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Obec KOBYLY
VZN O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Kobyly, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň
v súlade s ustanoveniami §81 odsek 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 5/2018
O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) stanovuje podrobnosti
o nakladaní s odpadmi na území obce Kobyly (ďalej aj „obec“):
a) spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu,
b) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
c) spôsob a podmienky triedeného zberu odpadu z obalov a odpadu z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, parkov a cintorína,
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností a dôvody
nezavedenia jeho triedeného zberu,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu textilu,
f) spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov,
g) spôsob zberu objemného odpadu,
h) spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
i) spôsob zberu drobného stavebného odpadu,
j) spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadu z domácností,
k) spôsob a podmienky triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov,
l) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľov kuchyne,
m) spôsob a podmienky zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
n) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
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§2
Základné a všeobecné ustanovenia
Na území obce je zavedený zber komunálneho odpadu pre:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktoré sú
na území obce oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť (ďalej aj „obyvateľ
obce“, „obyvateľ“, „držiteľ odpadu“, „pôvodca odpadu“),
b) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (ďalej aj „podnikateľ“ , „držiteľ
odpadu“, „pôvodca odpadu“), ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce
Kobyly, alebo ktorí sa zúčastňujú na nakladaní s odpadmi pochádzajúcimi z územia
obce Kobyly.

ČLÁNOK II.
SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

§3
Systém zberu komunálneho odpadu
(1)

Obec má na svojom území zavedený systém zberu komunálneho odpadu:
a) priebežný a pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu.
b) triedený zber komunálneho odpadu pre:
1. papier,
2. sklo,
3. plasty,
4. kovy,
5. kombinované viacvrstvové materiály,
c) oddelený zber komunálneho odpadu pre:
1. jedlé oleje a tuky z domácností,
2. objemný odpad,
3. odpad s obsahom škodlivých látok,
d) množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(2)

Obec na svojom území umožňuje:
a) prevádzkovať oddelený zber elektroodpadu z domácností,
b) prevádzkovať oddelený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov,
c) prevádzkovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne,
d) prevádzkovať triedený zber textilu.
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§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu
(1)

Pre pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby:
a) pre rodinné domy: 1 ks s objemom 110 l pre počet 6 osôb,
b) pre bytové domy: s objemom 110 l.

(2)

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, po
vzájomnej dohode určia veľkosť zbernej nádoby, inak rozhodne obec.

(3)

Pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sú v obci určené:
a) pre rodinné domy: plastové, farebne rozlíšené vrecia a 1 100 l nádoby pre zber PET
fliaš a skla,
b) pre bytové domy: označené a farebne rozlíšené zberné nádoby s objemom 1 100 l.

(4)

Pre zber drobného stavebného odpadu a objemného odpadu sú v obci určené
veľkoobjemové kontajnery (VOK).

(5)

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu.
Nádoba na zmesový komunálny odpad musí byť v súlade s týmto nariadením. Pri
znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím životnosti zbernej nádoba je jej
užívateľ povinný zakúpiť si na vlastné náklady novú nádobu.

(6)

Zberné nádoby je zakázané prepĺňať a preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

§5
Preprava komunálneho odpadu
(1)

Obec má na svojom území zabezpečenú prepravu (ďalej aj „odvoz“) komunálneho
odpadu:
a) pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob
prostredníctvom zmluvného partnera obce: 1 x za dva týždne, podľa rozpisu
zverejneného na webovom sídle obce,
b) kalendárový zber pre zložky komunálneho odpadu:
1. papier,
2. sklo,
3. plasty,
4. kovy,
5. kombinované viacvrstvové materiály
zo zberných nádob a plastových farebných vriec prostredníctvom zmluvného partnera,
6. objemný odpad z určeného zberného miesta obce,
c) množstvový zber pre drobný stavebný odpad,
d) odvoz podľa potreby, minimálne 2x ročne pre odpad z domácností s obsahom
škodlivých látok, drobný stavebný odpad,
e) odvoz 1x za dva mesiace pre jedlé oleje a tuky.
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(2)

Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálneho
odpadu obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä letákmi do každej domácnosti
a prevádzky podnikateľov, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné
a pravidelné informácie o harmonograme pravidelného a kalendárového zberu
a odvozu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

(3)

Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre pôvodcov komunálneho odpadu
obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom
rozhlase, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné informácie
o termíne mobilného zberu jedlých olejov a tukov, odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok, elektroodpadu z domácností, použitých prenosných batérií
a akumulátorov, alebo termíne zberu a odvozu a mieste dočasného umiestnenia
veľkoobjemového kontajnera pre zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu.

§6
Pravidlá pre umiestnenie a sprístupnenie nádob na komunálny odpad
(1)

Za účelom odvozu odpadu je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný
zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia na komunálny odpad a splniť nasledujúce
podmienky, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a podobne,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

(2)

Nádoby na komunálny odpad je zakázané premiestňovať, vyprázdňovať, alebo vyberať si
časti odpadu.

(3)

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na komunálny odpad pri bytových domoch
určí majiteľ, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s obcou
prostredníctvom zodpovedného zamestnanca obce.

(4)

Na verejnom priestranstve obce, na chodníkoch, parkoviskách a miestnych
komunikáciách možno nádoby na komunálny odpad ponechať iba na dobu nevyhnutnú na
ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení je potrebné nádoby na komunálny odpad v čo
najkratšom čase umiestniť späť na vyhradené miesto. Výnimku pre dočasné umiestnenie
nádoby na komunálny odpad môže povoliť obec.

(5)

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na komunálny
odpad je majiteľ, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť ich
premiestnenie a po ich vyprázdnení zabezpečiť ich vrátenie na vyhradené miesto.

5

Obec KOBYLY
VZN O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE

(6)

Užívatelia zberných nádob na komunálny odpad sú povinní udržiavať v ich okolí
poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich
premiestňovanie.

ČLÁNOK III.
NAKLADANIE SO ZLOŽKAMI KOMUNÁLNEHO ODPADU

§7
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadu z obalov
a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(1)

Zberné nádoby, alebo plastové vrecia použité na zabezpečenie triedeného zberu zložiek
komunálneho odpadu sú farebne rozlíšené:
a) pre papier: modrá,
b) pre sklo: zelená,
c) pre plast: žltá,
d) pre kovy: červená,
e) pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky: oranžová.

(2)

Triedený zber papiera: odvoz odpadov z označených farebných zberných nádob
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu zberová spoločnosť – zmluvný partner obce;
a) do triedeného zberu papiera patria najmä: noviny, časopisy, zošity, 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 podobne,
b) do triedeného zberu papiera nepatria najmä: umelohmotné obaly, vrstvené obaly,
voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od
cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a podobne.

(3)

Triedený zber skla: odvoz odpadov z označených farebných zberných nádob zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu zberová spoločnosť – zmluvný partner obce;
a) do triedeného zberu skla patria najmä: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo
skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a podobne,
b) do triedeného zberu skla nepatria najmä: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka
a podobne.

(4)

Triedený zber plastov: odvoz odpadov z označených farebných zberných nádob
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu zberová spoločnosť – zmluvný partner obce;
a) do triedeného zberu plastov patria najmä: plastové obaly a plastové výrobky ako číre
a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,
penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné
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a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok
a podobne,
b) do triedeného zberu plastov nepatria najmä: znečistené obaly chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny,
guma, molitan a podobne.
(5)

Triedený zber kovov: odvoz odpadov z označených farebných zberných nádob
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu zberová spoločnosť – zmluvný partner obce;
a) do triedeného zberu kovov patria najmä: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov,
hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a podobne,
b) do triedeného zberu kovov nepatria najmä: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami a podobne.

(6)

Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky: odvoz
odpadov z označených farebných zberných nádob zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu zberová spoločnosť – zmluvný partner obce;
a) do triedeného zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky patria
najmä: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a podobne,
b) do triedeného zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky
nepatria najmä: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov
do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené
kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc a podobne.

(7)

Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálneho
odpadu obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä letákmi do každej domácnosti
a prevádzky podnikateľov, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné
a pravidelné informácie o harmonograme kalendárového zberu a odvozu triedených
zložiek komunálneho odpadu.

(8)

Papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky je
zakázané ukladať do nádob na zmesový odpad, alebo na iné miesta ako určené a
označené, alebo voľne na verejné priestranstvo obce, alebo odovzdávať iným subjektom
(napríklad pouliční zberači a podobne), ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou na
vykonávanie tejto činnosti.

§8
Spôsob a podmienky triedeného zberu textilu
(1)

Obec umožňuje triedený zber textilu prostredníctvom tretej osoby.

(2)

Zber textilu je pre držiteľov odpadu bezplatný.

(3)

Držitelia odpadu môžu textil (najmä všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú
bielizeň, čiapky, šály, nezničené topánky v pároch a podobne) odovzdať do označeného
kontajnera.
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(4)

Textil je zakázané ukladať do iných nádob, alebo na iné miesta, ako na to určené,
vyhradené a označené.

(5)

Textil je zakázané ukladať do nádob a vedľa nádob na zmesový, alebo triedený
komunálny odpad, alebo voľne na verejné priestranstvo obce, alebo odovzdávať iným
subjektom (napríklad pouliční zberači a podobne), ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu
s obcou na vykonávanie tejto činnosti.

§9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, parkov a cintorína
a s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností
(1)

Obec nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov.

(2)

Obec nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu z domácností je uplatnenie výnimky v súlade s ustanoveniami
zákona o odpadoch. Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností je pre obec ekonomicky neúnosný, nakoľko náklady obce vynaložené na
nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani
pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice
sadzby miestneho poplatku. Zároveň aj viac ako 50% obyvateľov kompostuje vlastný
odpad. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

(3)

Obec umožňuje obyvateľom obce ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie
biologicky rozložiteľného odpadu, najmä: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny
z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.

(4)

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorína je zakázané ukladať do
nádob, alebo vedľa nádob na zmesový, alebo triedený komunálny odpad, alebo na iné
miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo obce.

§10
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
(1)

Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej jedenkrát za dva mesiace oddelený zber
jedlých olejov a tukov.
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(2)

Zber jedlých olejov a tukov je pre držiteľov odpadu bezplatný.

(3)

Držitelia odpadu môžu jedlé oleje a tuky odovzdať na zbernom mieste obce pri Kultúrnosprávnej budove sídla Obecného úradu obce do 110 l zbernej nádoby v termínoch
oznámených obcou. Odpad je potrebné odovzdať v bandaskách, v plastových fľašiach či
iných uzatvárateľných obaloch s funkčným uzáverom, ktoré sú nevratné a držitelia
odpadu si ich zabezpečujú individuálne. Mimo zberných termínov sú držitelia odpadu
povinní zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu.

(4)

Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov odpadu obvyklým
a bežne dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase, na
webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné a pravidelné informácie
o termíne zberu a odvozu a mieste dočasného umiestnenia kontajnera zberu a odvozu
jedlých olejov a tukov.

(5)

Jedlé oleje a tuky je zakázané ukladať do nádob na zmesový, alebo triedený komunálny
odpad, alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo obce.

§11
Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu
(1)

Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát ročne (na jar a na jeseň) oddelený
zber objemného odpadu.

(2)

Zber objemného odpadu je pre držiteľov odpadu bezplatný.

(3)

Držitelia odpadu môžu objemný odpad (najmä nábytky, staré okná, dvere, koberce
a podobne) v stanovenom termíne odovzdať do veľkoobjemového kontajnera. Mimo
zberných termínov sú držitelia odpadu povinní zabezpečiť dočasné zhromaždenie
objemného odpadu.

(4)

Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov odpadu obvyklým
a bežne dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase, na
webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné a pravidelné informácie
o termíne mobilného zberu, alebo termíne zberu a odvozu a mieste dočasného
umiestnenia veľkoobjemového kontajnera pre zber objemného odpadu.

(5)

Objemný odpad je zakázané ukladať do nádob alebo vedľa nádob na zmesový, alebo
triedený komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo
obce.
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§12
Spôsob a podmienky zberu
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
(1)

Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát ročne (na jar a na jeseň) oddelený
zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

(2)

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je pre držiteľov odpadu bezplatný.

(3)

Držitelia odpadu môžu odpad z domácností s obsahom škodlivých látok (najmä
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie
prášky, čistiace prostriedky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a podobne) v stanovenom termíne odovzdať do veľkoobjemového
kontajnera. Mimo zberných termínov sú držitelia odpadu povinní zabezpečiť dočasné
a bezpečné zhromaždenie odpadu.

(4)

Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov odpadu obvyklým
a bežne dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom rozhlase, na
webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné a pravidelné informácie
o termíne mobilného zberu, alebo termíne zberu a odvozu a mieste dočasného
umiestnenia veľkoobjemového kontajnera pre zber odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok.

(5)

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je zakázané ukladať do nádob alebo
vedľa nádob na zmesový, alebo triedený komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo
voľne na verejné priestranstvo obce.

§13
Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu
(1)

Obec zabezpečuje množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(2)

Výšku poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu a spôsob jeho úhrady
určí obec všeobecne záväzným nariadením.

(3)

Držitelia odpadu môžu drobný stavebný odpad (najmä tehly, obkladačky, dlaždice,
parkety a podobne) denne odovzdať do veľkoobjemového kontajnera na určenom
zbernom mieste obce. Drobný stavebný odpad nemôže obsahovať ďalšie triedené zložky
komunálneho odpadu (najmä sklo, kovy, papier, plasty, kombinované viacvrstvové
materiály).

(4)

Drobný stavebný odpad je zakázané ukladať do nádob a vedľa nádob na zmesový, alebo
triedený komunálny odpad, alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo
obce.
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§14
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadu z domácností
(1)

Obec umožňuje
prevádzkovať
prostredníctvom tretej osoby.

oddelený

zber

elektroodpadu

z

domácností

(2)

Zber elektroodpadu z domácností je pre držiteľov odpadu bezplatný.

(3)

Držitelia odpadu môžu elektroodpad z domácností odovzdať prostredníctvom mobilného
zberu. Termín a miesta mobilného zberu obec vopred a opakovane oznámi v obecnom
rozhlase, na úradných tabuliach obce, formou letákov a na webovom sídle obce.
Prostredníctvom mobilného zberu môžu držitelia odpadu v určený deň a na vopred
oznámenom mieste v obci odovzdať elektroodpad z domácností do pristavenej nádoby,
alebo priamo do zberného vozidla.

(4)

Elektroodpad z domácností je zakázané ukladať do iných nádob, alebo na iné miesta, ako
na to určené, vyhradené a označené.

(5)

Elektroodpad z domácností je zakázané ukladať do nádob a vedľa nádob na zmesový,
alebo triedený komunálny odpad, alebo voľne na verejné priestranstvo obce, alebo
odovzdávať iným subjektom (napríklad pouliční zberači a podobne), ktoré nemajú
uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti.

§15
Spôsob a podmienky triedeného zberu použitých prenosných batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
(1)

Obec umožňuje
prevádzkovať oddelený zber použitých prenosných batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov (ďalej aj „použité batérie
a akumulátory“) prostredníctvom tretej osoby.

(2)

Zber použitých batérií a akumulátorov je pre držiteľov odpadu bezplatný.

(3)

Držitelia odpadu môžu použité batérie a akumulátory odovzdať prostredníctvom
mobilného zberu. Termín a miesta mobilného zberu obec vopred a opakovane oznámi
v obecnom rozhlase, na úradných tabuliach obce, formou letákov a na webovom sídle
obce. Prostredníctvom mobilného zberu môžu držitelia odpadu v určený deň a na vopred
oznámenom mieste v obci odovzdať použité batérie a akumulátory do pristavenej nádoby,
alebo priamo do zberného vozidla.

(4)

Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných nádob, alebo na iné miesta,
ako na to určené, vyhradené a označené.

(5)

Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do nádob a vedľa nádob na zmesový,
alebo triedený komunálny odpad, alebo voľne na verejné priestranstvo obce, alebo
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odovzdávať iným subjektom (napríklad pouliční zberači a podobne), ktoré nemajú
uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti.

§16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne
(1)

Obec umožňuje prevádzkovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.

(2)

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly sú nákladom prevádzkovateľa kuchyne.

(3)

Zberné nádoby biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu môžu byť
umiestené výhradne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

(4)

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.

(5)

Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom
období frekvencia zberu musí byť vyššia.

(6)

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.

(7)

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov
kuchyne je zakázané ukladať na verejné priestranstvo obce.

§17
Spôsob a podmienky spätného zberu odpadových pneumatík
Obec neumožňuje spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom oprávnenej
organizácie.

§18
Spôsob a podmienky zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
(1)

Obec nezabezpečuje zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov
a zdravotníckych pomôcok. Držitelia odpadu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok sú povinní tento odpad
odovzdať do verejných lekární.
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(2)

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky je zakázané ukladať do nádob na zmesový, alebo triedený komunálny odpad,
alebo na iné miesta, alebo voľne na verejné priestranstvo obce.

§19
Prevádzkovanie zberného dvora
(1)

Obec na svojom území neprevádzkuje zberný dvor.

(2)

Pôvodcovia odpadu z obce môžu v súlade so zmluvnými podmienkami využívať zberný
dvor v obci Raslavice.

§20
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza
v územnom obvode obce Kobyly je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto
skutočnosť obci:
a) telefonicky: 054 479 11 82
alebo
b) elektronicky: obeckobyly@stonline.sk

ČLÁNOK IV.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA

§21
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.

§22
Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s osobitnými predpismi.1

1

najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon o odpadoch, zákon
o obecnom zriadení
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ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§23
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 29. 11. 2018 do 17. 12. 2018.

§24
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kobyly
na svojom zasadnutí dňa 17. 12. 2018.

§25
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 17. 12. 2018.

§26
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015.

§27
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2019.

______________________
Ing. Jozef Šoltys
starosta obce
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