Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva VZN
č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nedožery-Brezany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 1 vypúšťa text:
,pričom v obci Nedožery-Brezany nie je zberný dvor
2. V § 2 odsek 5.3 znie:
ukladať zmesový komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu a drobný
stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, pričom obec Nedožery-Brezany
určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu nasledovne:
– kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,
– kontajner 1100 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,
– plastový kontajner čierny 1100 l pre zmesový komunálny odpad,
– špeciálne zberné nádoby na zhromažďovanie šatstva,
– veľkoobjemové kontajnery pre Papier a lepenku (200101), Sklo (200102), Plasty (200139),
Objemný odpad (200307), Drobný stavebný odpad (200308), Viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky (200103),
– plastový kontajner 1100 l v rôznych farbách pre obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky
a odpad z nich,
3. V § 2 odsek 11 znie:
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na zberný dvor, okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
4. V § 4 odsek 2 znie:
Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, a uplatňuje si výnimku podľa §
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81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách. Biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad môžu obyvatelia ukladať na zberný dvor.
5. V § 6 sa dopĺňa odsek 13, ktorý znie:
Obec umožňuje obyvateľom obce ukladať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
Sklo, Papier a Plasty na zberný dvor.
6. V § 11 odsek 1 znie:
Obec zabezpečuje zber objemného odpadu na zbernom dvore prostredníctvom
veľkoobjemových kontajnerov.
7. V § 11 zrušuje odsek 3 a odsek 4.
8. § 15 znie:
§15
Drobný stavebný odpad
1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu.
2. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné
udržiavacie práce), sú najmä:
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých
striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia
a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných
priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí
a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického
vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení
jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na
okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného
zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní,
vstavaných skríň,
e) maliarske a natieračské práce.
4. Obyvatelia obce Nedožery-Brezany majú možnosť odovzdať drobný stavebný
odpad na zbernom dvore v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti
alebo preukázaním sa listom vlastníctva nehnuteľnosti.
5. Obyvateľ obce po odovzdaní a odvážení drobného stavebného odpadu obdrží
vážny lístok. Poverený zamestnanec obce následne určí výšku miestneho
poplatku pre poplatníka a to ako súčin množstva odovzdaného drobného
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stavebného odpadu a sadzby určenej vo všeobecne záväznom nariadení
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Poplatník zaplatí v hotovosti na Obecnom úrade poverenému zamestnancovi
obce.
7. O zaplatení poplatku bude poplatníkovi vystavený doklad.

9. Dopĺňa sa nový § 15a, ktorý znie:

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

6.

§15a
Zberný dvor
Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce a je prevádzkovaný obcou.
Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže bezplatne odovzdať oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore obce.
Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore
inou osobou ako uvedenou v odseku 2 je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka.
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať do veľkoobjemových
kontajnerov na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu
nasledovné druhy odpadov:
Papier a lepenku (200101)
Sklo (200102)
Plasty (200139)
Objemný odpad (200307)
Drobný stavebný odpad (200308)
Kombinované materiály na báze lepenky (200103)
Šatstvo (200110)
Odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (200201)
Opotrebované pneumatiky
Veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej
zložky sú vyznačené kategóriou, druhom odpadu a názvom odpadu podľa
Katalógu odpadov.
Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento
účel uzatvorenú zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Zverejnenie návrhu VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 15.07.2019
Zverejnený na webovom sídle obce dňa 15.07.2019
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 15.07.2019
2. Pripomienkovanie VZN:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 31.07.2019 (vrátane).
Doručené pripomienky (počet): 0
3. Schválenie VZN:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch dňa 15.08.2019 pod č. :
4/2019
4. Vyhlásenie VZN:

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.08.2019
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 16.08.2019
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 16.08.2019 do 31.08.2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 31.08.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce
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