Všeobecne záväzné nariadenie
o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade
Obec Turčianska Štiavnička na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení ( v platnom znení ) a podľa §81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch (ďalej len „Zákona“ ) a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ).
§1
Predmet a účel odpadového hospodárstva obce Turčianska Štiavnička
1. Týmto VZN sa upravujú podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o
spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec Turčianska Štiavnička vhodný systém
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli
v k. ú. obce Turčianska Štiavnička.
§2
Základné pojmy
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade do Zákonom alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce Turčianska
Štiavnička pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru a zloženia,
ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem
odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet
podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za
odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým
osobám na individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä
z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky
odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú majetkom obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov, ktoré sú majetkom obce Turčianska Štiavnička a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.

5. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu
( obce ).
6. Odpad s obsahom škodlivín je odpad z domácností, ktorý má jednu alebo viac
škodlivých vlastností a môže spôsobiť škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví
7. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok na komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ustanovený podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a predpisov vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas – 0,50 €/50 kg.
8. Zberné miesto – zriadené obecným sa nachádza na parc. č. 530/1, 2 (pri vstupe do
Agrifarmu s. r. o.
9. Stojisko zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob.
10. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a
podkrovie.
11. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
12. Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady
na svoje potreby.
§3
Hierarchia odpadového hospodárstva
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
predchádzanie vzniku odpadu,
príprava na opätovné použitie,
recyklácia,
iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
zneškodňovanie.
§4
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec Turčianska Štiavnička pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber a
likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a likvidáciu drobného stavebného
odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie.
2. Obec Turčianska Štiavnička určuje na zber komunálneho odpadu tieto druhy
zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu:
a) Zberná nádoba o objeme 110 l
b) Zberná nádoba o objeme 120 l
c) Zberná nádoba o objeme 240 l
d) Zberná nádoba o objeme 1100 l

e) Veľkokapacitný kontajner
f) Odpadové koše
g) Zberné nádoby a vrecia na triedený zber využiteľných zložiek komunálneho
odpadu:
- 1 100 l zberné nádoby:
žltej farby – plasty, kovy (kovové obaly), tetrapaky (viacvrstvové obaly)
modrej farby – papier
zelenej farby – sklo
- vrecia:
žltej farby – plasty, kovy (kovové obaly), tetrapaky (viacvrstvové obaly)
hnedej/čiernej farby -biologický rozložiteľný odpad zo záhrad
3. Komunálny odpad sa triedi nasledovne:
a) zmesový KO
b) oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu
1. využiteľné zložky
2. odpad s obsahom škodlivín
3. biologicky rozložiteľný odpad
c) objemný komunálny odpad
d) drobný stavebný odpad
§ 5
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu.
2. Obec Turčianska Štiavnička ustanovuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad a spôsob ich úhrady nasledovne:
a) za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad (s DPH)
zinková nádoba 110 l – 38 €, plastová nádoba 120 l – 25 €
b) náklady na uvedené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad uhrádza
pôvodný pôvodca odpadu poverenej zberovej spoločnosti na základe kúpnej
zmluvy
3. Náklady na veľkokapacitný kontajner, odpadkové koše a 1 100 l zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad, ktoré sú určené pre široký okruh pôvodných pôvodcov
odpadu umiestňujúcich do nich zmesový komunálny odpad, sú zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§6
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania zmesových komunálnych odpadov.
1. Obec Turčianska Štiavnička zabezpečí odvoz zmesových komunálnych odpadov od
pôvodcov odpadu v deň vývozu (podľa harmonogramu).

2. Obec Turčianska Štiavnička v súvislosti s intervalom (frekvenciou) zberu (vývozu)
zmesového komunálneho odpadu, veľkosti zberných nádob a počtu osôb žijúcich v
jednej domácnosti odporúča počet zberných nádob:
a) Fyzické osoby:
1. Rodinné domy. Na zber zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov sa
používajú 110 l zberné nádoby, 120 l zberné nádoby a 240 l zberné nádoby.
- Interval zberu –2 x za mesiac
2. Bytový dom. Na zber zmesového komunálneho odpadu z bytového domu sa
používajú 1 100 l zberné nádoby.
- Interval zberu - 2 x za mesiac
b) Podnikatelia a právnické osoby:
1. Podnikatelia a právnické osoby ukladajú zmesový komunálny odpad do 110 l
zberných nádob, 120 l zberných nádob, 240 l zberných nádob, alebo 1 100 l
zberných nádob.
- Interval zberu – 2 x za mesiac
c) Verejné priestranstvá:
1. Zberné nádoby: odpadové koše
2. Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách
a otvorených priestranstvách mesta je zbieraný do odpadových košov.
d) Cintorín:
1. Zberné nádoby:
- veľkokapacitné kontajnery
- Interval zberu:– individuálne (podľa potreby)
§7
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Využiteľné zložky komunálneho odpadu sú zložky, ktoré je možné opätovne spracovať.
Na území obce Turčianska Štiavnička sa zabezpečuje zber využiteľných zložiek komunálneho
odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu:
1. Odpad z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
a) Papier
Zberné nádoby modrej farby a mobilný zber.
1. Separuje sa: papierové odpady (kartón, zošity, časopisy, noviny)
2. Vývoz zberných nádob určených na triedený zber papiera a mobilný zber papiera sa
vykoná podľa harmonogramu uvedeného prostredníctvom dostupných informačných
systémov (internetová stránka obce, úradná tabuľa, miestny rozhlas)

b) Sklo
Zberné nádoby zelenej farby (umiestnené sú pri obecnom úrade a pohostinstvách)
1. Separuje sa: sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, atď.).
Tabuľové sklo bez drôteného výpletu sa uloží do VKK umiestneného v zbernom
mieste.
2. Vývoz zberných nádob určených na triedený zber skla sa vykoná podľa individuálne
podľa potreby
c/ Plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály –VKM
Zberné nádoby a vrecia žltej farby.
1. Separuje sa: plastové odpady (prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov, atď.),
kovové obaly (plechovky, alobal, viečka od jogurtov, atď.), Viacvrstvové kombinované
materiály (tetrapaky) na báze lepenky. Plastové fľaše sa ukladajú tak, že sa ich objem
zmenší stlačením (vytlačením prebytočného vzduchu).
2. Vývoz zberných nádob a vriec určených na triedený zber komunálneho odpadu sa
vykoná podľa harmonogramu uvedeného prostredníctvom dostupných informačných
systémov (internetová stránka obce, úradná tabuľa, miestny rozhlas a pod.)
2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov
a) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
b) jedlé tuky a oleje,
c) biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane cintorínov
a) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
1. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od fyzických osôb sa bude
vykonávať do nádob určených na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktoré
budú umiestnené na jednotlivých stojiskách pre bytové domy a na stojiskách na
separovaný zber pre rodinné domy.
2. Separujú sa: zvyšky ovocia a zeleniny a alebo ich šupky, kávové a čajové zvyšky,
vajcia a vaječné škrupiny, staré pečivo, zvyšky jedál, mäso, mliečne výrobky (bez
obalu), potraviny po záruke (bez obalu) a pod.
3. Vývoz nádob bude minimálne 1x za dva týždne podľa harmonogramu uvedeného
prostredníctvom dostupných informačných systémov (internetová stránka obce, úradná
tabuľa, miestny rozhlas a pod.).
4. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od prevádzkovateľa kuchyne
a) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné nádoby hradí občan sumou, ktorá bude zahrnutá v ročnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

b) Zberné nádoby sa určujú na základe dohody medzi obcou a zberovou
spoločnosťou.
b) Jedlé tuky a oleje

4.

1. Na území obce Turčianska Štiavnička je zavedený zber a preprava použitých
jedlých olejov a tukov z domácností.
2. Jedlé oleje a tuky sú vyvážané 2 x ročne v rámci mobilného zberu podľa
harmonogramu uvedeného na stránke obce, úradnej tabuli a vyhlásenia
v miestnom rozhlase.
3. Zhromažďovanie olejov a tukov sa uskutočňuje v deň ich odvozu a to priamo do
pristaveného vozidla na dohodnutom mieste. Oleje a tuky sa odovzdávajú
v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú
samostatne.
Obyvatelia majú možnosť jedlé oleje a tuky mimo kalendárového zberu bezplatne
odovzdať na zbernom dvore ul. Robotnícka č.20, Martin

c) Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane cintorínov
1. Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na
kompostovanie.
2. Obec Turčianska Štiavnička umožňuje fyzickým osobám ako pôvodcom odpadu
vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Kompostovať možno:
kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú
burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú
štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, potraviny po
záručnej dobe.
3. V prípade väčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (tráva)
môže občan obce Obec Turčianska Štiavnička tento odpad odovzdať na určenom
mieste, ktoré je súčasťou zberného miesta (pri vstupe do Agrifarmu s. r. o.)
4. Biologický rozložiteľný odpad z cintorína sa z miesta na to určenom odovzdáva na
zhodnotenie. Vývoz dohodnutý s odberateľom je podľa potreby.
3. Odpad s obsahom škodlivín z domácností
Odpad s obsahom škodlivín je napr.:
1. Elektroodpad z domácností :
a) veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky,
mikrovlnné rúry, a pod.)
b) malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, a pod.)

c) telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne, telefónne a faxové prístroje,
osobné počítače, a pod.)
d) spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, a pod.)
Vyseparovaný elektroodpad z domácnosti je možné odovzdať:
a) v rámci spätného odberu pri kúpe nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za
kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie
a rovnakého funkčného zariadenia ako predávané elektrozariadenie,
b) na zbernom mieste – pri vstupe do Agrifarmu s. r. o.
Odpad s obsahom škodlivín ako:
svetelné zdroje (svietidlá pre žiarivky, žiarivky, výbojky, a pod.)
kyseliny, rozpúšťadlá, zásady, farby, tlačiarenské farby
použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
môžu občania uložiť na zbernom mieste pri vstupe do Agrifarmu s. r. o.
Malé prenosné batérie je možné odovzdať aj v určenom zbernom mieste - potraviny COOP
Jednota Turč. Štiavnička
4. Objemový odpad
1. Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou
nespĺňa podmienky uloženia do zberných nádob ( napr. skrine, sedačky, a pod.) môžu
občania priviezť na zberné miesto pri vstupe do Agrifarmu s. r. o.
2. Vývoz objemného veľkokapacitného kontajnera sa bude uskutočňovať podľa potreby.
5. Drobný stavebný odpad
Likvidácia drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“) sa uskutočňuje formou
množstvového zberu a je zabezpečovaná odplatne v súlade s VZN obce.
6. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami ich
odovzdáva do verejných lekární, ktoré sú určené na ich zhromažďovanie.
7. Textil
Zberné nádoby na textil sú umiestnené na stojisku pri Obecnom úrade
1. Separuje sa: čisté a suché šatstvo, prikrývky, posteľná bielizeň a pod.
2. Interval zberu:
- podľa harmonogramu -2x za mesiac

8. Pneumatiky
Použité pneumatiky občan odovzdá pri výmene pneumatík za nové do pneuservisov, alebo na
zberné miesto v obci pri vstupe do Agrifarmu s. r.o.
Odvoz týchto je zabezpečený zmluvne. Frekvencia vývozu – podľa množstva potreby
§8
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné
umiestnenie odpadu“), môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť
Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, Polícii, alebo obci
Turčianska Štiavnička.
§9
Prevádzkovanie zberného miesta
1. Zberné miesto je umiestnené v oplotenom areáli na parcele č. 530/1, 2, v k. ú. Turč.
Štiavnička pri vstupe do Agrifarmu s. r. o.
2. Obec Turčianska Štiavnička umožňuje občanovi odovzdať vytriedené zložky
komunálneho odpadu v zbernom mieste.
3. Fyzická osoba - občan, ktorá je pôvodcom komunálneho odpadu, u ktorého je
zavedený triedený zber môže odovzdať v zbernom mieste bezplatne tieto zložky
komunálneho odpadu:
a) bez obmedzenia: papier a lepenky, sklo, šatstvo, textílie, jedlé oleje a tuky, žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
drevo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, zemina a kamenivo,
b) maximálne 5 kg na domácnosť za rok: fotochemické látky, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, rozpúšťadlá, kyseliny, oleje z motorových
vozidiel (max. 5 l/ rok)
Prevádzka zberného miesta je zverejnená na webovom sídle obce Turčianska Štiavnička a na
úradnej tabuli obce.
§ 10 - Záverečné ustanovenia
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce dňa 22. februára 2021. Zvesené bolo 26. 3. 2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší / stráca účinnosť všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 8./2016 zo dňa 15. 6. 2016 o komunálnom odpade a drobnom
stavebnom odpade v obci Turčianska Štiavnička.
3. Toto VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke č. 1/2021zo dňa 11. 3. 2021
a účinnosť nadobudne dňa 26. 3. 2021.
Peter Očka
starosta obce

