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Obec Korňa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 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 neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi
§1
Pôsobnosť nariadenia
1.

2.

Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Korňa:
Toto VZN bližšie upravuje:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
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 a zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
6. zber šatstva a textilu.
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
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§2
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1.

Na území obce Korňa sa zmesový komunálny odpad zbiera prostredníctvom 110 l
zberných nádob, 240 l zberných nádob a 1100 l, 5000 l, 7000 l zberných nádob, ktoré
sú umiestnené pri každej domácnosti, pri podnikateľských prevádzkach a na určených
zberných miestach v jednotlivých častiach obce.

2.

Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
zriadiť vyhradené miesto pre nádoby a vrecia a splniť nasledujúce podmienky
zabezpečujúce, 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 pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

3.

5.

Vrecia s oddelenými zložkami komunálneho odpadu je povolené vyložiť na verejné
priestranstvo pred nehnuteľnosť, ktorú užíva pôvodca komunálneho odpadu najskôr v
predvečer a najneskôr v ranných hodinách dňa, ktorý je určený na zber oddelených
zložiek komunálneho odpadu v lokalite, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

6.

Harmonogram zberu zmesových komunálnych odpadov na území obce bude
zverejňovaný na:
a) úradnej tabuli Obce Korňa;
b) miestnym rozhlasom;
c) na určenom webovom portáli.
§3
Spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

1.

Obec Korňa stanovuje dvojtýždňovú frekvenciu vývozu zberných nádob, s
nasledovným určením:
a) rodinné domy – zberné nádoby pre každý rodinný dom o objeme 110 l alebo
240 l;
b) bytové domy – zberné nádoby pre každý bytový dom o objeme 1100 l;
c) jednotlivé určené časti obce –zberné nádoby o objeme 1100 l; 5000 l; 7000 l;
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2.

Občan je povinný zbernú nádobu v deň vývozu pripraviť na verejne prístupné miesto
pre zberné vozidlo. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa harmonogramu
pripravená na odvoz, vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale.

3.

Nový pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť a zapojiť do systému zberu
komunálnych odpadov na území Obce Korňa najneskôr do 30. dní odo dňa, keď nastane
právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stáva pôvodcom.

4.

Poškodenie zbernej nádoby zberovou spoločnosťou je potrebné nahlásiť Obci Korňa
najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku jej poškodenia, čo Obec Korňa vyrieši do
najbližšieho termínu zvozu.

5.

Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú
opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. Do zbernej nádoby je zakázané
sypať horúci popol.
§4
Nakladanie s biologický rozložiteľným komunálnym odpadom

1.

Patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol.

2.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú občania v domácich
kompostoviskách alebo spoločne s odpadom z parkov, ihrísk, domu smútku a ostatných
pokosených plôch ukladajú biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene na
zberný dvor obce Korňa do označeného kontajnera.

3.

Malá kompostáreň je miesto, na ktoré sa vyváža biologický rozložiteľný komunálny
odpad zo zberného dvora.

4.

Malá kompostáreň sa nachádza v oplotenom areáli na pozemku v katastrálnom území
obce Korňa s parcelným číslom CKN č. 3460/13.

5.

Malá kompostáreň je prevádzkovaná zodpovednou osobou:
p. Miroslav Smažák tel. kontakt: 0951 112 804

§5
Nakladanie s biologický rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
1.

Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch nezabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Dôvodom nezavedenia
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triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský
komunálny odpad je to že:
- obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa §
81 ods. 21 písm. b)zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že
100% domácností kompostuje vlastný odpad.
§6
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
1.

Harmonogram zberu triedených zložiek komunálnych odpadov je zverejňovaný na:
a) úradnej tabuli Obce Korňa;
b) miestnym rozhlasom;
d) na určenom webovom portáli.

2.
Obec Korňa zabezpečuje zber jednotlivých vytriedených zložiek komunálnych
odpadov:
1. Zber elektroodpadov z domácností
1.

Obec Korňa vykonáva dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti a to v čase zberu
objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. Harmonogram
je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce, obecnom
rozhlase a na úradnej tabuli.

2.

Elektroodpad z domácnosti je možné odovzdať v režime spätného odberu priamo
distribútorovi elektrozariadenia.

2. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1.

Obec Korňa má uzatvorenú zmluvu s Organizácia zodpovednosti výrobcov pre odpady
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ktoré sú
súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.

2.

Harmonogram zberu odpadov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce, v
miestnom rozhlase a na úradnej tabuli Obce Korňa.

3.

Pôvodca odpadu je povinný: vytriedené zložky komunálnych odpadov – papier a
lepenka (vlnitá lepenka, hladká lepenka, papier), sklo (bezfarebné sklo, zelené sklo,
hnedé sklo), plasty (PET – polyetylén tereftalát, PE - polyetylén, PP - polypropylén,
PS - polystyrén, PVC - polyvinylchlorid, PA - polyamid), kovy (oceľ, hliník) a
viacvrstvové kombinované materiály (kompozity) ukladať:
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 rodinné domy, bytové domy, prevádzky v obci, fyzická osoba – podnikateľ,
právnická osoba do pridelených vriec prevzatých na Obecnom úrade Korňa, do
1100 l farebných zberných nádob na určených zberných miestach v obci.
3. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov
1.

Obec Korňa vykonáva dvakrát ročne zber použitých batérií a akumulátorov a
automobilových batérií a akumulátorov v čase jarného a jesenného zberu objemných
odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Harmonogram zberu je každoročne
aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce, v obecnom rozhlase a na
úradnej tabuli.

2.

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory je možné
odovzdať distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov na jeho predajných miestach
bez ohľadu na ich výrobnú značku.

4. Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
1.

Nespotrebované veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do
zmesového komunálneho odpadu.

2.

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sa odovzdávajú do ktorejkoľvek verejnej
lekárne na území Obce Korňa alebo v rámci celej Slovenskej republiky.
5. Zber jedlých olejov a tukov

1.

Obec Korňa zabezpečuje ukladanie tohto odpadu na vyhradenom mieste zberného
dvora. Občan je povinný tento odpad doniesť na zberný dvor v uzatvorenej nerozbitnej
nádobe.
6. Zber šatstva a textilu

1.

Na zbernom dvore obce Korňa sú umiestnené kontajnery na zber šatstva a textilu, ktoré
sú vyprázdňované podľa potreby.
§7
Zber objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok

1.

Patria sem: odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do bežnej zbernej nádoby, ako
napr. nábytok, sedacie súpravy, koberce a pod. Do odpadov s obsahom škodlivín patria
motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín
a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a iné nebezpečné odpady zaradené do skupiny komunálnych
odpadov.
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2.

Obec Korňa zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber objemných odpadov a oddelene
vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území obce.

3.

Pôvodca objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok je
povinný tento odpad vyložiť pri svojej nehnuteľnosti na verejne prístupnom mieste,
najskôr v predvečer zberu a najneskôr ranných hodinách v deň zberu určeného v
kalendári zvozu odpadu.

4.

Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok ako motorové
a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami, môžu občania bezplatne odovzdať v zbernom dvore.
§8
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, oznámi túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
t.j. Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie Čadca na č. t.
041/4308754, 041/4308753 alebo Obci Korňa, na č. t. 041 4356 214 alebo mailom
Obecnému úradu korna@korna.sk.

§9
Prevádzkovanie zberného dvora
1.

Zberný dvor sa nachádza v katastrálnom území obce Korňa parcela CKN č. 4194, na
LV č. 1415. Jedná sa o oplotený objekt. Má vybudovaný vstupný areál so spevnenou
plochou. Vstupná brána je uzamykateľná. Po pracovnej dobe je vstupná brána
uzamknutá priestor monitorovaný kamerovým systémom.

2.

Do zberného dvora môžu občania odovzdať vytriedený odpad uvedený v § 6 – 7 tohto
Nariadenia v čase prevádzky zberného dvora. Mimo prevádzkových hodín zberného
dvora je zakázané odkladať odpad pred bránu zberného dvora.

3.

Zberný dvor prevádzkuje obec. Otváracie hodiny zberného dvora:
Každý piatok
od 7,00 hod – do 15,00 hod
a každú nepárnu sobotu
od 7,00 hod – do 12,00 hod
Na zbernom dvore môžu občania odovzdávať tiež drobný stavebný odpad.
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§ 10
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1.

Obec Korňa má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

2.

Do zberného dvora môžu občania odovzdať vytriedený drobný stavebný v čase
prevádzky zberného dvora.

3.

Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území Obce
Korňa.
§ 11
Záverečné ustanovenia

1.

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
pod číslom uznesenia zo dňa a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

2.

Dňom sa ruší VZN Obce Korňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Korňa, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.07.2018,
Dodatok č. 1 k VZN , ktorý nadobudol účinnosť 13.11.2018, Dodatok č.2, ktorý
nadobudol účinnosť 19.02.2019 a Dodatok č. 3, ktorý nadobudol účinnosť 22.08.2019.

V Korni dňa: 23.11.2020

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce
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