
O B E C       Š A N D A L,      091 01    Stropkov 

 
 

        VŠEOBECNÉ  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE 

   O ODPADOCH  č.   2/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v    Š A N D A L E 

na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 

4, ods. 3, písm. f a g cit. Zákona a v súlade s ust.  § 39 zák. č. 223/221 Z.z. o odpadoch 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov   sa      u z n i e s l o     na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len VZN) : 

I. ČASŤ  

ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

§  1 

Účel úpravy 

 
1) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

 

2) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť systém zberu odpadov na území obce (v súlade 

s ust. § 39 ods. 3 zákona o odpadoch) a jeho zavedením: 

a) zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za 

účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane 

zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci 

a zabezpečiť pravidelný odvoz separovaného zberu odpadu.  

b) zabezpečiť podľa potreby kontajnery na odvoz drobných stavebných odpadov 

(DSO) 

c) zabezpečiť nakladanie s niektorými ďalšími odpadmi produkovanými 

v komunálnej sfére v rámci projektu Integrovaného systému odpadového hospodárstva 

v separovanom zbere odpadov v regióne „Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných 

odpadov pre mesto Stropkov a 24 obcí“ 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 
1) Podľa zákona o odpadoch 

 

a) Komunálne odpady   (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na 

území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri 

činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce 



v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom alebo v správe 

obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch 

a právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení  (§ 2 ods. l4 zákona o odpadoch). 

b) Drobné stavebné odpady  (ďalej len DSO)  sú odpady z bežných udržiavacích 

prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (§ 

6 ods. 1 zákona o odpadoch), pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na 

ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani hlásenie (v náväznosti  na § 55 ods. 2 písm. b a c, 

§ 56 písm. h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný 

zákon v znení noviel).  

c) Zložka komunálnych odpadov   je ich časť, ktorú je možné mechanicky 

oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch). 

d) Pôvodca odpadu  je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 

vykonáva  úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch). 

e) Držiteľ odpadu  je pôvodca odpadu alebo fyzická  alebo právnická osoba, 

u ktorej sa odpad nachádza (§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch). 

f) Oprávnená organizácia je pre potreby tohto VZN taká organizácia, ktorá má 

na nakladanie s odpadmi príslušné platné povolenia a súhlasy v zmysle platnej legislatívy. 

 

2) Podľa zákona o miestnych poplatkoch: 

 

Platiteľ poplatku  je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve 

viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca lebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci 

neurčia zástupcu, alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je 

platiteľom správa (čl. III. zákona o odpadoch, bod 2 v náväznosti na novelu zákona 

o miestnych poplatkoch § 10 písm. d ods. 3 a § 3 a 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu 

...). 

 

3) Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.  

 

a) Rodinný dom  je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so 

samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 

podlažia a podkrovie (§ 43 b ods. 3 stavebného zákona). 

b) Bytový dom  je budova  určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch 

a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43 b ods. 2 

stavebného zákona). 

§ 3 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 

 

 
1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný 

obecný systém na celom katastrálnom území obce.  

 

2) Iné nakladanie s KO a DSO  a inými vybranými druhmi odpadov vznikajúcimi 

v komunálnej sfére (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na 

iný účel, poškodzovanie, preťažovanie alebo preplňovanie,  svojvoľné vytváranie skládok, 



vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje.  Zákaz sa 

nevzťahuje na : 

- organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) poriadané po dohode 

s organizáciou poverenou zberom.  

II.  ČASŤ 

SYSTÉM  ZBERU  KOMUNÁLNEHO  ODPADU 

A JEHO   ZLOŽIEK 

§ 4 

Komunálny odpad  a jeho zložky 

 
Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobnosti nakladania s následovnými 

zložkami odpadu: 

 

a) druhy komunálneho odpadu z podskupiny 

20 1 SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE a 15 01 OBALY 

- papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky (20 01 01, 15 01 01) 

- plasty a obaly z plastov (20 01 39,  15 01 02) 

- viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len VKM), kompozitné obaly, 

zmiešané obaly (15 01 05) 

- kovy a obaly z kovu  ( 20 01 40, 15 01 04) 

- sklo a obaly zo skla (20 01 02, 15 01 07) 

- textil, šatstvo (20 01 10, 20 01 11). 

 

b) biologicky rozložiteľné druhy komunálneho odpadu z podskupiny     

  20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE 

- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08) 

             20 02 ODPADY ZO  ZÁHRAD   A Z PARKOV 

- biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01) 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

- odpad z trhovísk (iba bioodpady – 20 03 02) 

 

c) druhy komunálneho odpadu z podskupiny  

             20 03 INÉ  KOMUNÁLNE  ODPADY 

- zmesový KO  (zostatok KO po vytriedení ostatných zložiek - 20 03 01) 

- kal zo septikov (20 03 04) 

 

d) iné druhy odpadov produkované v komunálnej sfére z podskupiny 

             16 01 STARÉ VOZIDLÁ 

- opotrebované pneumatiky (16 01 03) 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek 
(okrem kalu zo septikov, odpadu z čistenia kanalizácie a odpadu z domácnosti 

s obsahom škodlivín) 

 

1) Držitelia/pôvodcovia sú povinní triediť jednotlivé druhy odpadov oddelene do vriec, 

ktoré poskytuje Služba Stropkov, m.p  

 

2) Zberné nádoby sú vlastníctve oprávnenej organizácie, ktorá má s obcou uzatvorenú 

zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len organizácia poverená zberom), 

prípadne vo vlastníctve platiteľa poplatku.  

 

3) Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného  systému zberu KO. 

Platitelia poplatkov, ktorí nie sú zapojení do systému zberu KO, sú povinní prihlásiť sa  na 

obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby za úplatu. 

 

4) Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť  na obecnom úrade najneskôr do 

jedného mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu a DSO v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.  

 

5) V zastavanom území obce sa určuje: 

a) povinná minimálne jedna 110 l zberná nádoba pre platiteľov poplatku 

z rodinného domu a každej domácnosti bytového domu postačujúca na množstvo odpadov za 

zvozový  cyklus. 

b) Pre právnické osoby povinnosť zabezpečiť taký počet 110 l nádoby, aby 

postačoval za zvozový cyklus. 

 

6) Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné 

množstvá, alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky 

osobitne.  

 

7) Vykonať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov na 

území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti /viď ust. § 

39 ods. 7 zákona o odpadoch), alebo organizácie obce, ak obec zabezpečuje túto činnosť 

sama.  

 

8) Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že vyseparovaná zložka odpadu v zbernej nádobe 

alebo vreci je znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné 

zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená pred dvorom pôvodcu komunálneho odpadu. 

O priestupkoch (§ 80 ods. l písm. b) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch) sú pracovníci 

zabezpečujúci zber, povinní informovať obecný úrad. 

  

9) Umiestnenie zberných nádob (a miesto ukladania): 

a) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov. 

b) Umiestnenie zberných vriec pre separovaný odpad zabezpečí pôvodca KO vo 

vlastných priestoroch. 

 

 

 



10) Povinnosti vlastníkov zberných nádob:  

Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je 

povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.  

§ 6 

Systém separovaného zberu odpadov 

 
1. Popis používaných zberných nádob a obalov: 

 

a) Používané zberné nádoby, obaly a spôsoby odvozu  KO a jeho zložiek: 

- sivé/čierne KUKA nádoby na ZKO  

- sivé/čierne BOBR kontajnery na ZKO 

- vrecia na nadprodukciu ZKO alebo na zber ZKO v lokalitách, do ktorých 

nie je zabezpečený prístup zberovou technikou  

- VOK na ZKO a na veľkoobjemové odpady, kovy a pneumatiky  

- špeciálne malo objemové kontajnery Š-MOK na „klasické“ separované 

komodity (zvony)  

- špeciálne kontajnery  na zber BRO - ŠK-BRO (typ BOBR)  

- SEZOD-vrecia na zber oddelene vyseparovaných zložiek KO – 

druhotných surovín 

- big-bagy na zber oddelene vyseparovaných zložiek KO – druhotných 

surovín a BRO 

- kompostéry určené na individuálne kompostovanie BRO 

b) Zberné nádoby a obaly  na separovaný zber zabezpečí obec pre obyvateľov 

a obecné organizácie na svoje náklady. 

c) Vytvorenie zberných stanovíšť zo Š-MOK a ŠK-BRO zabezpečí obec pre 

obyvateľov a obecné organizácie na svoje náklady. 

d) Distribúciu zberných vriec do domácnosti zabezpečí obec na svoje náklady. 

e) Obyvatelia môžu vyseparované zložky komunálnych odpadov a iných 

vyseparovaných odpadov produkovaných v komunálnej sfére odovzdať bezplatne aj 

v zbernom dvore v Stropkove, ktorý prevádzkuje organizácia, poverená zberom odpadov 

z územia obce   

f) Podnikatelia si zberné nádoby a obaly na separovaný zber zabezpečia na svoje 

náklady. 

 

2.1. Popis zhromažďovania a zberu druhotných surovín z KO z domácností 

 

a) Zber oddelene vyseparovaných zložiek z KO – druhotných surovín 

z domácností sa bude vykonávať do zberných vriec nasledovne: 

- zelené –  na sklo a kovové obaly, vrátane malých kovových odpadov 

- žlté –  na plasty  

- modré  – na papier a VKM 

b) Do zberných nádob a obalov obyvatelia ako pôvodcovia odpadov 

ukladajú iba jednotlivé  zložky oddelene vyseparované z KO, zbavené hrubých nečistôt z 

potravín a rôznych prímesí v zmysle informačného materiálu, ktorý obdrží každá domácnosť 

pri vytvorení podmienok na separovaný zber na území obce. 

c) Po obdržaní kompostéra sú obyvatelia RD povinní zapojiť sa do 

programu „individuálneho kompostovania“ tak, aby sa BRO nevyskytli v zberných nádobách, 

určených na zvyškový ZKO. 



d) Po obdržaní BRO-vreciek na zhromažďovanie BRO v domácnostiach BD 

a vytvorení zberných miest zo ŠK-BRO sú tieto domácnosti povinné vyseparovať kuchynské 

BRO do týchto BRO-vreciek a BRO-vrecká ukladať iba do ŠK-BRO hnedej farby. 

e) V prípade, že sa v domácnosti vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo 

jednotlivých zložiek (fľaše z rodinnej oslavy, papier z vyraďovania časopisov a pod.) sú 

povinné tieto domácnosti vyžiadať si potrebný počet náhradných zberných vriec na tú zložku, 

ktorej zvýšená tvorba sa predpokladá  a ktorej separovaný zber je v obci zabezpečený, 

prípadne big-bagy na oddelené zhromaždenie nadprodukcie BRO. 

f) Zberné vrecia po zaplnení danou surovinou vyložia obyvatelia v deň 

stanovený v zvozovom kalendári k vstupnej bráne svojho RD – k prístupovej ceste, k zbernej 

nádobe na KO a pod., pričom vrece upnú do štipca, aby sa zabránilo jeho otvoreniu a úletu 

ľahkých materiálov do okolia 

g) Odber takto oddelene zhromaždených druhotných surovín zabezpečuje 

obec prostredníctvom zmluvnej organizácie, poverenej zberom, ktorá zabezpečí aj výmenu 

poškodeného zberného  vreca za nové.  

h) Obyvatelia/domácnosti sú povinné zapojiť sa do separovaného zberu 

veľkoobjemových odpadov – menovite  opotrebovaných pneumatík, a to ich odovzdaním 

v stanovenom termíne do zvozového vozidla alebo odovzdaním na vopred určené miesto.  

 

 

2.2. Osobitné ustanovenie o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi na 

území obce: 

 

1) Na území obce sa zavádza separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov 

(ďalej len BRO), produkovaných  

a.) obyvateľmi obce a inými fyzickými osobami, žijúcimi na území obce, 

b.) organizáciami, ktoré nemajú štatút podnikateľských subjektov alebo nie sú 

prioritne zamerané na podnikateľské aktivity (školy, úrady a pod.), ktoré budú obcou priamo 

zapojené do separovaného zberu BRO formou poskytnutia kompostéra. 

 

2) Spôsob nakladania s BRO obyvateľmi obce a inými fyzickými osobami, žijúcimi na 

území obce 

a) Obyvatelia rodinných domov – jednotlivé domácnosti sú povinné využívať na 

nakladanie s BRO kompostéry, ktoré im budú bezplatne odovzdané do užívania obcou. 

b) Domácnosť je povinná kompostér uložiť na vhodnom mieste na svojom 

vlastnom pozemku alebo na pozemku iného vlastníka. 

c) Domácnosť je povinná kompostér využívať a nakladať s ním ako dobrý 

hospodár, chrániť ho pred poškodením, vykonávať na ňom bežnú údržbu na svoje náklady 

tak, aby sa zabezpečila čo možno najdlhšia prevádzkyschopnosť.  

d) Nakladanie s BRO zo svojej domácnosti sú domácnosti vykonávať v súlade 

s príručkou – návodom na použitie kompostéra. 

e) Domácnosť je povinná umožniť obci kontrolu využívania a stavu, v akom sa 

daný kompostér nachádza a to až do doby jeho prípadného odovzdania obci, ak domácnosť 

nebude môcť zabezpečovať kvalitnú prevádzku kompostéra a vykonávať zhodnocovanie BRO 

kompostovaním. 

f) Zakazuje sa vykonávať bez súhlasu obce na kompostéri úpravy a zmeny. 

g) V prípade, že domácnosť nebude môcť zabezpečovať kvalitnú prevádzku 

kompostéra a vykonávať zhodnocovanie BRO kompostovaním, je povinná vrátiť obci 

kompostér v stave, zodpovedajúcom jeho opotrebeniu vo vzťahu k uplynulej dobe využívania, 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. 



h) Zakazuje sa poskytnúť kompostér inej osobe alebo domácnosti. 

i) Domácnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť obci skutočnosť, že 

došlo k zničeniu kompostéra (zhorením, prelomením a pod.) alebo k jeho odcudzeniu tretími 

neznámymi osobami, a to písomne (e-mailom), alebo osobne. 

j) Kompostovaním vzniknutý kompost – humus je domácnosť povinná využiť na 

zhodnocovanie bonity pôdy vo vlastnej záhrade. 

k) V prípade, že domácnosť nebude vedieť zabezpečiť využitie vzniknutého 

kompostu – humusu pre vlastnú potrebu, oznámi túto skutočnosť obci. Obec následne 

zabezpečí odber kompostu a jeho presun na iné miesto jeho využitia. 

 

3) Spôsob nakladania s BRO organizáciami, ktoré budú priamo zapojené do 

separovaného zberu BRO 

a) Organizácie, ktoré budú obcou priamo zapojené do separovaného zberu BRO 

sú povinné dodržiavať všetky ustanovenia uvedené v bode 2.s tým, že pojem „vlastná 

záhrada“ sa nahrádza pojmom „využívaný pozemok“. 

b) Organizácie sú povinné naviac viesť evidenciu o množstve vzniknutých BRO 

a o množstve kompostu, ktorý bol vlastným kompostovaním vyrobený. Túto evidenciu sú 

organizácie povinné poskytnúť obci na jej požiadanie. 

 

4) Spôsob nakladania s BRO organizáciami, ktoré nebudú priamo zapojené do 

separovaného zberu a fyzickými alebo právnickými osobami – podnikateľmi, prípadne inými 

producentmi BRO (záhradkári, a pod.). 

a) Organizácie, ktoré nebudú priamo zapojené do separovaného zberu odpadov, 

fyzické osoby alebo právnické osoby – podnikatelia sú povinní nakladať s BRO v súlade 

s platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi. 

b) V zmysle toho sú povinné viesť evidenciu o množstve vzniknutých BRO 

a o ich odovzdaní iným organizáciám oprávneným na nakladanie s odpadmi. Túto evidenciu 

sú povinné poskytnúť obci na jej požiadanie. 

 

2.3. Popis zhromažďovania a zberu druhotných surovín z KO z obecných 

organizácií 

 

a) Obecné organizácie zabezpečujú oddelené zhromažďovanie „klasických“ druhotných 

surovín zo svojich prevádzok a miestností do špeciálnych stojanov so zbernými vrecami.  

b) Zberné stojany  a Š-MOK zabezpečí obec na svoje náklady. 

c) Zberné vrecia do stojanov, ich údržbu a výmenu zabezpečujú obecné organizácie na 

vlastné náklady.  

d) Suroviny z vriec obecné organizácie umiestňujú do pristavených Š-MOK. Odber 

surovín z kontajnerov zabezpečí obec na vlastné náklady. 

e) Obecné organizácie, ktoré budú zaradené do programu „individuálneho 

kompostovania“ obdržia na náklady obce kompostéry a big-bagy na prípadnú nadprodukciu 

BRO. Na vlastné náklady obecné organizácie zabezpečia individuálne kompostovanie, 

prípadne zber nadprodukcie BRO tak, aby sa BRO nevyskytli v zberných nádobách, určených 

na zvyškový ZKO. 

f) Obecné organizácie sú povinné zapojiť sa do separovaného zberu veľkoobjemových 

odpadov – menovite opotrebovaných pneumatík, a to ich odovzdaním v stanovenom termíne 

do zvozového vozidla alebo odovzdaním na vopred určené miesto.  

 

 

 



 

2.4. Popis zhromažďovania a zberu druhotných surovín z KO podnikateľmi 

 

a) Podnikatelia si zber oddelene vyseparovaných zložiek z KO zabezpečujú na vlastné 

náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie, alebo zabezpečujú vlastný odvoz 

druhotných surovín do organizácie oprávnenej na výkup druhotných surovín, pričom sú 

povinní uchovávať doklad o takomto odovzdaní druhotných surovín odoberajúcej organizácii 

a viesť o tom evidenciu na Evidenčnom liste odpadov v súlade s vyhl. 283/2001 Z. z. 

v platnom znení. 

b) Na požiadanie obce sú podnikatelia povinní poskytnúť obci  informácie o takomto 

odovzdaní druhotných surovín alebo BRO organizácii, oprávnenej na ich zber.  

 

3. Zodpovednosť za dodržiavanie systému  separovaného zberu  

 

a) Za nakladanie s vyseparovanými druhmi odpadov – druhotnými surovinami a BRO 

na území obce zodpovedá obec. 

b) Za dodržiavanie systému separovaného zberu druhotných surovín z odpadov a ich 

zhromažďovanie podľa druhov v jednotlivých zberných nádobách  a obaloch sú zodpovední 

obyvatelia – domácnosť a obecné organizácie.  

c) Za prepravu, skladovanie, vytriedenie  a zhodnocovanie  prevzatých vyseparovaných  

odpadov je zodpovedná oprávnená organizácia,  ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu 

o zabezpečovaní separovaného zberu z komunálnych odpadov. Oznámenie zmluvnej 

oprávnenej organizácie na zber druhotných surovín o zvozových termínoch na území obce pre 

príslušný rok obec vykoná vyvesením na vývesnej tabuli.  

d) Za dodržiavanie systému separovaného zberu druhotných surovín, vznikajúcich 

v prevádzkach podnikateľských subjektov, sú zodpovední  títo podnikatelia.  

e) Podrobnejšie ustanovenia o separovanom zbere jednotlivých druhov odpadov 

a druhotných surovín budú uvedené v informačných materiáloch, ktoré budú distribuované 

všetkým pôvodcom a držiteľom odpadov na území obce. Všetci pôvodcovia/držitelia sú 

povinní dodržiavať ustanovenia, uvedené v obdržaných informačných materiáloch. 

 

4. Zákazové ustanovenia 

 

Zakazuje sa : 

a) Ukladať druhotné suroviny a BRO medzi zmesový komunálny odpad. 

b) Ukladať druhotné suroviny a BRO mimo určených zberných nádob a obalov. 

c) Ukladať opotrebované pneumatiky medzi iné druhy veľkoobjemových odpadov. 

d) Vyberať druhotné suroviny zo zberných nádob a obalov a inak s nimi nakladať, než 

ako je určené. 

e) Zmiešavať druhotné suroviny s odpadmi, ktoré obsahujú zvyšky látok s obsahom 

škodlivín.  

f) Poškodzovať zberné miesta, zberné nádoby a iné zariadenia určené na separovaný 

zber odpadov alebo obaly a nádoby poskytnuté obyvateľovi/domácnosti alebo obecnej 

organizácii na individuálne nakladanie s odpadmi. 

g) Premiestňovať zberné nádoby a obaly na iné miesta než obcou určené. 

 

 

 



§ 7 

Kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie 

 
1) Ustanovenia  pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a odpad z čistenia 

kanalizácie sú záväzné pre celý kataster obce. 

 

2) Majitelia septikov alebo kanalizácie, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, 

správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť  na vlastné náklady zneškodňovanie kalov a odpad 

z čistenia kanalizácie v súlade so záväznými predpismi. 

 

3) Miesto zneškodňovania odpadov sa určuje  oprávnenej  organizácií . 

 

4) Preprava kalov a odpadov z kanalizácie: 

a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a odpadov 

z čistenia kanalizácie môže na území obce len oprávnená organizácia.  

b) Majitelia septikov a kanalizácie sú povinní zabezpečiť vývoz kalu a odpadu 

z čistenia kanalizácie výlučne  prostredníctvom oprávnenej organizácie.  

 

5) Každý majiteľ septika a kanalizácie je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu 

a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika a odpadu  z čistenia kanalizácie 

oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácií na určenom mieste. Porušenie tejto 

povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch. 

§ 8 

Odpad z domácnosti s obsahom škodlivín 

 
1) Spôsob zberu: Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní 

vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

Spoločný zber sa vykonáva spôsobom podľa bodu 2. 

 

2) Zber a preprava odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej 

dva-krát ročne (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch). Pre tento účel obecný úrad 

zabezpečí u organizácie poverenej zberom, umiestnenie špeciálnych kontajnerov pre 

jednotlivé zložky  odpadov s obsahom škodlivín na vhodných miestach v obci, dohodne 

spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.  

 

3) Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu 

o zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti 

informačného obsahu obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, obecnom 

rozhlase). V informácií uvedie najmä termíny, v ktorých budú špeciálne kontajnery 

rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené, miesta  rozmiestnenia v obci a pod.  

 

 

 

 

 

 



III. ČASŤ 

SYSTÉM  ZBERU   DROBNÉHO  STAVEBNÉHO  ODPADU 

§  9 

Drobný stavebný odpad a jeho zložky 

 
Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podrobnosti nakladania s následovnými zložkami 

stavebného odpadu : 

 

a) podskupiny BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY a KERAMIKA 

 

- 17 01 01 betón 

- 17 01 02  tehly 

- 17 01 07  zmesi 

 

b) podskupina  ZEMINA,  KAMENIVO 

 

- zemina a kamenivo 

§ 10 

Rozsah a spôsob triedenia 

 
Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na 

jednotlivé zložky  (druhy stavebného odpadu podľa katalógov odpadov: kovy, drevo, sklo, 

plasty ...) a tieto účelne zhodnotiť.  

§  11 

Zber, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie 

drobného stavebného odpadu 

 
1) Zvyšné zmesi stavebného odpadu v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý 

neobmedzí systém zneškodňovanie a komunálneho odpadu, nepoškodí alebo nepreťaží zberné 

nádoby ...) sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný komunálny 

odpad,  ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu. 

 

2) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek drobného stavebného 

odpadu neumožňuje jeho zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, 

môžu jeho držitelia na zneškodnenie  a  likvidáciu odpadu  použiť  obcou určené miesto. 

 

3) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo 

verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce 

s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia 

ľudí.  

 

4) Zneškodňovanie drobného stavebného odpadu vyššie uvedeným  spôsobom sú 

povinní zabezpečiť jeho držitelia na vlastné náklady, len prostredníctvom organizácie 



poverenej zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch a v súlade s § 40c) zákona 

o odpadoch v platnom znení. 

 

5) Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom sa zakazuje, najmä vhadzovať do 

vriec a zberných nádob určených  pre separovaný odpad.  

IV. ČASŤ 

O B E C 

 
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 

 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 70 ods. 3 písm. a) zákona) 

 

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie  o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území obce . 

 

c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie  k predloženému spôsobu nakladania 

s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.  

§ 12 

Sankcie 

 
Porušenie tohto Všeobecného záväzného nariadenia je priestupkom podľa ust. § 45, 47 

alebo 48 zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení noviel alebo v prípade právnickej osoby 

správnymi deliktom podľa ust. § 13 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, 

ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 

80 zákona o odpadoch, alebo o trestný čin.  

§ 13 

Priestupky 

 
1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 

písm. b) zákona o odpadoch), 

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18, 

ods. 3  písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch), 

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa  tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona 

o odpadoch) 

d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39, ods. 9 zákona o 

odpadoch) 

e) úmyselne poškodí zberné miesta, zberné nádoby a iné zariadenia, vrátane 

individuálnych zberných nádob a obalov určených na separovaný zber odpadov na území 

obce. 

 

2) Za priestupok  podľa odseku l písm. a)  až e) možnou uložiť pokutu do  166 €. 

 



3) Priestupky  podľa odseku l písm. a) až e) prejednáva obec a výnosy z pokút 

uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.  

 

4) Na priestupky a ich prejednávanie  sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení),ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

§ 14 

Pokuty právnickým osobám 

 

 
1) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3320 €, ak právnická 

osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je 

príjmom obce.  

 

2) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, 

kto sa konania podľa odseku l dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania 

opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných 

predpisov o správnom konaní.  

V. ČASŤ 

§ 15 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 

 
1) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO 

a DSO, budú upravené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku, v súlade s ust. Č. 

III. o odpadoch, v nadväznosti na ust. § 10 zákona o miestnych poplatkoch v znení noviel.  

 

2) Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako 

pôvodcovia alebo držitelia odpadu (pri evidencií alebo inom nakladaní s odpadmi ako je 

upravené v tomto VZN) sú upravené inými všeobecne záväznými predpismi. 

 

3) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta 

obce. 

 

4) Ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť KO, nadobúdajú účinnosť voči 

jednotlivým povinným subjektom  (viď ust. § 5 tohto VZN) dňom poskytnutia špeciálnych 

zberných vriec, nádob alebo kompostérov.  

 

I n f o r m á c i e: 

 

Obecný úrad zabezpečí : 

a) podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu  každej 

domácnosti v obci a každej povinnej osobe. 

b) jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek 

KO. 



c) evidenciu organizácií poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu na 

zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO (v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch). 

Aktuálnu informáciu zverejňuje najmenej jedenkrát ročne obvyklým spôsobom na úradnej 

tabuli a v obecnom rozhlase.  

 

§ 16 

Účinnosť a dostupnosť VZN 

 
1) Toto „Všeobecne záväzné nariadenie“ bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  

    dňa 20.03.2015 . 

 

2) Toto  „Všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch „ nadobúda  účinnosť   od  

     05.04..2015 . 

 

3) Nariadenie je verejne prístupné na Obecnom úrade v Šandale. 

 

 

 

 

 

 

        Jaroslav Mikula, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


