OBEC LENARTOV
Lenartov 37, 086 06 Malcov

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Lenartov
č. 10/2011
o separovanom zbere odpadu na území obce Lenartov
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove na základe ustanovenia § 2 ods. 1, § 6 a § 11 ods. 2
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
Článok 1
Účel nariadenia
1. Obec Lenartov kladie dôraz na to, aby sa zlepšovalo životné prostredie a minimalizovala sa
tvorba komunálneho odpadu, preto na území obce zaviedlo separovaný zber odpadu.
2. Toto nariadenie sleduje zámer dosiahnuť progresívne nakladanie s komoditami, zníženie
kapacitných nárokov na priestory skládky komunálnych odpadov.
Článok 2
Predmet nariadenia
1. Predmetom nariadenia je systém separácie komodít a spôsob zberu samostatných druhov
odpadov na celom území obce Lenartov.
Systém separovaného zberu zahŕňa zber komodít v členení na zložky:
a) papier a lepenka
b) sklo
c) plasty a PET fľaše
d) kovové obaly
e) opotrebované pneumatiky
f) kompozitné obaly
g) obaly z plastov
h) obaly z papiera a lepenky
i) obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
j) batérie a akumulátory
k) opotrebované oleje
l) elektronický odpad z domácnosti
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m) staré žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
n) olejové filtre
o) farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice
Článok 3
Vymedzenie základných pojmov
1. Separovaný zber je spôsob oddeľovaného zberu využiteľných druhotných surovín
z odpadov. Separáciou sa vytvorí samostatná zložka, ktorú možno zaradiť ako samostatných
druh odpadov s katalógovým číslom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 01 01 – papier a lepenka
20 01 02 – sklo
20 01 39 – plasty a PET fľaše
15 01 05 – kompozitné obaly
20 01 26 – opotrebované oleje
15 01 04 – kovové obaly
16 01 03 – opotrebované pneumatiky
15 01 02 – obaly z plastov
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky
15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
20 01 33 – batéria a akumulátory
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
16 01 07 – olejové filtre
20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice

2. Primárne triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
3. Sekundárne triedenie je oddeľovanie nevhodných látok /prímesí/ z neseparovaných
druhotných surovín a ich čiastočná úprava lisovaním respektíve drvením.
4. Nádoby pre separovaný zber:
- plastové vrece pre jednotlivé vytriedené druhy odpadov.
5. Zber nebezpečného odpadu bude vykonaný podľa harmonogramu zberu na mieste
určenom obecným úradom v presne stanovenom čase. Pri odovzdávaní nebezpečného odpadu
je občan zo zákona povinný predložiť občiansky preukaz.
Článok 4
Spôsob separácie
1. Komodity ako je papier, sklo, plasty a PET fľaše sa budú triediť a ukladať do plastových
vriec a vykladať pred bránu rodinného domu na verejné priestranstvo.
2. Všetky ostatné separované zbierané komodity, ako autobatérie, žiarivky, výbojky, svietidlá,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, pneumatiky, akumulátory a ostatný nebezpečný
odpad bude vykonaný na mieste určenom obecným úradom.
3. Do procesu separácie sú povinní sa zapojiť:
- obyvatelia rodinných domov a bytových jednotiek
- základná a materská škola
- podnikatelia
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4. Vrecia s komoditami musia byť vyložené do 6.30 hod. v deň vývozu.
5. Zakazuje sa premiestňovať a vyberať z vriec časti odpadu.
6. Podrobnosti o triedení separovaných zložiek do plastových vriec:
Papier:
- do tohto odpadu patria: noviny, časopisy, kartón
- do vriec nevkladať: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla,
jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak)
Sklo:
- do tohto odpadu patria: prázdne sklenené fľaše, črepy a úlomky /rozbité/ tabuľové
sklo
- do vriec nevkladať: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky,
sklo kombinované s iným materiálom
PET fľaše:
- do tohto odpadu patria: plastové fľaše od nápojov – zlisovať stlačením
- do vriec nevkladať: plastové fľaše od olejov, tetrapak, škatuľové obaly, bandasky,
fľaše od aviváže a pod.
Kovové obaly:
- do tohto odpadu patria: plechovky od alko a nealko nápojov – zlisovať stlačením
- do vriec nevkladať: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné
pasty a pod.
Zmiešané plasty:
- do tohto odpadu patria: fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky,
plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly
od drogérie
- do vriec nevkladať: tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát,
matrace, hygienické potreby, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných
materiálov, polystyrén.
Tetrapak:
- do tohto odpadu patria: škatuľové obaly od nápojov, džúsov, mlieka – zlisovať
stlačením
- do vriec nevkladať: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.
Pneumatiky:
- do tohto odpadu patria: pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m – bez diskov
Elektronický odpad:
- do tohto odpadu patria: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi
technika
- elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami
- do vriec nevkladať: vyhrievacie telesá s výmurovkou

Nebezpečný odpad:
- do tohto odpadu patria: batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy,
rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie
oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
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-

nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávajte bez dozoru dospelej
osoby!
nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majiteľa alebo
povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Článok 5
Odvoz odpadu
1. Odvoz separovaného odpadu bude zabezpečený spoločnosťou FÚRA s.r.o., Jantárová 1,
040 01 Košice, podľa stanoveného harmonogramu zberu odpadu na príslušný rok.
Článok 6
Poplatok za odvoz separovaného odpadu
1. Zber separovaného odpadu pre občanov obce Lenartov a pre právnické osoby
(podnikateľov) na území obce Lenartov je bezplatný.
2. Podnikateľské subjekty v prípade záujmu zabezpečiť separovaný zber a vývoz
nebezpečných odpadov sa musia kontaktovať so spoločnosťou FÚRA s.r.o. pre dohodnutie
osobitných zmluvných podmienok.
Článok 7
Priestupok
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží alebo ponechá odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom č. 232/2001 Z. z. o odpadoch a týmto všeobecne záväzným nariadením.
b) nebude odpad separovať podľa článku 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) možno uložiť pokutu:
a) v blokovom konaní do 33,19 €
b) v priestupkovom konaní do 165,96 €
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lenartov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Lenartove dňa 09.12.2011, uznesenie č. 15/2011.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lenartove.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od jeho schválenia.
V Lenartove, dňa 09.12.2011
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lenartov: 23.11.2011
VZN vyvesené: 12.12.2011
VZN zvesené: 29.12.2011

Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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