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SCHVÁLENÉ VZN č. 04/2015
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou uznesením č.06/01//2015
Celkový počet poslancov OZ v Dlhej nad Kysucou 5
VZN nadobúda účinnosť 01.01.2016

Obec Dlhá nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 80 ods. 7 a § 81 ods. 7 zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dlhá nad Kysucou
č. 04/2015
o nakladaní s odpadom v Obci Dlhá nad Kysucou

Čl. I.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
2. Obec Dlhá nad Kysucou určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu tieto druhy
zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu:
 zbernú nádobu o objeme 110 l
 zbernú nádobu o objeme 120 l
 zbernú nádobu o objeme 240 l
 zbernú nádobu o objeme 1100 l
 veľkoobjemový kontajner o objeme 7 m 3
2.1. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa pri zvozovej trase zberového vozidla (dostupná zberovému
vozidlu) je povinná používať minimálne 1 ks zbernej nádoby podľa vlastnej potreby. Tieto zberné
nádoby v prípade potreby vývozu poplatník (užívateľ, resp. vlastník nehnuteľnosti) umiestni na miesto
dostupné zberovému vozidlu.
2.2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa mimo zvozovej trasy zberového vozidla (najmä chatové osady,
lazy, kopanice a iné nedostupné časti obce) budú používať spoločné zberné nádoby, ktoré budú
umiestnené na miestach dostupných zberovému vozidlu. Spoločné zberné nádoby sú umiestnené
nasledovne:
OSADA
U Majtána
Pri kostole
U Bogáni

Druh zberovej nádoby
1100 l x 2
1100 l x 2
1100 l x 6

U Vodárni
U obyt.jednotky č.258
U Papuči
U Červenčíka

1100 l x 2
1100 l x 5
7 m3 VOK
7 m3 VOK

Umiestnenie kde
u RD p. Majtán
pri autobusovej zastávke
pri autobusovej zastávke, na
sídlisku a oproti RD p.
Maľovanikovej
u RD p.Bulejovej
oproti bývalého OÚ

3. Obec je povinná:
a) zabezpečiť minimálny počet zberných nádob zodpovedajúci vymedzenému systému zberu a

prepravy zmesového komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov,
b) umiestniť stanovište spoločných zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že
to nie je možné, po dohode s majiteľom pozemku doriešiť majetko-právny vzťah k pozemku
stanovišťa.
4. Pôvodca zmesového komunálneho odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať zmesový komunálny odpad a drobné stavebné odpady do zberných nádob zodpovedajúcich
systému nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi v obci Dlhá nad
Kysucou.
5. Vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou na verejných
komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať stanovište na vlastné náklady
b) minimálne 1x do roka zabezpečiť dezinfekciu zberových nádob na zmesový komunálny odpad,
c) starať sa o prístup k zberovej nádobe a čistotu stanovíšť a okolia zberovej nádoby,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zbernej nádoby tak, aby sa táto dala uzatvoriť, aby z nej
zmesový komunálny odpad nevypadával a pri je vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov
oprávnenej organizácie.
6. Vlastník alebo správca nehnuteľností má zakázané:
a) preťažovať zbernú nádobu zmesovým komunálnym odpadom alebo drobnými stavebnými odpadmi,
b) spaľovať zmesový komunálny odpad v zbernej nádobe,
c) ukladať žeravý popol do zbernej nádoby,
d) ukladať do zbernej nádoby tekutý odpad,
e) svojvoľne presúvať, bez oznámenia oprávnenej organizácie a obci Dlhá nad Kysucou, zbernú
nádobu alebo stanovište zbernej nádoby,
f) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označovanie

Čl. II.
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Obec Dlhá nad Kysucou zavádza na svojom území intervalový systéme zberu komunálnych
odpadov.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu na území
obce Dlhá nad Kysucou môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou .
3. Obec Dlhá nad Kysucou pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu
komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie – firmy Združenie TKO Semeteš, n. o.
4. Vývoz zberných nádob:
- Od nehnuteľností dostupných zberovému vozidlu oprávnená organizácia uskutoční len v tom
prípade, že zberná nádoba bude opatrená žetónmi, ktoré poplatník obdrží po úhrade poplatku na
Obecnom úrade v Dlhej nad Kysucou. Zberná nádoba musí byť umiestnená pri komunikácii, nie pri
oplotení, bránke, vstupe k nehnuteľnosti. Zamestnanci oprávnenej organizácie sú povinní vrátiť zbernú
nádobu na miesto, odkiaľ ju zobrali.
- Od nehnuteľností nedostupných zberovému vozidlu oprávnená organizácia uskutoční len v tom
prípade, že spoločné zberné nádoby budú opatrené potrebným počtom žetónov. Žetóny na spoločné
zberné nádoby umiestňujú buď osoby na toto poverené z príslušnej časti obce alebo obecní
zamestnanci v deň vývozu zberných nádob. Obec Dlhá nad Kysucou pre lepšiu manipuláciu s týmito

zbernými nádobami postupne vybuduje zberné miesta – ostrovčeky na zber odpadu.
5. Žetóny sa prideľujú osobám na trvalý pobyt a prechodný pobyt podľa počtu osôb prihlásených v
nehnuteľnosti a vlastníkom nehnuteľnosti.

Čl. III.
Kalendár zberov a prepravy
1. Odvoz komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov je v Obci Dlhá nad Kysucou
vykonávaný podľa kalendára zberov a prepráv firmy Združenie TKO Semeteš, n. o. a to minimálne
36x za rok. Poplatník môže využiť ktorýkoľvek termín zvozu v zmysle platného kalendára zberov a
prepráv.
2. Kalendár zberov a prepráv nie je platný pre užívateľov veľkoobjemových kontajnerov (7m3 ),
nakoľko tieto sú vyvážané priebežne podľa naplnenosti/potreby a to na základe oznámenia na Obec
Dlhá nad Kysucou.
3. Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva v zmysle kalendára zberu a
prepravy firmy Združenie TKO Semeteš, n. o. a to minimálne 1-krát za mesiac.

Čl. IV
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnych odpadov
1. Obec Dlhá nad Kysucou nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov na svojom území pre obyvateľov obce, vlastníkov, resp. užívateľov
nehnuteľností, nakoľko obec má veľkú rozlohu a kopaničiarske rozmiestnenie nehnuteľností a pre
obec by bolo ekonomicky neúnosné zabezpečovať tento výkon.

Čl. V
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadov a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1. Obec Dlhá nad Kysucou nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov na svojom území pre obyvateľov obce, vlastníkov, resp. užívateľov
nehnuteľností, nakoľko obec má veľkú rozlohu a kopaničiarske rozmiestnenie nehnuteľností a pre
obec by bolo ekonomicky neúnosné zabezpečovať tento výkon.

Čl. VI.
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností
1. Odvoz objemného odpadu a odpadu z domácností Obec Dlhá nad Kysucou na svojom území
vykonáva minimálne 2-krát do roka a to v máji a v októbri.
2. Obyvatelia obce, resp. vlastníci a užívatelia nehnuteľností objemný odpad a odpad z
domácností umiestnia k miestnej komunikácií odkiaľ bude odobratý zamestnancami obce.
3. Zamestnanci obce vyzbieraný odpad vyseparujú a následne bude odobraný oprávnenou
organizáciou, s ktorou má Obec Dlhá nad Kysucou uzavretú zmluvu podľa jednotlivých
druhov odpadu.

Čl. VII.
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti (pozemku) je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti (pozemku) v k. ú. Dlhá nad Kysucou bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť
písomne túto skutočnosť Obci Dlhá nad Kysucou, resp. Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie – odpadové hospodárstvo.
2. Oznámenie musí obsahovať presnú identifikáciu nezákonného umiestnenia odpadu – číslo
pozemok, označenie vlastníka pozemku a fotodokumentáciu. Ďalej musí obsahovať identifikáciu
oznamovateľa – meno, priezvisko, adresa, telefónny, resp. e-mailový kontakt.
3. V prípade oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu Obci Dlhá nad Kysucou, táto do 7 pracovní
dní o tejto skutočnosti informuje Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie –
odpadové hospodárstvo, resp. štátna vodná správa v prípade, že sa jedná o odpad umiestnený vo
vodnom toku.

Čl. VIII.
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Mimoriadny zvoz drobného stavebného odpadu bude vykonaný len na základe písomnej
objednávky držiteľa odpadu.
2. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zvoz zmesového
komunálneho odpadu, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.

Čl. IX.
Zrušovacie ustanovenia
Dňom 31. 12. 2015 sa zrušuje VZN Obce Dlhá nad Kysucou č. 03/2013 o nakladaní s odpadom
v Obci Dlhá nad Kysucou.

Čl. X.
Právoplatnosť a účinnosť
1. Toto VZN o nakladaní s odpadmi v Obci Dlhá nad Kysucou bolo schválené uznesením č.
06/01//2015 Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou dňa 14.12.2015
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016.

Helena Dzurinová
starostka obce

