Všeobecne záväzné nariadenie obce Levkuška
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadom z domácností
č. 1/2012
Obec Levkuška v súlade § 39 ods. 4 zákona SNR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Levkuške vydáva nariadenie:
Čl. 1
Účel VZN
Obec Levkuška s týmto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností. Ustanovuje najmä podrobnosti
o spôsobe zberu a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
a s elektroodpadmi
z domácností. Toto nariadenie sleduje zámer dosiahnuť progresívne nakladanie s komunálnym
odpadom na celom území obce, zníženie kapacitných nárokov na priestory skládky, druhotné
spracovanie surovín z komunálneho odpadu a znížení nákladov vynakladaných na jeho likvidáciu.
Čl. 2
Predmet VZN
Predmetom tohto nariadenia je systém separácie komunálnych odpadov a spôsob zberu
samostatných druhov odpadov na celom území obce Levkuška.
1. Systém separovaného zberu zahŕňa zber komunálnych odpadov v členení na zložky :
a/ 20 01 01 papier a lepenka,
b/ 20 01 02 sklo,
c/ 20 01 39 plasty a PET fľaše,
d/ 15 01 05 kompozitné obaly (tetrapack)
e/ opotrebované pneumatiky.
f/ 20 01 05 kovy ( plechovky od nápojov)
2. Nesystematicky, podľa potreby resp. výskytu zber drobného stavebného odpadu a elektroodpadu
z domácností.
3. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.
Čl. 3
Základné pojmy vo vzťahu k separovanému zberu
3.1. Separovaný zber je spôsob oddeľovania zberu využiteľných druhotných surovín
z komunálneho odpadu. Separáciou komunálnych odpadov sa vytvorí samostatná zložka,
ktorú možno zaradiť ako samostatný druh odpadov s katalógovým číslom.
3.2. Primárne triedenie je oddeľovanie využiteľných odpadov /druhotné suroviny/ od
ostatného odpadu a aj ich čiastočná úprava /vyčistenie, umytie, zbavenie nevhodných
doplnkov/ už v mieste ich vzniku /domácnostiach, prevádzkarniach/ a ich následné uloženie

do zberných nádob respektíve vriec pre separovaný zber.
3.3. Sekundárne triedenie /dotrieďovanie/ je oddeľovanie nevhodných prímesí /iných látok/
z neseparovaných druhotných surovín a ich čiastočná úprava lisovaním resp. drvením.
3.4. Zberové nádoby pre separovaný zber :
–
kontajner obj. 1100 l s farebným označením na sklo
3.5. Stanovištia separovaného zberu - je sústredenie zberových nádob na oddeľovanie
/separovanie/ druhotných surovín. Počet zberových nádob závisí od počtu oddeľovaných
využiteľných odpadov. Zberové nádoby na stanovištiach podľa určenia /papier, sklo, plasty, kovy/
sú farebné a nápisom označené. Stanovištia sú umiestnená tak, aby architektonicky nepôsobili
rušivo a boli blízko a ľahko dostupné pôvodcom a odvozcom odpadu.
Čl. 4
Spôsob a podmienky separácie
4.1. Papier a lepenka príležitostne podľa potreby je vyzbieraná obecným úradom a odovzdaná
firme Brantner Gemer s.r.o. Sklo, sa zbiera na území obce do 1100 l kontajneru umiestneného pred
požiarnou zbrojnicou, kovy a PET fľaše a plasty sa zbierajú v domácnostiach do vriec.
Čl. 5
Rozsah separácie
5.1. Do programu separácie sú povinní zapojiť sa všetci občania, fyzické osoby – podnikatelia,
právnické osoby a vlastníci alebo správcovia nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce
Levkuška.
5.2. Držitelia separovaných zložiek odpadu zabezpečia, aby boli jednotlivé komodity odpadu
oddelene zhromaždené a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a umiestnené do vyhradených,
zberných nádob a vriec.
5.3. Odpady uvedené v Čl. 2 pod písm. a, b, c sa budú triediť a ukladať do farebne rozlíšených
kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na vopred určených stanovištiach a do farebne
rozlíšených plastových vriec.
5.4. Obecný úrad zabezpečí, aby sa podrobné informácie o rozsahu a spôsobe triedenia
dostali do každej domácnosti. Na tento účel využije všetky dostupné prostriedky obecného
informačného systému, najmä obecný rozhlas, informačné tabule a pod.
5.5. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, alebo vyberať si časti odpadu.
5.6. Podrobnosti o triedení separovaných zložiek do kontajnerov sú obsiahnuté v prílohe č. 1
tohto VZN.
Čl. 6
Vývoz vyseparovaných druhotných surovín
6.1. Vývoz vyseparovaných druhotných surovín bude zabezpečený oprávnenou organizáciou.
6.2. Odvoz separovaného odpadu sa bude realizovať min. 1x mesačne podľa stanoveného
harmonogramu zvozu. Tento bude vhodným spôsobom včas uverejnený.
6.3. Drobný stavebný odpad ( ďalej DSO) má tieto zložky :
a) odpad z podskupiny : zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk
1. 17 05 04 zemina a kamenivo neobsahujúca nebezpečné látky
2. 17 05 06 výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky
b) odpad z podskupiny : iné odpady zo stavieb a demolácií
1. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií neobsahujúce ortuť, PCB ani ostatné
nebezpečné látky.
Držitelia DSO a SO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky ( podľa katalógu :
kovy, drevo, sklo, plasty … ) a tieto účelne zhodnotiť. Zvyšný odpad DSO v malých množstvách

a objeme sú držitelia oprávnení zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre
daného držiteľa odpadu. Pokiaľ toto nie je možné držiteľ ho zlikviduje ako objemový odpad
do veľkokapacitných kontajnerov podľa určenia obce.
Ak nie je možné vyššie uvedenými spôsobmi zlikvidovať DSO, jeho držitelia sú povinní zabezpečiť
jeho prepravu na vlastné náklady organizácii, ktorá má oprávnenie na takýto zber podľa ust. § 39
ods.7 zákona o odpadoch.
6.4. Odvoz elektroodpadu z domácností a vyradených zariadení obsahujúcich CFC sa
zabezpečuje 2 x do roka oprávnenou organizáciou, ktorá má povolenie na zber takéhoto odpadu od
príslušného obvodného úradu životného prostredia. Zoznam organizácií a osôb, ktoré majú takéto
oprávnenie je dostupný na obvodnom úrade životného prostredia v Rimavskej Sobote, stále
pracovisko Revúca.
6.5. Biologicky rozkladateľný odpad ako napr. tráva, suché konáre atď. sa kompostujú na nato
vytvorenom mieste v obecnom parku v obci Levkuška. Zber biologicky rozložiteľného odpadu
sa vykonáva donáškovým spôsobom do obecného kompostoviska pôvodom takéhoto odpadu.
Čl. 7
Sankcie
7.1. Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45,47,48 zák. č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom, podľa ust.
§ 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne
správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 76 a § 80 zákona o odpadoch, alebo o trestný
čin.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
8.1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých občanov a všetky fyzické a právnické subjekty
na území obce Levkuška. S jeho obsahom sa tieto osoby sa oboznámia vhodným spôsobom,
rozhlasovou reláciou, zverejnením na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce.
8.2. Toto nariadenie bolo prejednané v obecnom zastupiteľstve dňa 15.10.2012 a schválené
3/5-vou väčšinou poslancov uznesením č. 21/2012
8.3. Toto VZN je platné s účinnosťou odo dňa jeho schválenia..
V Levkuške, dňa 01.10.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 1.10.2012
VZN zvesené dňa 31.10.2012
Lajos Csolti
starosta obce

Príloha č. 1
k VZN č. 1/2012 obce Levkuška
TRIEDENIE SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK DO KONTAJNEROV
A PLASTOVÝCH VRIEC
MODRÝ kontajner /vrece/ - zbiera sa do neho PAPIER A LEPENKA
Zbiera sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, tel. zoznamy, vlnité lepenky,
spisy, zošity, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, lístky, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierový obal a vrecko, krabičky, počítačový papier a pod.
ZBEROVÝ PAPIER NESMIE OBSAHOVAŤ: znečistený papier potravinami, olejom,
ropnými produktmi, plastové obaly kníh vrstvené obaly s plastmi, indigový papier, spisové
spony, papier potiahnutý fóliou ( viacvrstvový obal od džúsu alebo mlieka, šumienky, kávy a
pod. ), použitá papierová vreckovka, servítok a hygienická vložka, detské plienky, vata, obaly
od sladkostí a slaností, faxový papier atď.
ZELENÝ kontajner /vrece/ - zbiera sa do neho SKLO
Zbiera sa: zelené a hnedé sklo, neznečistené bezfarebné sklo, prázdne poháre od kompótov,
zeleniny, fľaše od nápojov, od detskej výživy, olejov, okenné sklo, rozbité poháre, skúmavka,
sklo z okuliarov, črepy atď.
ZBEROVÉ SKLO NESMIE OBSAHOVAŤ: porcelán, keramiku, kovové uzávery fliaš,
zrkadla, žiarovky, neónky, drátené sklo, plexisklo, autosklo, teplomer, TV obrazovky, víčko
od pohára atď.
ŽLTÝ kontajner /vrece/ - zbierajú sa do neho PLASTY
Zbiera sa: všetky druhy plastov, umyté obaly z potravín, čistiacich prostriedkov, kozmetiky
plastové tašky, rôznofarebné fólie,
PE ( polyetylén – LDPE, HDPE ) – číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš a pod.
PET ( polyetyléntereftalát ) – flaše od nealko nápojov, sirupov, rastlinných olejov a pod.
PP ( polypropylén ) – obaly od sladkostí a slaností, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a pod.
PVC ( polyvinylchlorid ) – vodoinštalačné a elektroinštalačné rúry, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná, nábytok atď.
PLASTY NESMÚ OBSAHOVAŤ: obaly od ropných produktov, kovové uzávery, plasty
vystužené sklenenými vláknami, silne znečistené potravinami, zeminou, farbami, podlahové
krytiny, guma, molitan atď.
Plastové vrece pre KOMPOZITNÉ OBALY ( TETRAPACK)
Zbiera sa : viacvrstvové kartónové ( krabicové ) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov atď.
Nezbiera sa : viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku atď.
ČERVENÝ Kontajner na kovové obaly ( alumíniové plechovky od nápojov)

