, ale

prostredníctvom třetí eho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávněný na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spínal aj osobitné požiadavky v zrny šle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinámej starostlivosti v znění neskorších predpisov, a aby mál schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov příslušnou Regionálnou veterinámou a
potravinovou správou.

8. Prevádzkovatel' kuchyně je povinný na vyžiadanie obce poskytnut' pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakládáním s komunálnym odpadom a biologickým rozlozitel'nym
kuchyňským a reštauračným odpadom od prevadzkovatel'a kuchyně.

9. Při nakládání s týmto odpadom je prevádzkovatel' kuchyně povinný postupovat' v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva.

10. Prevádzkovatel' kuchyně je povinný dodržiavať zákaz krmenia zvierat kuchyňským a
reštauračným odpadám, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzt'ahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

ČI. 16
Spósob zberu objemného odpadu

l. Objemný odpad predstavujú komunálně odpady, ktoré sasvojou veFkosťou nevojdú do
klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavně
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nábytky, staré okna, dveře, matrace, koberce, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu
a podobné.

2. Obec zabezpečuje pre občanov obce zber objemného odpadu na obcou urcenom mieste na
zhromažďovanie odpadov - Starom PD.

0.17
Sposob zberu odpadu s obsahom škodlivin (odpadové motorové a mazacie oleje,

farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

l. Jednotlivé zložky odpadu s obsahem škodlivin (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečit' ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

2. Do skupiny odpadov s obsahem škodlivin patří: rozpúšťadlá, absorbenty, filtračně materiály,
olejové filtre, převodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL a pod..
Nepatří sem: etemit, skleněná vata, polystyrén.

3. Odpad s obsahem škodlivin je zakázané ukládat' do zbemých nádob alebo vedl'a nich a na
veřejné priestranstvá obce.

4. Obec zabezpečuje zber a přepravu oddělené zbieraných zložiek komunálneho odpadu
z domácností s obsahem škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

5. Občania móžu odpad s obsahám škodlivin, ako aj použité baterie a akumulátory v den zbem
odovzdať na zbemom mieste. Časový harmonogram obec zveřejní na intemetovej stránke
obce, obecnej tabuli a obecným rozhlasom.

ČI. 18
Spósob zberu drobného stavebného odpadu

l. Zber drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO) sa uskutočňuje podl'a potřeby najmenej
dvakrát do roka (jar, jeseň).

2. DSO sa odevzdává na obcou urcenom mieste na zhromažďovanie odpadov - Starom PD.
3. Občania móžu DSO z běžných udržiavacích práč ódo vzdat' na obcou určenom mieste na

zhromažďovanie odpadov - Starom PD, v obcou určenom čase, o ktorom budu občania
informovaní miestnym rozhlasom a zveřejněním na intemetovej stránke obce.

4. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patná zmesi betonu, tehál,
obkladačiek, dlaždic, keramiky.

5. Držitelia DSO sú poviimí odpad před odovzdaním vytriediť od jednotlivých zložiek: sklo,
kovy, plasty, papier a lepenku.

6. Zakazuje sa ukládat' drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo
vedl'a nich.

7. Vykonávat' zber, přepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov
móže len organizácia zodpovědná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú
zmluvu na vykonáváme tejto činnosti s obcou.
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0.19
Spósob zberu textilu

l. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, přikrývky, deky, postel'na bielizeň),
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
- doplňky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.).

2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročně do označených špeciálnych kontajnerov,
ktoré sú umiestnené na území obce.

3. Kontajnery sú vlastníctvom tretej osoby, která zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie.
4. Vývozov kontajnerov na šatstvo sa uskutečňuje v intervale podl'a potřeby.
5. Vykonávat' zber, přepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu móže len

organizácia zodpovědná za zber komunálneho odpadu.

ČI. 20
Spósob zberu kalu zo septikov a žump

l. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nemajú
možnost' napoj enia sa na splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečit' na vlastně náklady
zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávněné] osoby.

2. Každý majitel' septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávat' doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku a o jeho bezpečnej likvidácii oprávněnou osobou.

CL21
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

l. Na odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšířená zodpovědnost' výrobcov.
2. Konečný pouzí vatel' pneumatiky je povimiý pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou

pneumatikou, odovzdať distributorovi pneumatik.

ČI. 22
Miestny poplatek za činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými

stavebnými odpadmi

l. Za činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa platí
obci miestny poplatek.

2. Okruh platitel'ov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia
poplatkov aďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecné závazné nariadenie
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálně odpady a drobné stavebné
odpady vydané obcou pře příslušný kalendámy rok.
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ČI. 23
Spósob nahlasovania nezákonné umiestneného odpadu

l. V případe, že občan zistí, že na území obce bol nezákonné umiestnený odpad, oznámí tuto
skutočnosť osobné, písemné e-mailom alebo telefonicky:
- na obecný úřad v obci, alebo
- na Okresný úřad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteFnosti je povinný do troch pracovných dní
po zistení, že na jeho nehnutel'nosti bol nezákonné umiestnený odpad, oznámit' tuto
skutočnosť orgánu státně] správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom
obvode sa táto nehnutel'nosf nachádza.

ČI. 24
Výkon štátnej správy

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch)

a ukládá pokuty za priestupky (§115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),
b) poskytuje drzitel'ovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakládáme

s odpadmi na území obce.

ČI. 25
Priestupky

l. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o odpadech,
b) nakládá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore so zákonem o odpadoch [§ 12 ods. l

a2],
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§13 písm. a)] zákona o odpadech,
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§13 písm. b)] zákona
o odpadech,

e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h) zákona o odpadech,
f) koná v rozpore s § 14 ods. l písm. j) zákona o odpadoch,
g) nesplní oznamovaciu povinnost' podl'a §15 ods. 2 zákona o odpadech,
h) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 38 ods. l zákona o odpadech,
j) koná v rozpore s § 43 ods. 3 zákona o odpadech,
k) nesplní povinnost' podl'a § 67 ods. l zákona o odpadech,
l) nakládá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
m) nakládá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4

zákona o odpadoch,
n) uloží do zbemej nádoby urcenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pře ktorý je

zbemá nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)] zákona o odpadoch,
o) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadech,
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p) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadech,
q) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
r) neposkytne obcou požadované údaje podl'a §81 ods. 17 zákona o odpadech.

2. Priestupky podl'a odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec.
3. Za priestupok podfa odseku l písm. a) až r) možno uložit' pokutu do l 500 eur. Výnosy

z pokut uložených za priestupky podl'a odseku l písm. a) až r) sú príjmom rozpočtu obce.
4. Obec móže uložit' právnickej osobě alebo fyzickej osobě oprávnenej na podnikanie pokutu

do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. l písm. a) a
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecný předpis o prejednávaní
priestupkov, ato § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění
neskorších predpisov.

ČI. 26
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonává obec prostredníctvom osob pověřených
obecným úradom a hlavný kontrolor obce.

ČI. 27
Závěrečné ustanovenia

l. Návrh VZN č. 6/2020 o nakládání s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kapušany bol vyvěšený na úradnej tabuli od 25. 11. 2020 do
10.12.2020.

2. VZN č. 6/2020 o nakládání s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Kapušany bolo schválené Obecným zastupitel'stvom vKapušanoch dna
11. 12. 2020 uznesením č. 104/2020.

3. Dňom účiimosti tohto VZN č. 6/2020 o nakládání s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Kapušany sa zrušuje VZN č. 1/2016 o nakládání
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kapušany.

4. Na úradnej tabuli bolo VZN č. 6/2020 vyvěšené dna 15. 12. 2020 a účinnost' nadobúda
pátnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
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