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Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravujú podrobnosti o spôsobe zberu a
prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM
A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM
Čl. 2
Systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
1. Obec pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu a
umožňuje zber a likvidáciu drobného stavebného odpadu prostredníctvom oprávnenej organizácie.
2. Obec určuje na zber komunálneho odpadu tieto druhy zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému zberu:
a) zberná nádoba o objeme 80 l,
b) zberná nádoba o objeme 120 l,
c) zberná nádoba o objeme 240 l,
d) zberná nádoba o objeme 660 l,
e) zberná nádoba o objeme 1100 l,
f) veľkokapacitný kontajner,
g) zberné vrecia
1. žltej farby – plasty, tetrapaky (viacvrstvové obaly),
2. zelenej farby – sklo,
3. červenej farby – kovy (kovové obaly),
4. modrej farby – papier,
5. čiernej farby – komunálny odpad,
h) odpadové koše na verejných priestranstvách,
i) kompostér o objeme 960 l pre domácnosti,
j) kompostér o objeme 1250 l na verejné priestranstvá.
3. Komunálny odpad sa triedi nasledovne:
a) zmesový komunálny odpad,
b) oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu:
1. využiteľné zložky,
2. odpad s obsahom škodlivín,
3. biologicky rozložiteľný odpad,
4. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
c) objemný komunálny odpad.
Čl. 3
Zmesový komunálny odpad
1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení
zložiek komunálneho odpadu.
2. Obec v súvislosti s intervalom (frekvenciou) zberu (vývozu) zmesového komunálneho odpadu, veľkosti
zberných nádob a počtu osôb žijúcich v jednej domácnosti odporúča počet zberných nádob.
3. Fyzické osoby:
a) komunálny odpad - z rodinných domov a bytových domov sa používajú 80 l, 120 l zberné nádoby a
240 l zberné nádoby.
1. interval zberu – podľa harmonogramu: 1 x za dva týždne
2. odporúčaný počet zberných nádob:
2a. Jednočlenná až štvorčlenná domácnosť jedna 80 l alebo 120 l zberná nádoba

2b. Päťčlenná a viacčlenná domácnosť jedna 240 l zberná nádoba
b) objemný komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
1. Objemný odpad a drobný stavebný odpad môžu obyvatelia odovzdať priamo v Zbernom dvore
Technických služieb Senica po celý rok. V prípade, že obyvatelia nemajú možnosť zaviesť objemný
odpad na zberný dvor, obec im túto službu sprostredkuje prostredníctvom obecnej obchodnej spoločnosti
Dojč – OPS, s.r.o. na základe objednávky.
2. Zakazuje sa ukladať objemný komunálny odpad a drobný stavebný odpad ku zberným nádobám, s
výnimkou objemného komunálneho odpadu pri zbere objemného komunálneho odpadu v zmysle čl. 9
tohto VZN.
3. Podnikatelia a právnické osoby:
a) Podnikatelia a právnické osoby ukladajú komunálny odpad do 120 l zberných nádob, 240 l zberných
nádob, 660 l zberných nádob alebo 1 100 l zberných nádob.
b) interval zberu – podľa harmonogramu: 1 x za dva týždne
4. Verejné priestranstvá:
a) komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách obce je zbieraný do
odpadových košov na verejných priestranstvách.
b) zakazuje sa do odpadových košov ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká pri
pobyte osôb na verejných priestranstvách, t.j. zakazuje sa ukladať komunálny a iný odpad z domácností,
odpady z podnikateľskej činnosti, atď.
c) na verejných priestranstvách sú umiestnené kompostéry na kompostovanie bioodpadu vzniknutého na
verejných priestranstvách.
5. Odpad z cintorína:
a) na cintoríne budú 2 x za rok, spravidla v jarných a jesenných mesiacoch pristavený veľkokapacitný
kontajner na bioodpad,
b) zakazuje sa do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorínov ukladať iný odpad
ako komunálny odpad z cintorínov,
c) bioodpad z cintorína sa ukladá do kompostérov,
d) návštevníci cintorína sú povinní triediť vytriediteľné zložky komunálneho odpadu z cintorína do
kontajnerov na sklo a plasty.
6. Do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu je zakázané ukladať:
a) zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber,
b) objemný komunálny odpad, drobný stavebný odpad,
c) odpad zo záhrad a parkov,
d) odpad z čistenia kanalizácie,
e) odpad s obsahom škodlivín, odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý.
Čl. 4
Systém zberu odpadov
Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
a) kontajnerový a vrecový zber,
b) kalendárový zber, tzn. obec vopred vyhlási zber odpadu a určí deň v týždni, v ktorom sa uskutoční zber
predmetnej zložky komunálneho odpadu,
c) oddelený zber komunálnych odpadov pre:
1. odpady s obsahom škodlivín,
2. drobné stavebné odpady (prostredníctvom Zberného dvora Technických služieb a.s. Senica),
3. objemné odpady,
4. elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel,
5. nebezpečný odpad,
6. šatstvo a textílie.

d) triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, elektroodpad
z domácností, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, textil a
obuv, viacvrstvové kombinované materiály,
e) zmesový zber komunálnych odpadov (nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu),
Čl. 5
Triedený zber
1. Triedený zber sa delí na zber využiteľných zložiek odpadu, na zber odpadu s obsahom škodlivín, na zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
2. Vývoz zberných nádob a vriec určených na zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu sa vykoná
podľa harmonogramu.
3. Je zakázané do zberných nádob a vriec určených na separovaný odpad ukladať iné zložky komunálneho
odpadu ako tie, pre ktorých zber je daná zberná nádoba a vrece určené.
Čl. 6
Zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu
1. Využiteľné zložky komunálneho odpadu sú zložky, ktoré je možné opätovne spracovať.
2. Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
a) papier,
b) plasty,
c) kovy (kovové obaly),
d) tetrapaky (viacvrstvové obaly),
e) sklo,
f) biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem tých,
ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
g) odpad s obsahom škodlivín,
h) jedlé oleje a tuky z domácností,
i) šatstva, obuvi, textílií a hračiek.
3. Triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva prostredníctvom farebne
rozlíšených zberných nádob a vriec.
4. Niektoré vytriedené zložky komunálneho odpadu je možné odovzdať do kontajnerov v malom zbernom
dvore pri obecnom úrade. Jedná sa o odpad s obsahom škodlivín a nebezpečný odpad, objemný odpad,
kovový šrot.
5. charakteristika využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
a) papier
1. Zberné nádoby modrej farby: - papierové odpady (kartón, zošity, časopisy, noviny ,knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a
pod.)
2. Zakazuje sa - ukladať mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly na vajíčka, obaly z
viacvrstvových materiálov, použité jednorazové plienky, použité papierové utierky, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej
časti), silne znečistený papier, kopírovací papier a pod.
b) plasty
1. Vrecia žltej farby: - plastové odpady (prázdne fľaše od minerálok a nápojov, šampónov, atď.), PE
(polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov,
sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové

nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok viacvrstvové obaly od nápojov (tetrapaky); plastové fľaše sa ukladajú tak, že sa
ich objem zmenší stlačením (vytlačením prebytočného vzduchu).
2. Zakazuje sa - ukladať celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok a chemikálií, obaly
znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
c) sklo
1. Vrecia zelenej farby: - sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, atď.), tabuľové sklo bez
drôteného výpletu, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a
plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
2. Zakazuje sa do odpadu zo skla ukladať: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) a pod..
d) kovy
1. Vrecia červenej farby: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a
káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko,
hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok,
konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z
hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo,
džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť,
aby v nich nezostali zvyšky jedál,
2. Do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a
rôznymi chemickými látkami.
e) obuv a textil
1. Množstvový zber do pristaveného kontajnera: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľnú bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a
pod.),
2. Zakazuje sa vkladať do kontajnera znečistené odevy a obuv.
3. Dvakrát ročne zber pre charitu: odevy, textílie, obuv, hračky, tašky, kabelky a kufre.
f) odpad s obsahom škodlivín
1. 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.
2. Odpad s obsahom škodlivín je:
2a. Elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných,
inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza
z domácností fyzických osôb.
Patria sem: - veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, mikrovlnné
rúry, a pod.)
- malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, ohrievače, kávovary, variče, ručné
elektrické náradie a pod.)
- telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne, telefónne a faxové prístroje, osobné
počítače, a pod.)
- spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, videá, diskmany,
gameboye, a pod.)
Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie
nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z
domácností.
Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové
variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia

3.
4.
5.
6.
7.
8.

fixne zabudované, vírivky a pod. Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo
nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov
alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre
zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné
skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné
žiarovky.
2b. kyseliny, rozpúštadlá, zásady, tlačiarenské farby, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
Ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami, medzi
ktoré patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a
čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly
znečistené nebezpečnými látkami a pod.
Držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov ich môže odovzdať iba do obcou určených
zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec. Držiteľ farbív, chemikálií a iných
nebezpečných odpadov nemôže odovzdávať farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady iným
subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.
2c. batérie a akumulátory, oleje a tuky
Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové
a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady.
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať iba do obcou určených zberných nádob v
rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec,
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať aj distribútorovi batérií a akumulátorov,
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov nemôže odovzdávať použité batérie a akumulátory iným
subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.
Odpadové motorové a mazacie oleje:
- ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o
odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti,
- držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov ich môže odovzdať iba do obcou určených
zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec,
- držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov nemôže odovzdávať použité odpadové motorové a
mazacie oleje iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.
2d. lieky - držiteľ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný ich odovzdať
verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými
osobami. Zakazuje sa humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami zmiešavať so zmesovým
komunálnym odpadom, s triedeným komunálnym odpadom a s oddelene zbieraným komunálnym
odpadom. Lieky je možné odovzdať prostredníctvom lekárne v zdravotnom stredisku v Dojči.
Na území obce pre držiteľov odpadu s obsahom škodlivín na tohto zber odpadu sa uplatňuje
kalendárový zber.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivín zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje v zariadeniach na
zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
Zakazuje sa zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi odpadov.
Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu.
Na území obce sa celoplošne zabezpečuje zber a preprava odpadu s obsahom škodlivín v čase vopred
vyhláseného zberu elektroodpadu z domácností a iného odpadu s obsahom škodlivín, 2 x za rok,
spravidla v jarnom a jesennom období.

O termínoch odvozu elektroodpadov z domácností a odpadu s obsahom škodlivín bude obec informovať
prostredníctvom dostupných informačných systémov (webová stránka obce, úradná tabuľa obce,
miestny rozhlas).
f) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, kuchynský odpad
1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad, jedlé tuky a oleje, biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov,
vrátane cintorínov)
2. 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, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
zvyšky jedla, škrupina z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou,
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová
vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier,
nespracované zostatky surovín. Tento odpad je vhodný na kompostovanie.
3. Domácnostiam obec poskytuje kompostéry. Kompostéry sú umiestnené aj na verejných priestranstvách,
v parkoch a na cintoríne.
4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je odpad zo zelene zo záhrad pri rodinných domoch alebo
bytových domoch.
5. Konáre je možné dočasne uložiť na obecné pozemky po vyhlásení na obecným rozhlasom dvakrát ročne,
pričom sa konáre štiepkujú a drevnú štiepku si môžu obyvatelia zobrať do kompostérov.
6. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a
reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
s ostatnými druhmi odpadov.
7. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
8. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č.
1069/2009.
9. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
10. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
11. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
12. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom
tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je
oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné
požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
(napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
13. Každý prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje
sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia
na nakladanie s týmto odpadom.
14. Ustanovenia písm. g) bodov 5. až 12. sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej
jedálne, (výdajnej školskej jedálne).
15. Domácnosti v obci biologicky rozložiteľný kuchynský odpad BRKO) kompostujú v kompostéroch,
o čom predložia vyhlásenie o kompostovaní BRKO.
h) jedlé oleje a tuky z domácností
1. zbierajú sa do plastových fliaš, na ktoré obec poskytuje lievik,
2. naplnené fľaše sa odovzdávajú do zbernej nádoby na to určenej na Obecnom úrade.
9.

Čl. 7
Obec umožňuje pôvodcovi komunálneho odpadu, u ktorého je zavedený separovaný zber v prípade potreby
mimo harmonogramu odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu vo dvore ObÚ. Náklady na dopravu
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám. Fyzická osoba –
občan – pôvodca komunálneho odpadu, u ktorého je zavedený separovaný zber môže odovzdať v zbernom
dvore bezplatne tieto zložky komunálneho odpadu:
a) bez obmedzenia:
1. papier a lepenky,
2. sklo,
3. šatstvo,
4. textílie,
5. jedlé oleje a tuky,
6. žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
7. batérie a akumulátory,
8. vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
9. drevo,
10. plasty,
11. kovy,
12. biologicky rozložiteľný odpad,
13. zemina a kamenivo,
b) maximálne 5 kg na domácnosť za rok:
1. fotochemické látky,
2. farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
3. rozpúšťadlá,
4. kyseliny,
5. liečivá,
c) oleje z motorových vozidiel – maximálne 5 litrov na jedno auto za rok
d) pneumatiky – odoberá na to určená OZV a pneuservis, autobazár, autoservis
Čl. 8
Objemný komunálny odpad
1. Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou nespĺňa podmienky
uloženia do zberných nádob (napr. skrine, sedačky, a pod.).
2. V prípade naplnenosti takto pristaveného veľkokapacitného kontajnera nemôže držiteľ objemného
komunálneho odpadu tento odpad uložiť aj mimo veľkokapacitného kontajnera a takto uložený objemný
komunálny odpad nebude oprávnenou organizáciou odvezený. Zakazuje sa umiestňovať objemný
komunálny odpad k zberným nádobám.
3. Obec umožňuje fyzickej osobe - občanovi – pôvodcovi objemného komunálneho odpadu odovzdať takýto
odpad bezplatne v zbernom dvore v Senici na základe predloženia občianskeho preukazu, a čom
oprávnená organizácia vykoná záznam. Bezplatné uloženie je obmedzené množstvo 350 kg ročne na
jednu bytovú jednotku. Množstvo nad 350 kg je spoplatnený podľa platného cenníka oprávnenej
organizácie – Zberného dvora Technických služieb, a.s. v Senici. Náklady na dopravu objemného
komunálneho odpadu na skládku si pôvodca objemného komunálneho odpadu hradí sám. V prípade, že
obyvateľ nemá možnosť odviezť objemný odpad do Zberného dvora Technických služieb, a.s. v Senici na
základe objednávky zrealizuje túto službu obecná obchodná spoločnosť Dojč – OPS, s.r.o.
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Čl. 9
Drobný stavebný odpad
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou
nepodnikateľom, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie v zmysle osobitného predpisu.
Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Ak
fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr.
v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si
musí od obce objednať veľkoobjemový kontajner za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho
poplatku.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba –
podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný
odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,
keramiky a pod.
Zakazuje sa umiestňovať drobný stavebný odpad do zberných nádob, ku zberným nádobám a na
stanoviská zberných nádob.
Obec umožňuje fyzickej osobe – občanovi - pôvodcovi drobného stavebného odpadu v prípade potreby
odovzdať drobný stavebný odpad v Zbernom dvore Technických služieb, a.s. v Senici na základe
predloženia občianskeho preukazu, o čom oprávnená organizácia vykoná záznam.
Poplatok za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa spoplatňuje v zmysle aktuálneho cenníka
Zberného dvora Technických služieb, a.s. Senica.
Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
Čl. 10
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do používanej
nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytok, staré okná, dvere, sanita (umývadla, WC misy),
(ak sú súčasťou komunálneho odpadu) a podobne.
Na území obce pre držiteľov objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje priebežný zber
objemného odpadu.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba
na nakladanie s odpadmi.
Obec umožňuje pre držiteľov odpadov odovzdanie objemného odpadu v Zbernom dvore Technických
služieb, a.s. v Senici počas celého kalendárneho roka.
Poplatok za odovzdanie objemného odpadu sa spoplatňuje v zmysle aktuálneho cenníka Zberného dvora
Technických služieb, a.s. Senica.
Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

Čl. 11
Množstvový zber
1. Množstvový zber odpadov je zavedený pre právnické osoby a fyzickú osobu.
2. Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri nasledovné veľkosti zberných nádob,
z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:
a) popolnica s objemom 80 l, 120 l, 240 l, 660 l alebo 1100 l
b) plastové vrecia,
3. Výber zbernej nádoby je pôvodca komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu
obce:
a) do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo

b) do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok alebo
c) do 31.1. príslušného kalendárneho roka.
KONTROLA NARIADENIA A SANKCIE
Čl. 12
(1) Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce, komisia verejného
poriadku pri obecnom zastupiteľstve.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 13
Záverečné ustanovenie
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 9/2020 o odpadoch zo dňa 10.12.2020.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 6/2021 o odpadoch bolo schválené uznesením č. 377/20182022/UObZ v Dojči zo dňa 9. decembra 2021 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na
úradnej tabuli Obce Dojč.

