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Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Jelka
Obecné zastupiteľstvo v Jelke sa podľa ustanovenia § 4, ods. 3 písm. f) a písm. g),
ďalej § 11, ods. 3, písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, v súlade a § 81 ods.
8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.
582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka (ďalej len „nariadenie“) upravuje
podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území
obce Jelka, najmä spôsob ich zberu a prepravy za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálneho odpadu. Nariadenie upravuje aj práva a povinnosti pôvodcu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu (fyzickej osoby – občana, fyzickej a právnickej osoby
– podnikateľa), vrátane ustanovenia miestneho poplatku, povinnosti správcu nehnuteľnosti a
oprávnenej osoby, s cieľom predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, prioritne
zhodnocovať odpady recykláciou, spätným použitím alebo inými procesmi za účelom získania
druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný iný
postup, zneškodňovať odpady tak, aby neohrozovali zdravie ľudí, nepoškodzovali životné
prostredie nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi1) a aby sa dodržiavali poriadok a čistota
na území obce Jelka.

Čl. 2
Základné pojmy
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v
súlade s osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca komunálneho odpadu je každý, koho činnosťou tento odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s týmto odpadom, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia tohto odpadu.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadu vznikajúceho pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpad z domácnosti sa považuje aj odpad
z nehnuteľností, slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. 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 v obci pri čistení verejných
komunikácii a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer, objemnosť a
hmotnosť zberať do štandardnej nádoby.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)

(20)

(21)

(22)
(23)

Zložka komunálneho odpadu je jej časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Komunálny odpad sa člení na podskupiny, separovane
zbierané zložky komunálneho odpadu, odpady zo záhrad a z parkov (vrátane z
cintorínov) a iné komunálne odpady.
Komunálny odpad sa člení na kategórie:
a) Nebezpečný odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností, označuje
sa písmenom N,
b) Ostatný odpad, označuje sa písmenom O.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, nepodnikateľom v rozsahu do 1 m3/os/rok, pri ktorých postačuje
ohlásenie stavebnému úradu alebo na vykonanie, ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie.
Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom je ich zber,
preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie, vrátane starostlivosti o miesto ich
zneškodňovania.
Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je ich zhromažďovanie,
triedenie alebo zmiešavanie na účel ich prepravy.
Zhromažďovanie odpadov je ich dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie životného prostredia1) alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť,
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
Takými odpadmi sú napr. autobatérie (Pb-olovené), batérie – suché články (NiCd
niklovo-kadmiové batérie), motorové oleje, žiarivky klasické aj úsporné a pod.
Elektro odpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia,
ktoré pochádzajú z domácností fyzických osôb.
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na riadenú skládku odpadov.
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
Správca nehnuteľnosti pre:
a) rodinný dom je vlastník rodinného domu alebo správca na základe zmluvy s
vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
b) bytový dom vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb je spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca,
c) nebytovú budovu je vlastník, nájomca alebo správca na základe zmluvy s
vlastníkom alebo na základe iného právneho úkonu,
d) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, chatová oblasť, byt,
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník alebo správca na základe
zmluvy s vlastníkom o výkone správy alebo na základe iného právneho úkonu.
Oprávnená osoba, vývozca komunálneho odpadu je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou Jelka na vykonávanie zberu, prepravy,
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území obce Jelka.
Kompostovanie je proces zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov,
výsledkom ktorého je znovu využiteľný produkt – kompost.
Zberný dvor je objekt vo vlastníctve obce, ktorý prevádzkuje obec, kde môžu
pôvodcovia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu ukladať určené
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vyseparované zložky komunálneho odpadu, objemné odpady, elektro odpady z
domácností a drobný stavebný odpad.
(24) Obecné kompostáreň je miesto, kde obec, obcou poverený subjekt alebo poverené
osoby vykonávajú kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, pričom jeho ročná
produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
(25) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce Jelka v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, spracovávaný na základe § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov,
určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich
dosiahnutie.

Čl. 3
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s osobitným predpisom2) a ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe osobitného
predpisu3) povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v
súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi,
je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov4) do kategórií
(N-nebezpečné a O-ostatné) a druhov.
Pri nakladaní s odpadmi sa zakazuje na území obce Jelka:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, v súlade
s týmto nariadením,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto nariadením,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu alebo
ukladaním do povrchových nádrží,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie
prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje5) do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po ich spracovaní do pôdy,
h) oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od
ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia.
Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie6).
Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého
výroby odpad pochádza.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na pozemku jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný
bezodkladne to oznámiť Obvodnému úradu životného prostredia v Galante a obci Jelka.
Obvodný úrad životného prostredia v Galante na základe oznámenia, z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce Jelka požiada obvodné
oddelenie Polície SR v Galante o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu
na pozemku nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením, takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
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Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom nakladá, alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a s drobným stavebným odpadom, vzťahuje sa na ňu osobitný
predpis7).
(9) Ciele odpadového hospodárstva na území obce Jelka určuje Program odpadového
hospodárstva (ďalej len „program“) obce Jelka, vrátane opatrení na ich plnenie v súlade
s osobitnými predpismi8) a týmto nariadením.
(10) Pôvodca odpadu, ktorý je podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg
nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program,
ktorý musí zohľadňovať program a ciele Programu obce.
(11) Povinnosť vypracovať Program obce pre komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jelka plní ako pôvodca odpadov Obec Jelka.
(12) Pôvodca odpadu, PO alebo FO podnikateľ, je povinný zabezpečiť plnenie jednotlivých
častí Programu obce v celom rozsahu a v určených časových horizontoch.
a) PO alebo FO podnikateľ je povinný predložiť svoj program na vyjadrenie Obecnému
úradu v Jelke predtým, než požiada o schválenie vlastného Programu príslušný orgán
štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
b) PO alebo FO podnikateľ je povinný schválený Program plniť, v súlade so stanovenými
cieľmi a so zákonom o odpadoch.
(8)

Čl. 4
Systém nakladania s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi
(1) Obec Jelka má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých zložiek
odpadov prostredníctvom firmy AVE Bratislava, s. r. o. Hlohová č.6, 821 07 Bratislava 1, s
ktorou má uzatvorenú zmluvu.
(2) Každá PO a FO podnikateľ je povinná pred začatím činnosti na území obce požiadať OcÚ
v Jelke o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, prípadne aj jeho separovaných
zložiek.
(3) Obec Jelka v systéme nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom zabezpečuje:
a) zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
b) zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie objemných odpadov najmenej 1x
ročne, (celoročne v Zbernom dvore) a drobného stavebného odpadu celoročne na
obvyklom mieste určeným obcou
c) zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov Senec.
(4) Obec Jelka informuje verejnosť spôsobom obvyklým o zmenách v systéme nakladania s
odpadmi a podľa potreby vydáva informačné materiály o stanovištiach a vyhradených
miestach na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
(5) V obci nie je zavedený množstvový zber odpadov.
(6) Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob:
a) 110 lit., 120 lit., 240 lit. odpadové nádoby – len zber KO,
i.
povinná vybavenosť pre vývoz netriedeného komunálneho odpadu z rodinných
domov je jedna 120 litrová, resp. 110 litrová zberná nádoba pre max. 4 ľudí, v
prípade podnikania s určením miesta podnikania v mieste bydliska sa
pripočítava počet podnikajúcich osôb.
b) 1100 l maloobjemové kontajnery – len zber KO,
i.
povinná vybavenosť pre vývoz z bytových domov pre netriedený komunálny
odpad je jedna 1100 litrová zberná nádoba pre max. 20 ľudí, v prípade
podnikania s určením miesta podnikania v mieste bydliska sa pripočítava počet
osôb.
c) Špeciálne kontajnery na separované zložky KO, ako je papier, plasty, sklo a pod.
d) 120 lit. plastové vrecia na separované zložky KO, ako je papier, plasty s pod.
e) 120 lit. plastové vrecia označené nálepkou obce na zber KO
(7) V Obci Jelka je zavedený separovaný zber odpadov:
a) Papier
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c) Plasty (PET-fľaše, zmiešané plasty. tetrapak)
d) Sklo
e) Kovy
f) Biologicky rozložiteľný odpad
g) Opotrebované pneumatiky
h) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
i) Batérie a akumulátory
(8) Frekvencia odvozu KO je každý druhý týždeň - vždy v stredu. Frekvencia odvozu plastov
a papiera 1 x za mesiac, skla 2x za mesiac.
a) Frekvencia vývozu KO pre občanov obce bude zabezpečená tak, aby nedochádzalo k
prepĺňaniu zberných nádob a hromadeniu odpadu v ich okolí.
b) PO alebo FO podnikateľ je povinný požiadať OcÚ Jelka o zmenu frekvencie vývozu
KO v prípade nedostatočnej kapacity objednanej nádoby k množstvu produkovaného
KO.

Čl. 5
Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu,
zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
(1) Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou Jelka (ďalej oprávnená osoba).
(2) Oprávnená osoba je povinná:
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
c) v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie
ihneď na vlastné náklady odstrániť,
d) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou Jelka.
e) podľa tohto nariadenia aj v prípade, že zberná nádoba alebo kontajner nie sú plné,
uskutočniť náhradný odvoz odpadov, ak nebolo možné dodržať zmluvne dohodnutú
frekvenciu odvozu (poveternostné podmienky, poruchy zberného vozidla a pod.),
f) zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá, podľa osobitného
predpisu9), viesť a uchovávať evidenciu o množstve prijatých zložiek komunálneho
odpadu, spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadu, s ktorým nakladá podľa
pôvodcu KO a zasielať vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a
vyplnený ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí podľa osobitných predpisov,
g) evidovať počet odvozov z jednotlivých stanovíšť,
h) vykonávať náhodnú kontrolu obsahu zberných nádob, kontajnerov a vriec a v prípade
ak pôvodca odpadov nedodrží zásady triedenia komunálneho odpadu, označiť ich s
upozornením, že sa odvoz neuskutočnil a uskutoční sa až pri nasledujúcom odvoze
odpadov, resp. až potom ak pôvodca odstráni nevhodne vytriedené zložky
komunálneho odpadu,
i) bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob
a kontajnerov alebo iného priestoru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo
vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov alebo vriec.

Čl. 6
Stanovište zberných nádob a kontajnerov
(1) Zberné nádoby a kontajnery sa umiestňujú na spevnených stálych alebo jednorázových
miestach, ktoré vyhovujú požiadavkám ochrany životného prostredia, hygienickým,
požiarnym, estetickým a iným predpisom10) a je k nim zabezpečený prístup pre ich
naplňovanie, vyprázdňovanie a inú manipuláciu.
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(2) Občan a podnikateľ sú povinní zriadiť vyhradené miesto na umiestnenie zbernej nádoby,
kontajnera alebo vriec tak, aby bolo prístupné bez časových strát a nežiaducich prekážok,
čo najbližšie k verejnej komunikácii a umožňovalo jednoduchú a dostupnú manipuláciu.
Zberná nádoba na zmesový komunálny odpad a uzavreté vrecia s oddelenými zložkami
komunálneho odpadu musia byť umiestnené do 10 m od miesta, kde možno pristaviť
zberné vozidlo a nesmie byť za bránkou domu a inými prekážkami.

Čl. 7
Separovaný zber druhotných surovín
(1) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. V obci Jelka je
zavedený separovaný zber druhotných surovín (sklo, kovy, VKM, plasty, papier)
prostredníctvom označených a farebne rozlíšených kontajnerov, rozmiestnených na území
obce Jelka, prostredníctvom kontajnerového zberu a prostredníctvom vrecového zberu.
(2) O termínoch odvozu separovaného odpadu formou vrecového zberu sú občania
informovaní prostredníctvom harmonogramu, ktorý obdržia do schránky rodinného domu.
(3) Odpad z domácnosti - drevo a odpady z dreva, železný šrot a neželezné kovy ako aj
objemný odpad z domácnosti (nadrozmerný odpad), drobný stavebný odpad občania
odovzdajú na obvyklom mieste určeným obcou, počas prevádzkových hodín.

Čl. 8
Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti
(1) Elektroodpad je odpad z elektrozariadení.
(2) Zber elektroodpadu z domácností je zabezpečovaný v čase mobilného zberu. Termíny
zberu budú občanom oznámené obvyklým spôsobom (média, rozhlas, informačné letáky,
vývesné tabule, internet a pod.).
(3) Batérie a akumulátory sú zariadenia, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení
uvedených v prílohe č. 7 zákona o odpadoch.

Čl. 9
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
(1) Každý pôvodca odpadu je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
(kat. č. 20 02 01, 20 02 03, 20 01 08 a 19 08 09) oddelene od iných druhov odpadov,
zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie prednostne vo vlastných
kompostoviskách alebo na obecnom kompostovisku.
(2) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob
na zmesový komunálny odpad, objemný odpad alebo ho ukladať na iné miesta, než
určené, alebo ho spaľovať.
(3) Vzhľadom na potrebu znižovania nákladov na odpady a potrebu zhodnocovania odpadov
obec odporúča budovať domáce kompostoviská.

Čl. 10
Kal zo septikov
(1) Vykonávať zber prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce len
oprávnená osoba, ktorá má na túto činnosť príslušné oprávnenie a má uzatvorenú zmluvu
o vykonaní takejto činnosti s vodárenskou spoločnosťou.
(2) Vlastníci (užívatelia) septikov sú povinní zabezpečiť zber kalov výlučne prostredníctvom
takéhoto subjektu.
(3) Každý majiteľ žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii
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na určenom mieste. Túto evidenciu na požiadanie predložiť k nahliadnutiu obecnému
úradu. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b) zákona
o odpadoch.

Čl.11
Drobný stavebný odpad
(1) Drobné stavebné odpady sú odpady do 1 m3 odpadu za rok z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebný odpad je:
a) betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
b) zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc
c) výkopová zemina a kamenivo
d) izolačné a stavebné materiály aj na báze sadry
Do stavebného odpadu nepatria materiály obsahujúce azbest alebo iné
nebezpečné látky (eternitová strešná krytina, azbestové rúry atď.)
(2) Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinný odpad prednostne triediť na jednotlivé
zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty...) a
tieto účelne zhodnotiť.

Čl.12
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu
(1) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu má právo na:
a) poskytnutie zberných nádob a kontajnerov v počte a druhu, ktorý zodpovedá systému
nakladania s komunálnym odpadom na území obce Jelka,
b) zber a odvoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, nebezpečných
odpadov zo separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu u oprávnenej osoby
v časovom intervale minimálne jedenkrát do roka,
c) zber a odvoz nebezpečných odpadov zo separovane zbieraných zložiek komunálneho
odpadu do kontajnerov, zberných nádob a zhromaždovacích miest komunálneho
odpadu podľa tohoto nariadenia,
d) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu podľa
frekvencie odvozu,
e) odovzdanie vybraných druhov odpadov (monočlánky, akumulátory, staré liečivá,
opotrebované pneumatiky, použité ropné oleje) na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie na vyhradenom mieste (lekáreň, zberný dvor odpadov) alebo na
stanovišti zhromažďovaných odpadov, určených obcou Jelka,
f) informáciu o systéme nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom, zberných miestach a stanovištiach zberných nádob a kontajnerov a o zozname oprávnených osôb,
(2) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a) zapojiť sa do systému nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom na území obce Jelka a v rámci neho používať zberné nádoby určené pre
tento systém,
b) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho podskupiny a jednotlivé druhy a
kategórie, ukladať vytriedené odpady do zberných nádob, vriec a kontajnerov, prípadne
ich odovzdať na miesto zhromažďovania alebo zberné stredisko,
c) prednostne zabezpečiť triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a vylúčiť
ich zo zmesového komunálneho odpadu v súlade s týmto nariadením,
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d) ukladať do zbernej nádoby a kontajnera iba zvyšný odpad (kategórie ostatný odpad),
ktorý vznikne po vytriedení nebezpečných odpadov zo separovane zbieraných zložiek
komunálneho odpadu,
e) zmesový komunálny odpad ukladať do zberných nádob alebo kontajnerov tak, aby sa
dali uzatvoriť, neznečisťoval stanovište a jeho okolie a pri ich vyprázdňovaní neohrozil
zdravie a životné prostredie,
f) udržiavať poriadok okolo zberných nádob a kontajnerov,
g) používať zberné nádoby a kontajnery v rámci systému nakladania s odpadmi, šetrne s
nimi zaobchádzať, úmyselne ich nepoškodzovať a ponechať ich na stanovišti
zhromažďovania odpadov,
h) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci
popol, uhynuté zvieratá11), horľavý, výbušný odpad12), ktorý by svojím zložením ohrozil
zdravie zamestnancov,
i) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad
drobný stavebný odpad,
j) nespaľovať ani inak nezhodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri
a na voľných plochách,
k) nespaľovať komunálny odpad obsahujúci škodlivé látky (guma, plasty, pneumatiky,
oleje),
l) v rodinných domoch v stanovený čas umiestniť zbernú nádobu na vyhradené miesto
na vysypanie a odvoz odpadu a zabezpečiť ich umiestnenie tak, aby sa z nich odpad
nevysypal a neznečistil okolie,
m) správať sa v systéme nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom tak, aby svojím konaním nenarušil a neobmedzil činnosti tohto systému,
n) ukladať separovane zbierané zložky komunálneho odpadu v deň zberu na vyhradené
miesto a zabezpečiť ich umiestnenie tak, aby sa z nich obsah nevysypal a neznečistil
okolie,

Čl. 13
Povinnosti správcu nehnuteľnosti a podnikateľa
(1) Správca nehnuteľnosti je povinný:
a) zabezpečiť potrebný druh a počet zberných nádob a kontajnerov na zber separovane
zbieraných zložiek komunálneho odpadu zodpovedajúcich systému nakladania s odpadmi,
b) určiť stanovište prednostne na vlastnom pozemku, ak to nie je možné na vyhradenom
mieste, verejnom priestranstve, po dohode s obcou Jelka, pričom musí vyhovovať
hygienickým, protipožiarnym, estetickým a iným podmienkam, s pevným základom,
nesmie vytvárať prekážku na pozemnej komunikácii, príp. na vlastné náklady zriadiť
stanovište zberných nádob a kontajnerov s písomným súhlasom obce Jelka,
c) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom kontrolným orgánom (podľa čl. 16 tohto
nariadenia), s uvedením a zdôvodnením spôsobu zhodnocovania alebo
zneškodňovania komunálneho odpadu,
d) vykonať nápravu uloženú kontrolným orgánom a odstrániť zistené nedostatky,
e) umožniť bezproblémový odvoz komunálneho odpadu zo stanovíšť zberných nádob a
kontajnerov, najmä v zimnom období,
f) označiť zberné nádoby nálepkami, ktoré mu zabezpečí obec Jelka a riadiť sa pritom
podľa jeho pokynov.
(2) Podnikateľ je povinný nakladať s nebezpečným odpadom z občianskej a technickej
vybavenosti, ktorý vzniká pri jeho činnosti podľa osobitného predpisu13).
(3) Podnikateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných služieb a tovarov, s ktorými
podniká:
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a) zapojiť sa do systému zberu a zabezpečiť zber odpadu od fyzickej osoby, jeho odvoz
a zhodnotenie, ak nie je možné zhodnotenie zabezpečiť jeho zneškodnenie na skládke
odpadov,
b) viesť evidenciu o množstvách vytriedených zložiek komunálneho odpadu z vlastnej
činnosti, vykúpených a vyzbieraných od pôvodcu, spôsob ich zhodnocovania, alebo
zneškodňovania,
c) poskytnúť obci Jelka bezplatné informácie potrebné na vypracovanie, hodnotenie a
aktualizáciu svojho Programu odpadového hospodárstva14).

Čl. 14
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(1) Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ďalej „poplatok“, platí
obci Jelka pôvodca odpadu.
Sadzba poplatku je:
a. fyzická osoba 0,053 € za osobu a kalendárny deň (19,30 €/rok)
b. právnická a fyzická osoba 0,78 €/l odpadu pre nádobu 110 litrov,1100 litrov a 26
vývozov za rok
c. Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,0000 € za jeden kilogram
drobného stavebného odpadu (§78 ods.1 písm. c zákona). Poplatok za drobný
stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na
miesto určené obcou pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo
drobného stavebného odpadu.
Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v rozpätí od 3,30 € do 53,10 €
za jeden m3 alebo na kilogram
V rozpätí od 0,0066 € do 0,1659 €
d. Poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane.
e. V prípade, že platiteľ miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad vyprodukuje väčšie množstvo komunálneho odpadu ako je povinná vybavenosť
pre vývoz komunálneho odpadu na základe zaplateného poplatku, je takýto pôvodca
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu povinný objednať si u Obce
Jelka individuálny vývoz v tvare uloženia komunálneho odpadu do vriec označených
obcou, ktoré je možné obdržať na obecnom úrade za stanovený poplatok: 1,54€/1
vrece.
(2) Spôsob úhrady je stanovené príslušným všeobecne záväzným nariadením obce.
(3) Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie, obstaranie nádob a zneškodňovanie.

Čl.15
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Správca dane vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje poplatok.
3. Poplatok je možné zaplatiť do pokladne obce, na ktorejkoľvek pošte na území Slovenskej
republiky pripojenou poštovou poukážkou, prevodným príkazom na účet obce.
4. Splatnosť poplatku je určená v rozhodnutí.
5. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vypočíta pracovník po odvážení
odovzdaného drobného stavebného odpadu.
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Čl. 16
Kontrola
(1) Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) Obecný úrad v Jelke - poverení pracovníci
b) Obecná polícia
c) Kontrolór obce
d) Príslušná komisia

Čl. 17
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží komunálny odpad alebo jeho separovane zbierané zložky, objemný odpad a
drobný stavebný odpad na iné miesto ako na miesto určené obcou Jelka a do zberných
nádob a kontajnerov nezodpovedajúcich systému ich zberu,
b) uloží komunálny odpad alebo jeho separovane zbierané zložky, objemný odpad a
drobný stavebný odpad na zberové miesto v inú dobu ako v dobu určenú a zverejnenú
obcou Jelka,
c) zneškodní alebo zhodnotí komunálny odpad, objemný a drobný stavebný odpad v
rozpore s týmto nariadením,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu15) a tohto nariadenia,
e) neposkytne obcou Jelka požadované údaje podľa tohto nariadenia a osobitného
predpisu.
(2) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku, za ktorý možno uložiť
pokutu až do 1500,00 eur 16). Pokuta je príjmom obce.
(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie, môže starosta obce Jelka uložiť pokutu až do výšky 6 638,50 eur 17). Pokuta je
príjmom obce.

Čl. 18
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom. Zo dňa 21.12.2018.

Čl. 19
Účinnosť
Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Jelke na svojom zasadnutí dňa
11.04.2019 uznesením č. 2d.,/2019/OZ-2 a nadobúda účinnosť od 03.05.2019.

Ing.Gabriel Kiš
starosta obce

V Jelke, 18.04.2019
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1)

§ 8, ods. 2 Zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

2)

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3)

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

4)

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

5)

§ 76, ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6)

Osobitné oprávnenie udelené MŽP SR, § 89 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7)

§ 14, ods. 1, písm. b), h) a m) a primerane ods. 1, písm. g), zákona č.79/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

8)

§ 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

9)

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

10)

Napr. Zákon č. 309/1991 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov, Zákon NR
SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 315/1996Z.z. o premávke na
pozemných komunikáciách

11)

Zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12)

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch

13)

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14)

§ 10 Zák. č. . 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15)

§ 12 Zák. č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16)

§ 115 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17)

§ 46 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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