Obec Trenčianska Turná (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) pre územie
obce Trenčianska Turná a miestnu časť Hámre

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
č. 3/2020
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje a ustanovuje vzájomné vzťahy, práva a povinnosti Obce Trenčianska Turná,

obyvateľov obce - fyzických osôb (ďalej len „FO“), fyzických osôb oprávnených na podnikanie
(ďalej len „podnikateľ“) a právnických osôb (ďalej len „PO“) pôsobiacich na území obce pri
nakladaní s odpadmi.
2. VZN upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom (ďalej len „KO“), drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“), biologicky rozložiteľnými odpadmi (ďalej len „BRO“) a spôsobe a podmienkach triedeného zberu KO a
oddelene zbieraných zložiek KO v obci.
3. Za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území obce Trenčianska Turná
sa platí Obci Trenčianska Turná miestny poplatok za KO a DSO v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Trenčianska Turná.
Článok 2

Predmet úpravy
Obec všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými
odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora (ďalej len „nariadenie“) upravuje
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
- nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
- spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce,
- nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území obce,
- nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne na území obce, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov,
- spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce
- spôsobe zberu elektroodpadov z domácností,
- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok,
- jedlých olejov a tukov,
- spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na území
obce,
- spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce,
- prevádzkovaní zberného dvora na území obce,
- spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce,
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- nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho odpadu,
povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej
na území obce a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov, ktorí si plnia
povinnosti podľa zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadov individuálne,
tretej osoby podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá
má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej z činností nakladania s odpadom.
Článok 3

Účel a cieľ odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzanie vzniku odpadov,
b) príprava na opätovné použitie (procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín ako papier,
plasty, sklo, atď.), ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) iné zhodnocovanie, napr. využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a) alebo b)
d) zneškodňovanie odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a), b) alebo c).
Článok 4
Vymedzenie základných pojmov

Na účely nariadenia sa rozumie:
Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu,
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa
aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu
Množstvový zber (MZ) je zber zmesového KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok podľa
osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.
Nebezpečný odpad (NO) je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.
Zberné miesta sú miesta vyhradené obcou s farebnými 1100-litrovými veľkokapacitnými kontajnermi
(ďalej len „VKK“) určené na zber oddelene zbieraných zložiek KO: papier, sklo, plasty, kovy, VKM.
II. ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
Článok 5
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch a rozhodnutím vydaným na základe tohto zákona.
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje ŽP, a to tak, aby nedochádzalo k:
- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
- obťažovania okolia hlukom alebo zápachom a
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
3. Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako KO, DSO a stavebným odpadom
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z jednoduchých stavieb a z drobných stavieb, okrem § 63 ods. 1 a § 72. Na FO, ktorá nakladá so
stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie
§ 14 ods. 1 písm. e), t. j. má povinnosť odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.
4. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto
VZN,
c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2 zákona o odpadoch,
d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas
vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním:
- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé
alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,
- odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,
- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „BRKaRO“),
- vytriedené zložky KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) zo záhrad a parkov, vrátane BRO z cintorínov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia
množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo ŽP nie je technicky možná,
- odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu ŽP.
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných
látok podľa prílohy č. 5,
g) zneškodňovať spaľovaním:
- odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie,
okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto
oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,
- BRO okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b)
- KO okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov.
h) spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
5. Na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť, alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných priestranstvách na území obce, sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku. Pôvodca
je pri uskutočňovaní uvedenej aktivity povinný obmedzovať vznik odpadu, zabezpečiť zhodnotenie odpadu, ktorý vznikne jemu a zákazníkom (návštevníkom) v súvislosti s jeho činnosťou,
a ak to nie je preukázateľne možné, tak zneškodnenie týchto odpadov.
6. Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO, DSO a BRO, hodnoverne preukázať spôsob nakladania s KO, DSO a BRO a umožniť
prístup kontrolným orgánom k stanovisku zbernej nádoby.
Článok 6
Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch
(ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek FO alebo PO príslušnému
okresnému úradu (ďalej len „OÚ“) alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť
nachádza.
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2. Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do 3 pracovných dní po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému
v odseku 1.
3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia.
4. Konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu vykonáva príslušný
OÚ. Ak zistí, že rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný
trestný čin, oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.
5. Osoba určená príslušným OÚ ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom
je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom na
vlastné náklady. Ak ide o iné ako KO alebo DSO, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá
má na túto činnosť oprávnenie.
6. Vo veci ďalšieho nakladania s nezákonne umiestneným odpadom obec uplatní postup podľa
zákona o odpadoch.
III. ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
Článok 7
Základné ustanovenia
1. Komunálny odpad (ďalej len „KO“) je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,
kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, 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, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
2. Zložka KO je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Zložka KO sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky KO alebo iné nečistoty, ktoré
možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
3. Triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „TZ“) je činnosť, pri ktorej sa oddelene
zbierajú zložky KO (napr. papier, plasty, sklo, kovy a pod.).
4. Zmesový odpad (ďalej len „ZKO“) je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO.
5. Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer ukladať do
bežne používaných zberných nádob v domácnostiach, napr. nábytok, objemné predmety tvoriace
zariadenie alebo vybavenie domácnosti alebo inej nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo užívaní FO.
Objemným odpadom nie je elektroodpad, nebezpečný odpad ani stavebný odpad.
6. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO.
7. Zberný dvor je zariadenie na zber KO a DSO zriadené obcou. Na zbernom dvore môže FO,
ktorá je poplatníkom v obci, odovzdávať DSO a bezodplatne odovzdať oddelene zbierané zložky
KO (papier, plasty, sklo, kovy, VKM, BRO, objemný odpad) a PO alebo FO – podnikateľ, ktorý je
poplatníkom v obci, môže bezodplatne odovzdať oddelene vyzbieraný KO z obalov a KO z neobalových výrobkov z iných zdrojov (papier, plasty, sklo, kovy, VKM)
8. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky KO (nebezpečný odpad) v určenom čase,
ktorý obec oznámi prostredníctvom webstránky obce, prípadne vyhlási miestnym rozhlasom.
9. Množstvový zber („MZ“) je zber zmesových KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny
poplatok za KO a DSO ustanovený vo VZN obce vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu
týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
10. Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.
11. Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.
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Článok 8
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO
1. Za nakladanie s KO zodpovedá:
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad,
b) ako pôvoda odpadu FO – podnikateľ a PO, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.
3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných
zdrojov
2. Každý pôvodca odpadu je povinný obmedzovať tvorbu odpadu a zo vzniknutého odpadu vytrieďovať využiteľné zložky a odpad s obsahom škodlivín.
3. Pôvodca KO je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu KO v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
d) ukladať ZKO, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
4. Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených na zber ZKO iný odpad ako ZKO a do zberných nádob
určených na TZ zložku KO, pre ktorú nie je nádoba učená,
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej len „RZV“), a vytriedený BRKO na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek KO patriacich do vyhradeného prúdu odpadov
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch.
5. Náklady na činnosti nakladania so ZKO a BRKO, náklady TZ zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje RZV a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek KO hradí obec
z miestneho poplatku za KO a DSO na území obce (ďalej len „miestny poplatok“).
6. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na KO a na TZ zložiek KO, pri ktorých sa neuplatňuje
RZV, znáša obec a sú zahrnuté v miestnom poplatku.
7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO, s výnimkou BRKaRO
od prevádzkovateľa kuchyne, môže len ten, kto má uzatvorenú s obcou zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.
8. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na
území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s KO a DSO.
9. Výšku miestneho poplatku určuje platné VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
KO a DSO (ďalej len „VZN o poplatku“).
10. Obec na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej PO alebo podnikateľa, ktorá preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných KO a DSO je presne merateľné,
b) KO a DSO sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom.
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Článok 9
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad
1. Odpady, ktoré je zakázané ukladať do nádob na ZKO:
- zložky KO, pre ktoré je v obci organizovaný TZ,
- objemný odpad, DSO,
- odpad zo záhrad a parkov,
- odpad z čistenia kanalizácie,
- odpad z čistenia ulíc,
- odpad s obsahom škodlivín,
- odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný,
- hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (telá uhynutých zvierat),
- fekálie z chovu hospodárskych, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat
2. V systéme zberu, prepravy a zhodnotenie odpadov sú využívané nádoby:
a) zberné nádoby na zmesový KO: 110 l, 120 l a veľkokapacitné kontajnery (ďalej len „VKK“)
o objeme 1 100 l,
b) vrecia na vyseparované zložky komunálnych odpadov (plasty) – zber spred rodinných domov
c) veľkokapacitné kontajnery (ďalej len „VKK“) o objeme 1 100 l na papier a plasty, kovy, VKM
d) zvonový kontajner na sklo s objemom 1,3 m3.
3. a) Na zber zmesového komunálneho odpadu pre domácnosť v rodinnom dome sa určuje zberná
nádoba s objemom 110 litrov alebo 120 litrov. Každá domácnosť musí mať najmenej jednu
smetnú nádobu. V rodinnom dome, v ktorom sa nachádzajú dve a viac domácností a celkový
počet členov všetkých domácností spolu je 6 a viac osôb, môžu mať na základe žiadosti pridelenú ďalšiu smetnú nádobu. Ak klesne počet všetkých členov domácností v jednom rodinnom dome pod 6 osôb, občania sú povinní vrátiť smetnú nádobu.
b) Pri bytových domoch slúžia na zber KO zberné nádoby s objemom 1100 litrov. Počet nádob
sa stanovuje v pomere l nádoba pre 40 osôb bývajúcich v bytovom dome, za ktoré bol určený
a zaplatený poplatok.
Počet nádob nie je závislý od počtu domácností alebo rodín bývajúcich v rodinnom alebo v bytovom dome, ale od počtu osôb bývajúcich (fyzicky prítomných) na rovnakom súpisnom čísle
a platiacich miestny poplatok. Do počtu osôb sa nezapočítavajú fyzicky neprítomné osoby, t. j.
osoby v zahraničí, osoby žijúce a platiace poplatok v mieste prechodného pobytu, resp. ktoré
sa nezdržiavajú v obci; osoby, ktorých pobyt nie je známy atď., t. j. všetky osoby, ktorým bol
poplatok odpustený podľa VZN o poplatku.
4. V obci je stanovený interval vývozu zberných nádob na zmesový komunálny odpad 1 x za 2 týždne.
5. Každá FO, ktorá užíva prenajaté zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je

povinná s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.
6. Zbernú nádobu a jej okolie je každý povinný udržiavať v čistote na vlastné náklady; pri akejkoľvek manipulácii s KO dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu verejných a otvorených priestranstiev, najmä okolia zberných nádob, okamžite odstrániť spôsobené znečistenie a zbernú nádobu
po uložení odpadu riadne uzatvoriť.
7. Do nádob nie je dovolené sypať horúci popol, škváru, stavebnú suť a zalievať vodou, alebo
odpady v zberných nádobách zapaľovať.
8. Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby je užívateľ povinný hlásiť na obecnom úrade,
rovnako ako poškodenie nádoby vývozcom.
9. Vlastníci/užívatelia nehnuteľností v intraviláne obce slúžiacich na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt, nebytový priestor, ktorí nemajú v obci TP/PP, sú povinní
dodržiavať ustanovenia tohto VZN. Musia podať ohlásenie k poplatku a vyžiadať si zbernú
nádobu. Určenie poplatku nie je podmienené užívaním zbernej nádoby.
10. ZKO, ktorý vzniká na verejných a otvorených priestranstvách obce, je každý na území obce
povinný ukladať do pouličných nádob na odpadky, do ktorých je zakázané ukladať iný odpad
ako zmesový, ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách (napr. odpady
z domácností, z podnikateľskej činnosti, z trhovísk a pod.). Vyprázdňovanie a čistenie nádob na
pouličné odpadky zabezpečuje obec.
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Článok 10
Umiestnenie zberných nádob, pokyny k zberu
1. Umiestniť zberné nádoby tak, aby boli v deň vývozu riadne pripravené na vyprázdnenie, t. j. aby
bol umožnený prístup k nádobám a odpad v nich riadne uložený. Na miestach hromadného
umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť zoskupenie nádob, alebo ich inak premiestňovať.
2. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup ku stojisku, je pôvodca/
držiteľ odpadu povinný postarať sa o ich vynesenie až na miesto, kde je prístup možný a postarať
sa o toto miesto.
IV. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU
Článok 11
Vyhradené výrobky
1. Vyhradený výrobok (ďalej len „VV“): elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory, odpady
z obalov a neobalových výrobkov (z papiera a lepenky, plastu, skla, viacvrstvových kombinovaných
materiálov - tetrapaky, obaly z kovu), vozidlá a pneumatiky. Na vyhradené výrobky sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2. Rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej len „RZV“) je súhrn povinností výrobcu vyhradeného
výrobku ustanovených v zákone, ktoré sa vzťahujú na výrobok počas všetkých fáz jeho životného
cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto
prúdu odpadu.
3. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) je PO so sídlom v SR, ktorá v súlade
s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
4. Výrobca VV znáša všetky finančné náklady spojené so zberom a prepravou oddelene vyzbieraného odpadu na území obce (zberné nádoby, doprava, atď.).
5. Triedený zber oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadov financujú
výrobcovia VV a nie obec, to znamená, že ak budú občania riadne triediť KO a tým znižovať
množstvo zmesového KO, uvedené bude mať vplyv na zníženie nákladov obce na vývoz
zmesového KO.
6. OZV pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe pre ňu určenej (papier, sklo, plasty, kovy, VKM). Ak zistí, že
jej obsah zahŕňa inú zložku KO, než pre akú je zberná nádoba určená v rozsahu viac ako 35 %,
nakladanie s takýmto odpadom zabezpečí obec na vlastné náklady.
Článok 11a
Obaly, odpady z obalov, odpady z neobalových výrobkov
1. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním,
dodávanie a prezentáciu.
2. Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu
z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
3. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do
niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť KO:
a) výrobky z plastov z materiálov PET, PE, PP, PS, PVC a PAD okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka okrem:
- hygienického a sanitárneho papiera,
- výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
- cigaretového papiera,
- karbónového kopírovacieho papiera,
- filtračného papiera,
- papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
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- cenín,
- kníh
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.
4. Odpad z obalov a neobalových výrobkov tvoria odpady z papiera, plastov, skla, kovov,
kompozitných materiálov (viacvrstvové kombinované materiály, ďalej len „VKM“) – tetrapaky.
5. Zber odpadov z papiera, plastov, skla, kovov, VKM prebieha na:
a) zberných miestach v obci,
b) zbernom dvore.
6. Úprava odpadov: odpady väčších rozmerov musia byť upravené tak, aby kapacita kontajnerov
bola maximálne využitá – kartónové škatule rozrezať, plastové fľaše stlačiť a uzavrieť, plechovky
stlačiť atď.).
Odpady z obalov a neobalových výrobkov z PAPIERA
1. Na zber papiera a lepenky sú určené 1100-litrové veľkokapacitné kontajnery (VKK) modrej
farby označené nálepkou PAPIER umiestnené na zberných miestach v obci. V zbernom
dvore je umiestnený 1 ks uzatvorený 20 m3 naťahovací kontajner.
2. Zbierajú sa: kartóny, lepenky vrátane vlnitých, noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity,
staré knihy, lepenka, papierové vrecká a pod.
4. Odpad nesmie obsahovať: kopírovací - uhľový papier, povoskovaný papier, tetrapaky, jednorazové plienky, znečistený papier, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov (napr.
šanóny, ktoré je potrebné rozobrať a vytriediť podľa druhu odpadu).
5. Frekvenciu vývozu kontajnerov zo zberných miest a vývoz VOK zo zberného dvora zabezpečuje
obec na základe zmluvy s OZV a odpadovou spoločnosťou.
6. Výkup papiera: uskutočňuje výkupca na základe zmluvy s obcou (ďalej len „výkupca“) a zmluvy
s OZV, s ktorou má obec podpísanú zmluvu, výmenou starého papiera za papierenské výrobky.
7. Občania môžu odovzdať papier do kontajnerov umiestnených v areáli ZŠ a MŠ v rámci zberu,
ktorý organizuje ZŠ a MŠ prostredníctvom spoločnosti, ktorá má zmluvu medzi OZV a obcou.
Článok 11c
Odpady z obalov a neobalových výrobkov z PLASTOV
1. Na zber plastov sú určené 1100-litrové veľkokapacitné kontajnery (VKK) žltej farby označené
nálepkou PLASTY umiestnené na zberných miestach v obci. V zbernom dvore sú umiestnené
2 ks - uzatvorený 20 m3 naťahovací kontajner.
2. Zbierajú sa: PET fľaše od pitných vôd a nápojov, jedlých olejov, PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky nezničené
olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD – PE
fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. streč
fólia).
3. Odpad nesmie obsahovať: znečistené plasty, tetrapaky, linoleum, gumu, kabelky, molitan,
plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami.
4. Frekvenciu vývozu kontajnerov zo zberných miest a vývoz VOK zo zberného dvora zabezpečuje
obec na základe zmluvy s OZV a odpadovou spoločnosťou.
5. Vrecový zber plastov spred rodinných a bytových domov zabezpečuje obec na základe zmluvy
s OZV a odpadovou spoločnosťou.
Článok 11d
Odpady z obalov a neobalových výrobkov zo SKLA
1. Na zber skla sú určené zvonové kontajnery s objemom 1,3 m3 zelenej farby so spodným výsypom umiestnené na zberných miestach v obci. V zbernom dvore je umiestnený 1 ks otvorený
závesný kontajner s objemom 5 m3.
2. Zbierajú sa: biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklené črepy, tabuľové sklo bez
drôtenej vložky a pod. očistené od zvyškov pôvodného obsahu.
3. Odpad nesmie obsahovať: plexisklo, zrkadlá, keramiku, porcelán, autosklo, TV obrazovky, sklá
s kovovou výplňou.
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4. Frekvenciu vývozu kontajnerov zo zberných miest a vývoz VOK zo zberného dvora zabezpečuje
obec na základe zmluvy s OZV a odpadovou spoločnosťou.
Článok 11e
Odpady z obalov a neobalových výrobkov z KOVU
1. Na zber kovového odpadu je určený 1100-litrový veľkokapacitný kontajner (VKK) červenej
farby umiestnený na zbernom dvore a na zberných miestach.
2. Zbiera sa: železné a hliníkové plechovky od alkoholických a nealko nápojov a konzervy, prázdne, vypláchnuté vodou a stlačené; železné a hliníkové spreje od deodorantov – prázdne a bez
obsahu tlaku, kovové nádoby a obaly neznečistené ropnými produktmi; farebné kovy, kúsky
drôtu, plech, nepotrebné kovové náradie, spojovací materiál, kovové riady – hrnce, príbory,
kovové časti nábytku, kovy.
3. Odpad nesmie obsahovať: iné prímesi ako napr. sklo, plasty, drevo a iné, plechovky znečistené
od farieb, náterov, lakov, riedidiel, tmelov, zvyškami potravín, železné a hliníkové spreje, ktoré
obsahovali farby, laky a spreje, ktoré sú pod tlakom, kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – oleje, pohonné hmoty, kartuše montážnej peny, olejové filtre, akumulátory,
monočlánky, elektrozariadenia ani ich časti, hasiace prístroje, plastové tašky a vrecia naplnené
kovovým odpadom.
4. Kovový odpad väčších rozmerov a hmotnosti sa môže odovzdať u zmluvného výkupcu kovov.
5. Frekvenciu vývozu kontajnerov zo zberných miest a vývoz VOK zo zberného dvora zabezpečuje
obec na základe zmluvy s OZV a odpadovou spoločnosťou.
Článok 11f
Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) – tetrapaky
1. Na zber VKM je určený 1100-litrový veľkokapacitný kontajner (VKK) oranžovej farby
umiestnený na zbernom dvore a na zberných miestach.
2. Zbierajú sa: nápojové obaly všetkých veľkostí, obaly od trvanlivého mlieka a ostatných mliečnych výrobkov s uzatváracími plastovými viečkami, rozstrihnuté, zbavené zvyškov pôvodného
obsahu, t. j. umyté, suché.
3. Odpad nesmie obsahovať: zvyšky pôvodného obsahu, nevhodné prímesi ako drevo, kamene,
blato, alebo iné predmety, ktoré nesúvisia s týmito obalmi.
4. Frekvenciu vývozu kontajnerov zo zberných miest a vývoz VOK zo zberného dvora zabezpečuje
obec na základe zmluvy s OZV a odpadovou spoločnosťou.
Článok 12
Elektroodpad
1. Elektroodpad z domácností (ďalej len „EO“) je EO, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti sa vždy považuje za EO
z domácností.
2. Veľmi malý EO je EO s vonkajším rozmerom najviac 25 cm. Na tento EO je umiestnená za
kultúrnym domom červená nádoba.
3. Spätný zber EO je odobratie EO z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný EO pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého EO a EO zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť
si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni podľa ustanovení v zákone.
4. Držiteľ EO je povinný odovzdať EO (chladničky, televízory, počítače, monitory, tlačiarne,
mikrovlnné rúry, vysávače, elektronika atď.):
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a) distribútorovi do spätného zberu EO podľa ods. 3,
b) do zberného dvora počas vývozu nebezpečného odpadu prostredníctvom zmluvného vývozcu.
5. Zber EO obec zabezpečuje 2-krát ročne na zbernom dvore.
6. Zakazuje sa zmiešavať EO s inými zložkami KO, napr. vhadzovať EO do VOK-ov na objemný
odpad počas jarného a jesenného upratovania.
Článok 13
Batérie a akumulátory
1. Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej
energie. Batérie a akumulátory sa členia na:
a) prenosné (gombíkové články, tužkové baterky a iné monočlánky),
b) automobilové (ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie, spúšťanie motora vozidla a jeho
osvetlenie, ďalej len „autobatérie“),
c) priemyselné (sú určené na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo sú používané
v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou).
2. Distribútorom vykonávaný spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií z motorových vozidiel vo vlastníctve FO je bezplatný a nesmie byť viazaný
na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
3. Prenosné batérie - monočlánky: je možné odovzdať do zbernej nádoby (e-boxu), ktorý sa
nachádza na prízemí obecného úradu. Zbierajú sa použité batérie rôznych veľkostí.
4. Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, t. z. vhadzovať ich do zberných nádob na KO pre domácnosti, spaľovať použité batérie a narúšať ich
celistvosť.
Článok 14
Odpadové pneumatiky
1. Odpadová pneumatika je podľa zákona o odpadoch pneumatika, ktorá je odpadom.
2. Distribútor pneumatík (FO-podnikateľ alebo PO, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne, alebo ako súčasť servisu, alebo
ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja).
3. Pneumatiky sa nesmú odovzdávať na zberný dvor. Občania môžu odovzdávať pneumatiky
bezplatne distribútorom pneumatík, čo sú aj tie pneuservisy, kde sa pneumatiky nepredávajú.
Článok 15
Vozidlá a staré vozidlá
1. Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
2. Držiteľ vozidla je povinný:
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje ŽP alebo narušuje estetický vzhľad obce,
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo ŽP, aby sa
zachoval estetický vzhľad obce.
3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa starých vozidiel, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN, uplatní
obec a držiteľ starého vozidla v súlade so zákonom o odpadoch.
Článok 16
Nakladanie s ostatnými oddelene zbieranými zložkami KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
1. Liečivá (k. č. 20 01 32) – zbierajú sa: nespotrebované humánne a veterinárne lieky, ortuťové
teplomery (k. č. 20 01 21). Odpad je možné odovzdať v lekárni do určeného kontajnera.
2. Šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované – obuv (k. č. 20 01 10; 20 01 11; 20 01 99) –
zbierajú sa: použité odevy, textílie, záclony, závesy, posteľná bielizeň, textilné hračky, posteľné
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prikrývky, deky, obuv. Neznečistený, suchý a zabalený textil je možné vhodiť do 5 pristavených
a označených kontajnerov v obci patriacich zmluvnému odberateľovi, ktorý pravidelne zabezpečuje vyprázdňovanie kontajnerov na vlastné náklady. Je určený na opätovné využitie a na humanitárne účely. Šatstvo a textílie nesmú byť znečistené priemyselnými olejmi, vlhké, roztrhané
alebo inak znehodnotené.
Prípadný jednorazový zber pre charitu obec vyhlási miestnym rozhlasom.
3. Odpadové oleje a tuky kategórie N (k.č. 20 01 25), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky (k.č. 20 01 27), obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami (k.č. 15 01 10): zber zabezpečuje obec 2 x ročne
na zbernom dvore prostredníctvom zmluvného vývozcu formou mobilného zberu do pristaveného
eko kontajnera. Termín konania zberu oznámi obec miestnym rozhlasom a na webstránke.
Článok 17
Drobné stavebné odpady
1. Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“): zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlažby, keramiky a pod., vytriedené od zeminy, drevených, sklených a iných súčastí.
2. DSO je zakázané vhadzovať do zberných nádob na KO a do VOKov na objemný odpad.
3. Množstvový zber DSO prebieha celoročne na zbernom dvore do VOKov za finančnú úhradu.
4. DSO môže odovzdať len FO, ktorá má v obci TP alebo PP a platí v obci miestny poplatok
z dôvodu TP alebo PP. Neplatí pre osoby, ktoré platia miestny poplatok z dôvodu občasného
užívania neobývanej, resp. rekreačnej nehnuteľnosti v zmysle platného VZN o poplatku.
5. Pôvodca si odpad dovezie, poverenému zamestnancovi obce oznámi svoje identifikačné údaje
(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko). Zamestnanec obce zaeviduje objem prevzatého
DSO. Pôvodca si odpad preloží do určeného VOKa. Poplatník uhradí poplatok pri odovzdaní
DSO na zbernom dvore v hotovosti do pokladne Obce Trenčianska Turná.
6. Odstránenie väčšieho množstvo stavebného odpadu na základe stavebného alebo búracieho
povolenia z prevádzky podnikateľa alebo PO je povinný si pôvodca zabezpečiť sám a na
vlastné náklady. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá sama za nakladanie
s DSO.
Článok 18
Biologicky rozložiteľný odpad
1. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa v prírode,
ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
2. Biologický odpad (ďalej len „BO“) je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský
odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný odpad z potravinárskych
závodov.
3. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (ďalej len „BR KO“) sú všetky druhy BRO, ktoré
je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (§ 105 ods. 3 písm. b).
4. BRO zo záhrad, parkov a cintorínov je zakázané vhadzovať do zberných nádob na KO.
5. Pôvodcovia BRO žijúci v rodinných domov prednostne zhodnocujú odpad zo zelene na
vlastných pozemkoch domácim kompostovaním. Poplatníkom, ktorí sa stali vlastníkmi nového
skolaudovaného rodinného domu a sú k danej nehnuteľnosti prihlásení k trvalému pobytu, obec
pridelí nový kompostovací zásobník na kompostovanie BRO z domácnosti na základe Čestného
prehlásenia (viď. príloha č. 1).
6. V prípade väčšieho množstva BRO len z pozemkov FO (netýka sa podnikateľov a PO) môže
pôvodca odpadu doviezť tento BRO do zberného dvora, kde sú umiestnené 4 ks VOK - otvorený
závesný kontajner 7 m3. Dovezený BRO si pôvodca preloží do určeného VOKa.
7. Odovzdať BRO do zberného dvora môžu len FO, ktoré majú v obci TP/PP.
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá sama za nakladanie s BRO (v zmysle § 81
ods. 1 b) zákona č. 79/2015 Z. z.).
8. Nakladanie s BRO pre obec zmluvne zabezpečuje zmluvný vývozca.
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9. Jedlé tuky a oleje (k. č. 20 01 25) – zbiera sa: jedlé tuky a oleje po príprave jedál, ktoré neobsahujú viac ako 10 % prímesí a nečistôt v plastovej nádobe. Odpad nesmie obsahovať technické oleje
a viac ako 10 % nečistôt a iných prímesí. Precedený olej v plastových fľašiach je možné odovzdať
do zberného dvora poverenému zamestnancovi obce, odkiaľ ich zmluvný vývozca odváža na ďalšie
spracovanie podľa potreby.
Článok 19
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len prevádzkovateľ
kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s kuchynským odpadom, ktorého je pôvodcom (ďalej len
„kuch. odpad z prevádzky“).
2. Prevádzkovateľ kuchyne je ďalej povinný zaviesť a vykonávať oddelený zber kuch. odpadu
z prevádzky. Náklady spojené s nakladaním, t. j. so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním kuch. odpadu z prevádzky, vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, nie sú
súčasťou miestneho poplatku. Tieto náklady podľa zákonom znáša prevádzkovateľ kuchyne.
3. Nakladanie s kuchynským odpadom môže pre prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba,
ktorá má na vykonávanie tejto činnosti všetky potrebné súhlasy orgánov štátnej správy.
4. Prevádzkovateľ kuchyne nesmie:
- uložiť kuch. odpad z prevádzky do nádob určených obcou na zber KO,
- nesmie používať drviče kuchynského odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa
neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním
drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie kuch. odpadu
z prevádzky do doby ich odovzdania oprávnenej osobe tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby
nedostali hlodavce a iné živočíchy, ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch,
na ktoré má užívacie právo.
7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu kuch. odpadu z prevádzky v súlade
s hygienickými predpismi.
Článok 20
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (BRKO)
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (ďalej len „BRKO“) je zakázané vhadzovať
do zberných nádob na KO. Občania zhodnocujú kuchynský odpad prednostne domácim kompostovaním (viď. príloha č. 1 – Čestné prehlásenie).
Do kompostérov patria: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,
vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinky z orecha, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, šupky banánov, ktoré
obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka, ...
Do kompostérov nepatria: kosti, mäsité zvyšky jedla, polievky, pokazené jedlo z chladničky, mliečne
výrobky a pod.
Tento BRKO môžu občania priniesť v nádobe (vedre), z ktorej vysype odpad do nádob na zbernom
dvore určených na BRKO, prípadne v igelitovom vrecku, ktorý taktiež vyhodí aj s vreckom do týchto
nádob.
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Článok 21
Objemný odpad
1. Zber objemného odpadu z domácností (nábytok, koberce, starý textil atď.) zabezpečuje obec
celoročne. Oddelene sa zbiera drevo bez povrchovej úpravy.
Pôvodca odpadu - len FO (netýka sa podnikateľov a PO) môže odpad doviezť do určeného
VOK-a. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá sama za nakladanie s objemným odpadom (v zmysle § 81 ods. 1 b) zákona č. 79/2015 Z. z.).
V. ČASŤ
Článok 22
Zberný dvor a zberné miesto odpadov
1. Zberný dvor v obci Trenčianska Turná sa nachádza v oplotenom areáli v Priemyselnom parku.
2. Obec má vypracovaný prevádzkový poriadok zberného dvora, ktorý stanovuje podmienky
zberu jednotlivých zložiek odpadov.
3. Na zbernom dvore môžu bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky KO občania, ktorí
v obci platia miestny poplatok za KO a DSO. Zamestnanec obce poverený prevzatím odpadu je
oprávnený od tejto osoby požadovať preukázanie totožnosti.
4. Na zbernom dvore sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a veľkokapacitné kontajnery.
V zbernom dvore sa sústreďujú oddelene zbierané zložky odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, VKM,
BRO, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností, objemný odpad.
5. V deň vyhláseného zberu nebezpečných odpadov pristaví zmluvný vývozca kontajnery na zber
uvedených zložiek odpadu.
6. Je zakázané ponechať odpad mimo objektov ZD a zberných miest (pred bránou, na chodníku,
ceste).
VI. ČASŤ
Článok 23
Priestupky a kontrola nad dodržiavaním ustanovení VZN
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na TZ iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba
určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom (spaľuje KO na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach),
d) nesplní oznamovaciu povinnosť (neoznámi nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti,
ktorú vlastní, užíva alebo má v prenájme),
e) zmiešava EO z domácností s inými zložkami KO alebo rozoberá či inak zasahuje do EO pred
jeho odovzdaním osobe oprávnenej na nakladanie s EO,
f) je konečný používateľ pneumatiky a neodovzdá túto distribútorovi pneumatík,
g) ukladá oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje RZV, a vytriedený BRKO na
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
h) nenakladá s KO v súlade s VZN obce, nezapojí sa do systému zberu KO v obci, neužíva
zberné nádoby zodpovedajúce zberu KO v obci, neukladá ZKO, oddelene zbierané zložky KO
a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu KO v obci,
i) vykonáva na území obce zber, vrátane mobilného zberu prepravu KO bez zmluvy s obcou,
v prípade odpadu z vyhradených výrobkov aj bez zmluvy s OZV. Uvedené sa netýka kuchynského
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.
2. Priestupky podľa § 115 ods. 1 a) až r) prejednáva obec. Za uvedené priestupky môže obec uložiť
pokutu do výšky 1 500,00 EUR. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
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3. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,
ak tento zákon neustanovuje inak.
5. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom kontrolných orgánov obce, ktorými pre účely dodržiavania tohto VZN sú:
- starosta obce,
- poslanci obecného zastupiteľstva,
- členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve,
- poverení pracovníci vývozu KO a OZV,
- orgány poverené konať a rozhodovať vo veciach stavebných, ochrany ŽP, ochrany zdravia,
priestupkov,
- kontrolór obce,
- iné osoby poverené starostom obce.
VII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 24
Účinnosť
1.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianska Turná č. 3/2020 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Trenčianskej Turnej dňa 15.12.2020 uznesením č. 182/12-2020 a nadobúda
účinnosť od 01.01.2021

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2016 zo dňa 23.05.2016 a VZN č.
4/2016 zo dňa 14.12.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce.

V Trenčianskej Turnej, dňa 16.12.2020

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná od 18.11.2020 do 15.12.2020.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná dňa: 16.12.2020.
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021

Ing. Peter Mikula
starosta obce

strana č. 14/15

Príloha č. 1

Čestné prehlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka, kompostoviska

Dolupodpísaný/á ...................................................................................................................,
Rodné číslo:

...............................................,

Trvalé bytom

...................................................................................................................,

Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka .................................................................,

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti, ktorých som
zástupcom, že:
a) na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka, príp. kompostoviska riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný odpad z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku, príp. kompostovisku
b) som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie
vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na
svoje účely,
c) je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle
zákona o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý skutočnosti,
že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu priestupku v zmysle § 115
ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu je stanovená
do výšky 1.500 €.
d) toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká
povinnosť ho aktualizovať do 30 dní.
Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Dátum:

Podpis:
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