Dodatok č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
obce Čierna Voda č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 takto:

§ 3 sa mení a znie:
§ 3 - Pravidlá a spôsob nakladania s odpadmi
•

•

•

•

Obec Čierna Voda zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na
základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná
evidencia, analýzy, sledovania vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre
spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe
zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v
súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu plastové zberné nádoby:
o zberné nádoby 120 l a 240 l z plastu pre zmesový komunálny odpad,
o plastové vrecia pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu,
o kontajnery 1 100 l pre komunálny odpad z cintorína a väčších objektov v obci,
o veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady.
Pôvodca a držiteľ odpadov je povinný:
o zapojiť sa do miestneho systému zberu odpadov;
o zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob (tieto nádoby sú vo vlastníctve
vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti) a plastových vriec (poskytuje oprávnená
osoba) zodpovedajúcich systému zberu a prepravy zmesového komunálneho
odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu;
o zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v
bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo;
o starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie
zberných nádob a vriec;
o ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny
odpad do vriec tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad a pri
ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby;
o ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad do veľkoobjemových
kontajnerov;

•

o ukladať nerozobraté elektroodpady z domácností vrátanie žiariviek a svietidiel na
miesta v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupné pre zberné
vozidlo v deň zberu, ktorý bude obcou zverejnený formou obecného rozhlasu a na
webovej stránke obce www.ciernavoda-nyek.sk;
o ukladať nebezpečné odpady a odpady s obsahom škodlivín na miesta v
bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo v deň
zberu, ktorý bude obcou zverejnený formou obecného rozhlasu a na webovej
stránke obce www.ciernavoda-nyek.sk.
Pôvodca odpadov alebo držiteľ odpadov má zakázané:
o ukladať do zberných nádob 120 l / 240 l a plastových vriec tekutý odpad;
o preťažovať zbernú nádobu 120 l / 240 l, t.j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje
50 kg;
o spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách; poškodzovať zberné nádoby
a vrecia;
o ukladať elektroodpady z domácností, vrátane žiariviek a svietidiel, nebezpečný
odpad, odpady s obsahom škodlivín, objemný odpad, drobný stavebný odpad,
triedený komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do iných zberných
nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia;
o ukladať nevychladnutý popol do zberných nádob;
o ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob.

§ 4 sa mení a znie:
§ 4 - Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových komunálnych
odpadov
•

•

•
•
•

•

Na území obce Čierna Voda pre pôvodcov zmesového odpadu a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob
— 120 l / 240 l, kontajner 1 100 1 sa uplatňuje intervalový systém zberu — stanovené
oprávnenou osobou po dohode s obcou — spravidla 1 x za týždeň.
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec
Čierna Voda uzatvorenú zmluvu.
Komunálny odpad z obce Čierna Voda zneškodňuje oprávnená osoba na riadenej
skládke odpadov.
Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom
a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
Zberná nádoba a kontajner musí byť opatrené kontrolnou známkou pre príslušný
kalendárny rok. Známku na nádobu a na kontajner dodá obec po úhrade poplatku za
nakladanie s komunálnymi odpadmi.
Zmesový komunálny odpad mimo plastových nádob bude vyvezený iba vo vreciach s
označeným logom, zakúpených na obecnom úrade. Odpad v iných vreciach nebude
vyvezený.

§ 13 sa mení a znie:
§ 13 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
•

•

•

•

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej
len „nezákonné umiestnenie odpadu”) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická
osoba Okresnému úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci,
v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Pokiaľ fyzická osoba alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v
územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného
úradu, mailom alebo telefonicky.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že
na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Okresný úrad Galanta,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
V prípade ak sa akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba dopustí priestupku
alebo koná v rozpore zo zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z., obec môže uložiť
pokutu do výšky 1500 EUR.

§ 14 sa mení a znie:
§ 14 - Spoločné a záverečné ustanovenia
Za pôvodný text sa vkladá:

• Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Čierna Voda
od 30.11.2020 do 14.12.2020.

• Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Čiernej Vode dňa
15.12.2020 uznesením č. 07/OZ/15/12/2020.

• Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

• Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2016 ostávajú nezmenené.
V Čiernej Vode dňa, 16.12.2020

Mgr. Zuzana Csadyová
starostka obce

Vyvesené dňa: 16.12.2020

