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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce  č. 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum účinnosti od: 

 Meno: Funkcia: Podpis: 

Vypracoval:    

Schválil: Uznesenie číslo: Obecné zastupiteľstvo  

Komentár [OH1]: V celom dokumente 
Vás budú sprevádzať poznámky. Sú vždy 
uvedené v takomto farebnom obdĺžniku, 
ktorý je vždy priradený k nejakej 
náležitosti. Ak by ste si dokument vytlačili 
v tejto podobe, ostali by Vám tam aj tieto 
poznámky. Je ich preto potrené na záver 
odstrániť. Urobte tak až keď budete mať 
celé VZN vypracované. Vykoná sa to tak, že 
hore v pracovnom prostredí programu 
word, na karte Revízia stlačíte v časti 
Komentáre rozbaľovací trojuholník na 
možnosti Odstrániť. Následne kliknete na 
Odstrániť všetky komentáre v dokumente. 
Po tejto akcii nebudete mať v dokumente 
žiadnu poznámku a takýto dokument je 
možné vytlačiť. V prípade otázok nás 
kontaktujte na info@odpadovyhospodar.sk 

Komentár [OH2]: Doplniť názov obce 
a číslo VZN 

Komentár [OH3]: Doplniť názov obce 

Komentár [OH4]: Doplniť dátum 
účinnosti VZN 

Komentár [OH5]: Doplniť meno 
a funkciu osoby, ktorá VZN vypracovala 

Komentár [OH6]: Doplniť číslo 
uznesenia 

Komentár [OH7]: Doplniť podpisy 
zodpovedných osôb 
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Obecné zastupiteľstvo v   sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení,  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN), v súlade s § 

81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o 

odpadoch). 

 

1. Časť – Úvodné ustanovenia 

§1 - Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

1. Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva práva a povinnosti obce, 

pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, spôsob nakladania s jednotlivými 

zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane starostlivosti o miesto určené na ukladanie a 

odpadu na území obce . 

2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

ktoré vznikajú na území obce: 

a) pri činnosti fyzických osôb; 

b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie; 

c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene, parkov a 

cintorínov. 

3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce. 

 

§2 - Vymedzenie základných pojmov 

1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v 

súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie 

spoločné nakladanie. 

3. Biologicky rozložiteľný odpad  je  odpad,  ktorý je  schopný  rozložiť  sa  anaeróbnym spôsobom 

alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo 

záhrad a parkov. 

4. Biologický odpad  je  biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a  z  parkov, odpad z potravín a 

kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a 

porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.  

 

. 

. 

. 

 

Komentár [OH8]: Doplniť názov obce 
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2. Systém nakladania s KO a DSO 

§13 - Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území 

obce, zodpovedá obec. 

2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

 

. 

. 

. 

 

§15 - Spôsob zberu a prepravy komunálnych a drobných stavebných odpadov 

1. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov: 

- Zmesový komunálny odpad 

- Papier 

- Plasty 

- Sklo 

- Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

- Kovy 

- Biologický rozložiteľný odpad (jedlé oleje, zelený a kuchynský z domácností) 

- Stavebný odpad  

- Objemný odpad 

- Odpad s obsahom škodlivín 

- Opotrebované pneumatiky 

2. Na území obce sa dobrovoľne zavádza zber nasledujúcich odpadov: 

- Textil a šatstvo 

3. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov, ale nezabezpečuje ho obec: 

- Elektroodpady 

- Batérie a akumulátory 

- Opotrebované pneumatiky 

- Lieky nespotrebované fyzickými osobami 

4. Spôsob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov 

a iných odpadov je ustanovení v nasledujúcich bodoch tohto nariadenia. 

Komentár [OH9]: V prípade že ich 
chcete zbierať na zbernom dvore, či na 
inom mieste určenom obcou 

Komentár [OH10]: V závislosti od toho 
či sa u Vás dané zložky triedia. Prípadne 
doplniť iné odpady. 

Komentár [OH11]: V prípade že ich 
nezbierate na zbernom dvore, či na inom 
mieste určenom obcou 
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§16 - Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

1. Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov. 

2. Na území obce sa zavádza paušálny, intervalový systém zberu komunálnych odpadov pre:  

a)  fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú 

na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

b)  fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku 

na území obce. 

2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému 

zberu zmesového komunálneho odpadu. 

3. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu čierne plastové, prípadne šedé kovové 

zberné nádoby: 

- 1 nádoba o objeme 110 litrov pre 1-4 osoby v rodinnom dome, s vývozným intervalom 1 krát 

za 7 dní 

- 1 nádoba o objeme 240 litrov pre viac ako 4 osoby v rodinnom dome, s vývozným intervalom 1 

krát za 14 dní, 

- 1 kontajner o objeme 1100 litrov pre 10 bytov v bytovom dome, s vývozným intervalom 1 krát 

za 7 dní. 

- 1 kontajner o objeme 1100 litrov pre 20 bytov v bytovom dome, s vývozným intervalom 2 krát 

za 7 dní. 

4. Zberná nádoba musí byť označená podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu. 

5. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým 

komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. V danom poplatku sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby 

na zber zmesového komunálneho odpadu.  

6. Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje 

na území obce výhradne oprávnená osoba - spoločnosť s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na 

zber odpadov. 

7. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob 

schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu. 

8. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby. 

9. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne 

odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné 

odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému 

zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj odpady. 

. 

. 

. 

Komentár [OH12]: Obec môže zaviesť 
aj množstvový zber zmesových 
komunálnych odpadov aj pre občanov. 
Musí ho zaviesť napríklad vtedy ak o to 
požiada niektorý z podnikateľov na území 
obce. V takom prípade môžete použiť 
nasledovný text: Na území obce sa zavádza 
množstvový  systém zberu komunálnych 
odpadov pre ... buď aj pre občanov, 
prípadne len pre podnikateľov. 

Komentár [OH13]: V prípade, že sa 
zavedie aj množstvový zber odpadov, 
uvedú sa aj druhy nádob a intervaly 
vývozov, ktoré sa dávajú na výber 

Komentár [OH14]: V závislosti od toho 
čo sa u Vás využíva, či plastové alebo 
kovové nádoby 

Komentár [OH15]: V závislosti od toho 
ako to funguje u Vás už aj v súčasnosti. 
Odporúčame Vám zachovať súčasný 
systém. Kľudne môžete použiť súčasné 
znenie Vášho VZN o odpadoch. 

Komentár [OH16]: Obec má povinnosť 
zabezpečiť na zber zmesového 
komunálneho odpadu aj nádoby. Musí ale 
upraviť, ako započíta náklady na 
zaobstaranie nádoby občanovi. Môžete ju 
dať do poplatkov za komunálne odpady, 
prípadne nádobu môžete dať preplácať 
občanovi pri prihlásení nádoby, resp. ak si 
niekto požiada o novú nádobu, nakoľko 
starú mu ukradli, zhorela, či sa poškodila. 
Prípadne nádobu môžete mať poskytnutú 
za odplatu či zadarmo od zberovej 
spoločnosti. V takom prípade je to 
automaticky nákladovým vstupom pre 
miestny poplatok a uvedie sa len, že v obci 
sú umiestnené nádoby, ktoré zabezpečuje 
zberová spoločnosť. 

Komentár [OH17]: Prípadne využiť iný 
systém, na ktorý ste vo vašej obci zvyknutý. 
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§28 - Prevádzkovanie zberného dvora 

1. Obec má pre občanov obce platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné stavené 

odpady zriadený zberný dvor v lokalite:  

2. Zberný dvor prevádzkuje obec sama. 

3. Zberný dvor sa prevádzkuje v dňoch a v čase: 

4. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a 

oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom 

v tomto nariadení obce. 

5. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky 

komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, kovov, VKM, BIO 

odpad (zelený, kuchynský, oleje a tuky), objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, textil 

a šatstvo, elektroodpady, batérie a akumulátory. 

6. Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať nasledujúce oddelene zbierané 

zložky komunálneho odpadu: drobné stavebné odpady. Poplatok je určený v samostatnom VZN 

o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

7. Na zbernom dvore nie je možné odovzdať a nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky. 

8. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný odobrať od občanov obce drobný stavebný odpad, 

objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

9. Zber odpadov na zberných dvoroch sa neuskutočňuje od podnikateľov. 

 

. 

. 

. 

 

§32 - Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve 

Slovenskej republiky. 

2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, 

ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté. 

3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce č.   o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.  . 

4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v   dňa 

  a schválilo ho uznesením č.  . 

5. Návrh VZN č. bol zverejnený na úradnej tabuli obce   a na internetovej stránke 

Obce od   do  . 

Komentár [OH18]: Obec nemusí mať 
zriadený zberný dvor.  Je to dobrovoľný 
nástroj. Navyše sa môže spojiť s viacerými 
obcami a vytvoriť spoločný zberný dvor 
v záujme šetrenia nákladov na prevádzku. 
Môžete sa taktiež dohodnúť s inou obcou, 
že na ich zberný dvor budú môcť odpady 
voziť aj Vaši občania. Náležitosti vašej 
situácie je potrebné upraviť vo VZN. V texte 
je upravený stav, ako keby ste mali Zberný 
dvor na svojom území. 

Komentár [OH19]: Uviesť lokalitu, 
adresu či miesto zberného dvora 

Komentár [OH20]: Prípadne ak ho 
prevádzkuje niekto iný, uveďte kto. 

Komentár [OH21]: Uviesť v akých 
dňoch je zberný dvor otvorený a v akom 
čase.  

Komentár [OH22]: Podľa toho čo 
všetko sa u Vás triedi. 

Komentár [OH23]:  Lieky sa musia 
odovzdávať v lekárňach. 

Komentár [OH24]: Môžete odoberať 
odpady aj od iných občanov, či firiem, 
dokonca aj keď s obcou nemáte dohodu na 
prevádzkovaní spoločného zberného dvora. 
Za takúto službu si však môžete účtovať 
poplatok, teda v plnej miere spoplatniť. 

Komentár [OH25]: Doplniť názov obce 
a č. VZN 

Komentár [OH26]: Doplniť  obec, 
dátum schválenia VZN ako aj číslo 
uznesenia. 

Komentár [OH27]: Doplniť číslo VZN, 
názov obce a termíny odkedy dokedy bol 
zverejnený návrh schváleného VZN na 
úradnej tabuli a na web stránke 
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6. VZN č.  nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, teda dňa 

 . 

7. Úplné znenie VZN č.   bude prístupné na obecnom úrade v   a na internetovej 

stránke obce  www. .sk. 

 

 

........................................................ 

Podpis a pečiatka 

 

 

Celé naše aktualizované Vzorové VZN o odpadoch pre 

rok 2018 môžete získať dvoma spôsobmi: 

1. Objednaním nášho e-školenia o odpadoch 2018 

pre obce a mestá 

2. Objednaním vypracovania Programu odpadového 

hospodárstva na kľúč. V tomto prípade získa obec 

naše e-školenie o odpadoch 2018 ZADARMO. 

Komentár [OH28]: Doplniť číslo VZN 
a dátum jeho účinnosti. 

Komentár [OH29]: Doplniť číslo VZN, 
obec,  ako aj web stránku kde je možné 
získať VZN 

Komentár [OH30]: Doplniť 
zodpovednú osobu za podpis VZN 
(starosta, starostka), podpis a pečiatku. 
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