Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012
o zneškodňovaní a nakladaní s
komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom v obci Zborov

OBEC ZBOROV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 /2012
O ZNEŠKODŇOVANÍ A NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM
A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM V OBCI ZBOROV
Obec Zborov na základe ustanovenia § 6 a podľa § 4 ods. 3 písm. g), písm. h) a písm. n)
zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 39 ods. 6
zákona c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zákon o odpadoch)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom v obci Zborov.
§1
Systém zberu , prepravy a zneškodňovania
komunálneho odpadu
1. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO
2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov realizuje separovaný zber papiera,
plastov, skla, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu.
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jej území za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu KO v obci ( 110 litrové , 240 litrové a 1100 litrové KUKA nádoby )
c) zabezpečuje dvakrát do roka zber veľkého domového odpadu ( v mesiaci apríl - jarný zber
a október – jesenný zber ) zber elektroodpadu za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia. V uvedenom termíne sa organizuje aj zber kovového šrotu , pneumatík
a autobatérii.
d) zabezpečuje kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov a parkov.
Toto zhodnocovanie biologického odpadu z dvorov a záhrad môžu robiť občania aj doma ,
alebo ho uložia na obecné kompostovisko .
e) zhromažďuje v priestoroch bývalej Prevádzkarne týchto 5 zložiek vyseparovaného KO.
* kovy
* sklo ( farebné aj bezfarebné )
* potravinárske PET fľaše
* tetrapacky a plechovky od nápojov
* batérie a akumulátory.
Okrem uvedenej možnosti odovzdania vytriedených zložiek KO sú v obci rozmiestnené
špeciálne nádoby na sklo , PET fľaše, plechovky od nápojov a tetrapacky .
Zber vytriedených zložiek KO zabezpečí firma , s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
o preprave a zneškodňovaní odpadu. Termín zberu bude vyhlasovaný miestnym

rozhlasom, zverejnený na webovej stránke obce a vyznačený v „Kalendári zberu
komunálneho a separovaného odpadu v obci Zborov “ , ktorý bude doručený do každej
domácnosti, organizácie a podnikateľovi.
Na dočasné uskladnenie vytriedených zložiek KO z obce , zo špeciálnych kontajnerov slúžia
priestory bývalého kina a bývalej prevádzkarne.
Zber papiera zabezpečujú aj žiaci ZŠ , spravidla 1-krát v roku ( apríl - máj ),
f) vývoz , prepravu a uloženie KO na skládku v periodicite raz za dva týždne
( každý párny kal. týždeň - utorok ) zabezpečí firma ,s ktoru má obec uzatvorenú zmluvu
o zbere a zneškodňovaní odpadu. Jedná sa cca o 600 ks 110 litrových kontajnerov
prevažne od obyvateľov , no aj od organizácii a podnikateľov.
g) obdobne bude zabezpečený vývoz, preprava a uloženie na skládku KO aj 15 ks 1 100
litrových kontajnerov . A to:
- 4 ks na ul. Zákutie pri bytovkách
- 3 ks pri bývalom kine
- 3 ks v areáli bývalej prevádzkarne
- 2 ks pri predajniach MAKOS a MEKOM
- 1 ks pri ZŠ
- 2 ks pri DOS a ADM
h) na odpad z cintorína ( okrem biologicky rozložiteľného odpadu) sa použije veľkoobjemový
kontajner . Druhý veľkoobjemový kontajner sa využije na KO v rómskej osade a na veľký
domový odpad v čase zberu. Vývoz na skládku KO – EKOČERGOV zabezpečí miestne PD
Magura Zborov na základe objednávky,
ch) odpadové oleje môžu občania odovzdať na mechanizačnom stredisku PD Magura
Zborov.
3. Pri zbere elektroodpadu je obec zapojená do zberu pre Mikroregión MAKOVICA a ten
odpredáva f. V.O.D.S., a.s. Košice. Zber bude organizovaný dvakrát v roku v termíne zberu
veľkého domového odpadu. Termíny budú uvedené v Kalendári zberu komunálneho
a separovaného odpadu v Zborove na r. 2013.
Malé batérie a akumulátory bude možné odovzdať aj na OcÚ , v budove ZŠ a MŠ .
3. Uloženie DSO v obci musí byť prejednané s obcou vopred a pôvodca DSO ho nemôže
uložiť svojvoľne. Právnické a fyzické osoby môžu využiť služby f. ERSO s.r.o. - Rudolf
Klokner na ekologické spracovanie stavebného odpadu.

§2

Sankcie
1. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa zákona
c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Obec môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
podľa § 13 ods. 9. písm. a) a b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ak poruší toto nariadenie.

§3
Zrušujúce ustanovenie.
Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o zneškodňovaní a
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Zborov sa ruší
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o odpadoch na rok 2012.
§4
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo vyvesené : 26.11.2012
Prejednané na 14. zasadnutí OZ Obce Zborov dňa 14.12.2012.
Schválené OZ dňa : 14.12.2012 , uznesenie A 14.7/2012
Vyhlásené vyvesením dňa : 14.12.2012. Účinnosť nadobúda dňa : 01.01.2013.
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