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Obec Kuchyňa, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len
„zákon o odpadoch“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/20199 Obce Kuchyňa
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Kuchyňa
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, resp. dôvody nezavedenia
triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21, b zák. č. 79/2015 Z. z.. pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami zdravotníckych
pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
6. textilu a obuvi
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a výšku poplatku za zmesový komunálny odpad
a drobný stavebný odpad..

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
§2
Základné ustanovenia
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa;
za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich
individuálnu rekreáciu, napríklad 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
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej
zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(6) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady
(odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z
triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto podskupiny :
20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu,
20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a
20 03 iné komunálne odpady.

§3
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad , t.j. komunálny odpad po
vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do
zberných nádob určených týmto nariadením.

§4
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť
zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov.
(2) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.

§5
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
(1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce pre
všetkých pôvodcov komunálneho odpadu /pre fyzické aj právnické osoby, vlastníkov rekreačných
a záhradných chát/.
(2) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po
vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia.
(3) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu obec určuje veľkosti zberných nádob, z
ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:
1. zberná nádoba 70, 110, 120 litrov alebo 240 litrov
2. kontajner 1 100 litrov
3. plastové zberné vrecia 30, 35 alebo 120 litrov
(4) Evidované podľa počtu vývozov

TRETIA ČASŤ
§6
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:
- sklo
- papier
- plast
- kov
- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
- jedlé oleje a tuky z domácností
- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátorov, automobilov
batérie a akumulátory
- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín
- zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
- drobný stavebný odpad
- textil a obuv
(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci
podľa tohto nariadenia.
(3) V obci je zriadený zberný dvor, ktorý sa nachádza pod železničným priecestím vľavo par.č.
4068/7 v k.ú. Kuchyňa. Na zbernom dvore možno odovzdať drobný stavebný odpad, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, objemný odpad.
Prevádzková doba zberného dvora je každú stredu a sobotu od 15,00 do 17,00 hod., okrem štátnych
sviatkov. Pri preberaní odpadov možno požadovať predloženie dokladu o zaplatení poplatku za
komunálny odpad.
§7
Triedený zber skla, papiera, plastov a skla
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene
umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- sklo: do zelenej zbernej nádoby umiestnených v obci
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
- papier:
Patria sem: 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 pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
- plast: v rámci triedeného zberu sa zbierajú do plastových vriec
Patria sem: 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 a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a
pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
- kov: do zberného kontajnera umiestneného na verejnom priestranstve (nám. Pri Floriánovi a pri
Kultúrnom centre)
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a
pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami .

§8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
Prevádzkovateľ kuchyne:
(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
(2) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených
na zber komunálnych odpadov.
(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
(4) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene
potravín.
(5) 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.
(6) Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
(7) Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období
frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené
nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.
(8) 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, a aby mala 17 schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(9) 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 oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
(10) Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva.
(11) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá
v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
(12) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.
Obec:
(13) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
biologický rozložiteľný kuchynský odpad a to z dôvodu, že v zmysle par. 81, ods. 21, písm d), je to
pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologický rozložiteľným
kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku .

§9
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov
(1) Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad
a na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
(2) Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných odpadov z parkov vrátane odpadu z cintorínov.
(3) Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci.
Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR.
(4) Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky
rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami
tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní, uzavretej podľa odseku 8. Každý, kto
chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že zabezpečil všetky vyžadované
podmienky.
(5) Kompostovať možno biologický rozložiteľný komunálny odpad (BRKO): 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.
(6) BRKO môžu fyzické osoby svojpomocne kompostovať', alebo ho môže obyvateľ obce, ktorý
má riadne uhradený poplatok za odpad bezodplatne uložiť pred domácnosť vo vreci (s hmotnosťou
max. 25kg) označenom číslom nehnuteľnosti v určených termínoch. Dopravu a uloženie zabezpečí
obec.

§ 10
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov
(1) Na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov.
Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať na vyznačenom mieste, a to
na obecnom úrade.
(2) Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp.
k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
(3) Prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.
(4) Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.

§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
(1) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov.
(2) Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory tretej osobe, ako aj na predajných
miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v
súlade so zákonom o odpadoch.
(3) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať. Obec vopred vyhlási deň
zberu v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce Kuchyňa.

(4) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a
na verejné priestranstvá obce.
(5) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a
pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§12
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
(1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
(2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
(3) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.

§13
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(1) Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru,
jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po
používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj
nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
(2) Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§
105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z
nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,
a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín,
predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich
z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem
surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,
b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov
okrem:
1. hygienického a sanitárneho papiera,
2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
3. cigaretového papiera,
4. karbónového kopírovacieho papiera,
5. filtračného papiera,
6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
7. cenín,
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.
(3) Na území obce pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa na zber
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje kalendárový zber.
(4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zabezpečuje tretia osoba oprávnená na nakladanie s odpadmi, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
(5) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zber a
prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej jedenkrát za tri mesiace, a
to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v častejšom intervale.
(6) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o zbernom
mieste obec vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci

obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na webovom
sídle obce Kuchyňa internetovej stránke obce).

§ 14
Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín
(1) Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia. Objemný odpad odovzdá pôvodca na zbernom dvore
v prevádzkových hodinách.
(2) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
(3) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a
drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a
pod.
(4) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do
priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
(5) Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred
osobitným oznamom v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných
tabuliach a na webovom sídle obce Kuchyňa).

§ 15
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
(1) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber
drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.
(2) DSO sa odovzdáva na zbernom dvore pod železničným priecestím vľavo.
Patria sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
(3) Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na mieste v stanovenom termíne, ktoré obec
určí v harmonograme zberu a vopred vyhlási v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na
úradných informačných tabuliach a na webovom sídle obce Kuchyňa).
(4) Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky:
sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
(6) Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo
vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia).
(7) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov
môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
(8) Stavebný odpad môže obyvateľ obce, ktorý má riadne uhradený poplatok za odpad bezodplatne
v objeme 1000 l/rok uložiť v priestoroch zberného dvora. Dopravu je povinný si zabezpečiť sám
vlastným prostriedkom.

§ 16
Spôsob zberu textilu a obuvi
(1) Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré
sú umiestnené na území obce.
Patrí sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky
(topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

(2) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a
vyprázdňovanie.
(3) Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.
(4) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 17
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
(1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík.
(2) Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 18
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási:
správy odpadového hospodárstva: Okresný úrad Malacky, Odbor životného
prostredia, Odpadové hospodárstvo, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
Kuchyňa, so sídlom Obecný úrad, 900 52 Kuchyňa 220, a to telefonicky na tel. č.
034/7785131, alebo osobne.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa
táto nehnuteľnosť nachádza.

PIATA ČASŤ
§ 19
Výška nákladov na zbernú nádobu a výška poplatku za zmesový komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Nádobu si zaobstará pôvodca odpadu na svoje náklady a veľkosť nádoby je povinný bezodkladne
nahlásiť na obecný úrad v Kuchyni.
(2) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálny odpad ako súčin frekvencie vývozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú pôvodca odpadu užíva.
(3) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je: 0,024 EUR/liter, sadzba poplatku za drobný
stavebný odpad je: 0,05 EUR/kilogram.

§ 20
Systém zberu komunálneho odpadu
(1) Pre zber sa určujú minimálne množstvá zberných nádob:
a) rodinné domy s jedným a viac bytmi – 1 kus pre každý samostatný byt alebo dom
(2) Pre zber sa určujú frekvencie vývozov:
a) pri počte jednej a viac osôb žijúcich v byte alebo dome – 70 l, 110 l, 120 l alebo 240 l zberná
nádoba s minimálnym počtom vývozov 12/rok najviac 26 vývozov/rok,

b) právnické osoby – 120 l alebo 240 l zberná nádoba s minimálnym počtom vývozov 12/rok
najviac 26 vývozov/rok,
c) pre nehnuteľnosť v zastavanom území obce, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu, záhrady – 35 l
zberné vrece s počtom vývozov 35/ rok,
d) pre nehnuteľnosť nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce v záhradkárskej osade
Modranka, Podhoranka alebo rekreačnej oblasti Pod Skalou, Rožnové, ktoré slúžia na
záhradkárske a rekreačné účely 35 l zberné vrece s minimálnym počtom vývozov 35/rok
e) pre nehnuteľnosť nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce v záhradkárskej osade alebo
rekreačnej oblasti, ktorá slúži na účely trvalého pobytu - 35 l zberné vrece s minimálnym počtom
vývozov 45/rok, alebo 120 l zberné vrece s minimálnym počtom vývozov 20/rok.
f) pre nehnuteľnosť nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce v záhradkárskej osade
Kuchyňa -Rohožník alebo rekreačnej oblasti Kuchyňa - Rohožník, ktorá slúži na záhradkárske
a rekreačné účely - 120 l zberné vrece s minimálnym počtom vývozov 13/rok.
(3) Vlastník zbernej nádoby je povinný pri zbere umiestniť nádobu maximálne 1,5 m od kraja vozovky
tak, aby bol k nej možný prístup, bolo ju možné vyvážať bez časových strát a ťažkostí, a dbať na to, aby
zberné nádoby neboli umiestnené na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. Každá zberná nádoba
môže byť naplnená len po uzáver.
(4) Vlastník zberného vreca je povinný toto vrece označiť nálepkou, ktorú si vyzdvihne na Obecnom
úrade v Kuchyni.

ŠIESTA ČASŤ
§ 21
Priestupky
(1) Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33
eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa dňa
19.06.2019.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.7.2019. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia stráca účinnosť VZN Obce Kuchyňa č. 3/2018.

Róbert Bujna
starosta

