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Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Dvory nad Žitavou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou, schválené
obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením OZ č. 234/15122020 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
§6
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
3. Obec zabezpečuje zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 120, 240 prípadne
1100 litrových zberných nádob jedenkrát za dva týždne.
a) individuálna bytová výstavba:
-

k rodinnému domu s počtom do 4 osôb je pridelená jedna 120 l nádoba na ZKO s
intervalom vývozu 1x za dva týždne,
k rodinnému domu s počtom osôb 5 až 6 je pridelená jedna 240 l nádoba na ZKO s
intervalom vývozu 1x za dva týždne,
k rodinnému domu s počtom osôb 7 až 9 je pridelená jedna 240 l a 120 l nádoba na
ZKO s intervalom vývozu 1x za dva týždne
b) kolektívna bytová výstavba

-

k bytovým domom je pridelená nádoba na ZKO o takom objeme aby na každé štyri
osoby v bytovom dome prislúchal objem nádoby minimálne 120 l s intervalom odvozu
1x za dva týždenne.
c) právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia

-

-

pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce zavedený
množstvový systém zberu ZKO,
právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti podať
žiadosť o zavedenie množstvového zberu ZKO a žiadosť o zavedenie zberu oddelene
vyzbieraného odpadu z iných zdrojov ak je tento odpad svojím charakterom a zložením
podobný odpadu z domácností na OcÚ a to na tlačivách, ktoré sú zverejnené na
webovej stránke obce,
sú povinní zvoliť počet nádob, ich objem a frekvenciu zberu tak, aby bola primeraná
množstvu vyprodukovaného odpadu,

-

sú povinní zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania,
sú povinní: - v deň odvozu odpadu zabezpečiť prístup k zbernej nádobe pre
poskytovateľa služby, - zbernú nádobu zabezpečiť pred jej poškodením a odcudzením.

4. Zberné nádoby :
a) Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných
nádob, ktoré má v prenájme od obce alebo zberovej spoločnosti.
e) V prípade, že pôvodcom ZKO v rodinných domoch a v bytových domoch
nestačia pridelené nádoby na odpad, môžu si u poskytovateľa služby za
odplatu objednať veľkokapacitnú nádobu.
sa mení nasledovne:
§6
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
3. Obec zabezpečuje zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 120, prípadne
1100 litrových zberných nádob 1x za dva týždne.
a) individuálna bytová výstavba:
-

k rodinnému domu s počtom do 3 osôb je pridelená jedna 120 l nádoba na ZKO
s intervalom vývozu 1x za dva týždne,
k rodinnému domu s počtom osôb 4 až 6 sú pridelené dve 120 l nádoby na ZKO
s intervalom vývozu 1x za dva týždne,
k rodinnému domu s počtom osôb 7 až 9 sú pridelené tri 120 l nádoby na ZKO
s intervalom vývozu 1x za dva týždne
b) kolektívna bytová výstavba

-

k jednému bytu v bytovom dome s počtom do 3 osôb je pridelená jedna 120 l nádoba
na ZKO s intervalom vývozu 1x za dva týždne,
k jednému bytu v bytovom dome s počtom osôb 4 až 6 sú pridelené dve 120 l nádoby
na ZKO s intervalom vývozu 1x za dva týždne,
k jednému bytu v bytovom dome s počtom osôb 7 až 9 sú pridelené tri 120 l nádoby
na ZKO s intervalom vývozu 1x za dva týždne
c) právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia

-

pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce zavedený
množstvový systém zberu ZKO,
právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti podať
žiadosť o zavedenie množstvového zberu ZKO a žiadosť o zavedenie zberu oddelene
vyzbieraného odpadu z iných zdrojov ak je tento odpad svojím charakterom a
zložením podobný odpadu z domácností na OcÚ a to na tlačivách, ktoré sú zverejnené
na webovej stránke obce,

-

sú povinní zvoliť počet nádob a ich objem tak, aby bola primeraná množstvu
vyprodukovaného odpadu, najmenej však v objeme 120 l,
sú povinní zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania,
sú povinní: - v deň odvozu odpadu zabezpečiť prístup k zbernej nádobe pre
poskytovateľa služby, - zbernú nádobu zabezpečiť pred jej poškodením a odcudzením.

4. Zberné nádoby :
a) Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných nádob,
ktoré má v prenájme od obce, obecného podniku alebo zberovej spoločnosti a sú
opatrené elektronickým čipom zberovej spoločnosti. Odstránenie alebo poškodenie
elektronického čipu sa považuje za priestupok.
e) V prípade, že pôvodcom ZKO v rodinných domoch a v bytových domoch nestačia
pridelené nádoby na odpad v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) a b), si môžu v spoločnosti
OBP spol. s r. o., Veľká komárňanská 2004, 941 31 Dvory nad Žitavou objednať
doplnkovú nádobu v zmysle cenníka spoločnosti.
Ak poplatník alebo osoba žijúca s poplatníkom v jednej domácnosti preukáže, že je
držiteľom ZŤP preukazu, a zároveň predloží odborný lekársky posudok, prípadne
potvrdenie od odborného lekára, z ktorého vyplýva nadmerná spotreba hygienických
pomôcok, má poplatník nárok na 1 zvyšnú nádobu na komunálny odpad v objeme
120 l.
Dodatok č. 1 k VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva dňa...... uznesením č. ........
Ostatné časti pôvodného VZN obce Dvory nad Žitavou č. 2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvory nad Žitavou
ostávajú nezmenené a platné.

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa

...............................................
Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

