
1 

 

 

 

 
Schválilo OcZ dňa:15.12.2015                                                 Uznesenie číslo:24C/5/2015 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 

číslo 05/2015 
 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE VIŠŇOVÉ 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. 

g) a  v súlade s ustanovením § 81 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) 
vydáva pre územie Obce Višňové toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

§ 1 

PREDMET ÚPRAVY 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“) a drobnými stavebnými odpadmi ďalej len“DSO“) 

najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy triedeného zberu KO, o spôsobe nakladania 

s DSO, o spôsobe zberu a prepravy  odpadov s obsahom škodlivín, ako aj o mieste určeného na 

nakladanie a zneškodňovanie takýchto odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľnými 

odpadmi.  

2. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO, povinnosti vlastníka alebo správcu 

nehnuteľnosti, povinnosti oprávnených a autorizovaných organizácií v záujme zaistenia 

ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavanie čistoty a verejného 

poriadku na území obce Višňové. 

 

§ 2 

ZÁKLADNÉ POJMY 

 

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 predpismi9) povinný sa jej zbaviť. 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 

týchto odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe 

4. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie 

vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s 

odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch 
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5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 

dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa 

aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

6. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 

odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, 

alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností 

zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1. zákona o odpadoch. 

7. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 

druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností 

zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2. 

8. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia 

a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

9. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším 

nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 

10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 

oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 

12. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania 

odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený 

alebo zneškodnený. 

13. Nebezpečný odpad - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe 

III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc 

v platnom znení. 

14. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 

osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich 

fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na 

parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, 

garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady 

vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce 

alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú 

majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. 

15. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v 

stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, 

v ktorom sa vykonáva zber odpadov. 

16.  Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z 

činností uvedených v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou 

so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti 

nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie 

vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. 

17. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z 

činností uvedených v prílohe č. 2 zákona o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou 

so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti 

nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie 

vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7375980
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7375960
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7375980
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18. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 

trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná 

skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste 

výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie 

odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa 

ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú 

upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo 

upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením 

nepresahuje jeden rok. 

19. Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo 

zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako 

šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré 

a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,  

b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou 

alebo stavbou,  

c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste 

ich vzniku a 

d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.18) 

20. 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. 

21. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady [§ 105 ods. 3 písm. b)]. 

22.  Obchodník na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji 

odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento 

odpad nemá fyzicky v držbe. 

23. Sprostredkovateľ na účely tohto zákona je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie 

odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý 

tento odpad nemá fyzicky v držbe. 

24. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 

oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 

odpadov. 

25. Triedený zber je zber vytriedených odpadov. 

26. Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, 

materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú 

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia 

životnosti výrobkov,  

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo 

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch. 

27. Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je 

odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený. 

28. Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, 

čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, 

pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. 

29. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje 

na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj 

opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické 

zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na 

činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 

15 ustanovené inak. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7375311
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374132
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374333
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374334
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374448
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374448
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30. Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických 

vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho 

prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho 

nebezpečných vlastností. 

zákona. 

31. Poplatník je osoba, ktorú na základe zákona č. 582/2004 Z.z., definuje aktuálne platné 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

32.  Oprávnená osoba  - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou 

uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/alebo drobným stavebným 

odpadom a zároveň má živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných orgánov štátnej správy 

na vykonávanie predmetných činností. 

33. Bytovým domom - budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov 

so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 

34. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre: 

a) bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu (OSBD) 

b) bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov alebo správcu (zákon NR SR c. 182/1993 Z. z.) 

c) rodinné domy je vlastník rodinného domu 

d) nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo 

nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru 

e) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, záhrada, byt, 

nebytový priestor) je vlastník nehnuteľnosti 

f) byty alebo nebytové priestory je vlastník nehnuteľnosti 

g) nehnuteľnosť, ktorá neslúži na podnikanie, ale využíva sa na činnosť iného subjektu, je 

vlastník alebo nájomca, alebo užívateľ. 

35. Kalendár zvozu komunálneho odpadu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov 

odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu. Zber podľa kalendára 

zvozu komunálnych odpadov spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase 

najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred prostredníctvom 

[miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce]. 

36. Množstvový - žetónový systém - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach vo výške, ktorá je 

priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Višňové). 

37. Zberná nádoba (ZN) je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej držiteľ odpadu na 

dobu stanovenú (podľa intervalu odvozu) odkladá zmesový komunálny odpad.  

Funkciu zberovej nádoby pre zmesový komunálny odpad môže vo výnimočných situáciách 

(nepriaznivé klimatické podmienky, havária zberovej techniky) môže plniť i plastové vrece, 

veľkoobjemový kontajner. O podmienkach rozhoduje obec (rozsah, množstvo, doba použitia). 

Obec za úplatu od držiteľa odpadu (nie vyššiu ako je výška obstarávacích nákladov) 

zabezpečuje vhodné zberné nádoby pre existujúci systém zberu odpadov. 

38. Zberné vrece je plastové vrece na zber triedeného odpadu týchto zložiek : modré vrece = 

papier, žlté vrece = plasty, zelené vrece = sklo. 

39. Kompostovanie je riadený prevažne aeróbny mikrobionálny proces, v priebehu ktorého sú 

organické odpady premieňané na organicko-minerálne hnojivo – kompost v členení: 

a) domáce kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu ako aj súčasné 

používanie kompostu v záhradkách, patriacich súkromným domácnostiam 
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b) komunitné kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu a súčasné používanie 

kompostu, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite s cieľom kompostovať ich vlastný 

odpad ako aj odpad od iných ľudí 

c) komunálne kompostovanie znamená kompostovanie veľkého množstva bioodpadu na 

centrálnych kompostovacích zariadeniach - kompostárňach, ktoré vykonáva vo väčšine 

špecializovaná firma. Kompost je využívaný pre vlastnú potrebu (poľnohospodárske účely, 

údržba zelene) alebo predávané. 

40. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác, 

zabezpečovaných fyzickou osobou – na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie 

a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 

stavebnému úradu (obci). 

41.  Objemným odpadom sú  komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer 

alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, 

ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu. 

42. Odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktorá je odpadom. 

43. OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej bola 

udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch. 

44. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je  odpad z oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok alebo niektorý 

z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov: 

 rozpúšťadlá, 

 kyseliny, 

 zásady,  

 fotochemické látky,  

 pesticídy, 

 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 

 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 

 oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, 

 farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, 

 detergenty obsahujúce nebezpečné látky, 

 olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť 

a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, 

 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný 

odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti, 

 drevo obsahujúce nebezpečné látky. 
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§3 

HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRENIA 

 

1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: 

 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

 

§4 

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

1) Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných 

odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná 

vypracúvať program obce. 

(2) Program obce obsahuje najmä: 

a) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, 

b) predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, 

c) údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o 

zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov, 

d) ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na 

zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, 

e) opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

ukladaných na skládky odpadov, 

f) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych 

odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné 

zhodnotiť, 

g) informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy 

spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať, 

h) informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi, 

i) rozsah finančnej náročnosti programu. 

 

§5 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI  

A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

 

1. Náklady na činnosť nakladania s komunálnymi odpadmi hradí obec z miestneho poplatku 

podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa §18 ods. 7 alebo ods. 9 zákona o odpadoch. 

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktorý vznikli na území obce, ktoré vznikli na území 

obce zodpovedá obec. 

3. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade 

so zákonom o odpadoch a s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný: 

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

b) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov zberné vrecia 

na triedený zber komunálnych odpadov v obci 

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely 

ich zberu na miesta a do zberných nádob určených zodpovedajúcemu systému zberu 

komunálnych odpadov v obci a týmto VZN. 
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4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 

vykonanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec zmluvne 

podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto 

odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto 

VZN. 

5. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch, je oprávnená 

požadovať od držiteľa komunálneho odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi 

odpadmi na území obce potrebné informácie. 

6. Držiteľ komunálneho odpadu alebo len ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi na území 

obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s 

nakladaním s komunálnymi odpadmi. 

7. Držiteľ odpadu, vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 

a) užívať minimálny (odporučený) počet zberových nádob zodpovedajúci vymedzenému 

systému zberu a prepravy KO 

b) označiť zberné nádoby pre domy z hľadiska ich adresnosti 

c) zriadiť stanovište vlastných zberových nádob podľa pokynov poverených pracovníkov obce 

(so zreteľom na dostupnosť a obslužnosť dopravných zariadení, techniky, jej hospodárnej 

prevádzky počas celého roka) 

d) starať sa o čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob 

e) ukladať KO do zberových nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpad 

nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie. 

8. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti má zakázané: 

a) ukladať do zbernej nádoby KUKA 110 l tekutý odpad 

b) ukladať do ZN KUKA 110 l väčší objem odpadu ako 35 kg 

c) spaľovať odpad v ZN KUKA 110 l  

d) poškodzovať zberné nádoby alebo jej označovanie. 

9. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu KO umiestniť zbernú nádobu 

KUKA 110 l, zberové vrece na dohodnuté miesto a zabezpečiť k zbernej nádobe  prístup. 

10.Oprávnená organizácia je po vyprázdnení zberovej nádoby povinná túto vrátiť na pôvodné 

miesto, odstrániť ňou spôsobené znečisťovanie priestranstva a v prípade jej poškodenia toto 

oznámiť majiteľovi, uviesť ju do pôvodného stavu, prípadne dohodnúť rozsah a spôsob náhrady 

škody. 

 

 

§6 

SYSTÉM ZBERU PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA 

ODPADOV 

 

Systém zberu prepravy a zhodnocovania komunálneho odpadu a odpadu zo zelene 

 

1. Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností , ktorí 

ukladajú KO do zberných nádob KUKA 110 l sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

2. Každý držiteľ odpadu je povinný používať v zbere zmesového komunálneho odpadu vlastné 

zberné nádoby. 

3. Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú zberné 

nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet 1 ks. Odporúčaný počet pre 4 až 6 osôb je 1 ks, pre 6 

až 10 osôb sú 2 ks KUKA 110 l nádob. 

4. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa Kalendára zvozu. 
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5. Pre uskladnenie odpadov z miestneho cintorína sa používa veľkoobjemový kontajner, ktorý 

je umiestnený pri bráne pred vstupom do miestneho cintorína.  

7. Interval odvozu pre kontajner je prispôsobený dobe ich naplnenia a prístupnosti techniky 

k nim. 

8. Prepravu a zneškodňovanie KO vykonáva oprávnená organizácia ( na základe zmluvy) na 

skládke odpadov: KOS, s.r.o.  Kostolné. 

9. Platiteľ poplatku má náklady na nakladanie KO zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený 

zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Systém zberu prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 

 

1. Na území obce sa zabezpečuje triedený zber týchto zložiek : papier, plasty, sklo, kovy 

a BRKO, okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ 

kuchyne, Držitelia odpadu v obci ukladajú vytriedené zložky KO ( plasty, papier, sklo) do 

zberových vriec, ktoré si umiestňujú na vlastných nehnuteľnostiach. V deň , ktorý  je určený 

v zvozovom kalendári( najneskôr do 8,00 hod, ráno) si držiteľ odpadu umiestni vrece so 

triedeným odpadom pred rodinný dom na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia 

odoberie.  

2. Dvakrát ročne obec uskutoční zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín: 

použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory, vyradené 

elektrické a elektronické zariadenia, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, farby, tlačiarenské 

farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky a iné nebezpečné odpady, veterinárne lieky 

a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami, zdravotnícke pomôcky. 

3. Dvakrát ročne obec uskutoční zber jedlých olejov a tukov. 

4. Termín a podrobnosti  spôsobu  zberu jednotlivých druhov vyseparovaných zložiek 

komunálneho odpadu obec oznámi prostredníctvom informačných portálov:  miestny rozhlas, 

úradná tabuľa, web stránka obce. 

5. Prepravu a zneškodňovanie KO vykonáva oprávnená organizácia ( na základe zmluvy). 

 

 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemového odpadu (OO)  

 

1. Pre uskladnenie objemných odpadov sa používajú veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú 

umiestnené na verejnom priestranstve v centre obce minimálne dvakrát do roka. 

2.  Obec zabezpečuje zber OO. Uplatňuje intervalový systém 2x za rok oznamom 

o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov v miestnom rozhlase.  

3. Prepravu a zneškodňovanie OO zabezpečuje výhradne oprávnená organizácia. 

4. Držitelia odpadu vkladajú tento odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Do 

kontajnerov je zakázané vkladať komunálny odpad, biologický odpad, nebezpečný odpad 

a elektroodpad a všetky zložky odpadu, ktoré sa v obci separujú. 

5. Zneškodňovanie objemového odpadu vykonáva oprávnená organizácia na “Skládke odpadov 

Kostolné“.. 

5. Platiteľ poplatku má náklady za nakladanie s zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený VZN 

obce a zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

6. Množstvo odpadu zahrnutého do poplatku nie je taxatívne stanovené, nemalo by však 

prekročiť 30 kg (100l) na osobu a rok. Obec má právo toto množstvo kontrolovať. 
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Systém zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín (DSO) 

 

1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom 

zberu prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona 

o miestnych daniach. 

2. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje prostredníctvom 

veľkoobjemového kontajnera pristaveného na verejnom priestranstve v obci.  

3. Interval pristavenia zberných nádob oprávnenou osobou obec stanovuje na 1 x za 3 

mesiace. 

4. Presný termíny bude vždy spresnený spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom, vyvesením 

na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce). 

 

Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

(BRKO) 

 

1. Každý pôvodca odpadu – fyzická osoba separuje odpad už pri jeho vzniku, BRKO odpad 

zhodnocuje prednostne vo vlastných zariadeniach, na svojej nehnuteľnosti a na svoje náklady. 

2. Obec  nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 

biologicky rozložiteľné komunálne odpady, nakoľko vedie evidenciu o tom, že najmenej  

50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. 

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

- prevádzkovateľ nesmie BRKO dávať do zberných nádob určený na zber komunálnych 

odpadov v obci. 

- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 

poplatku),  

- ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a 

nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,  

- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania 

na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani 

verejnosť,  

- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,  

- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,  

- ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň 

musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, 

aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala 

schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou; bližšie informácie na 

http://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp,  

- prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý 

má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,  

- pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva,  
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- prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a 

reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na 

zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.  

- prípadne ďalšie podmienky, ktoré uzná za vhodné vzhľadom na charakter obce.  

 

 

§7 

OBEC 

 

1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) 

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

odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej MŽP SR na nakladanie s 

odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi, starými vozidlami, starými 

liečivami, žiarivkami a inými odpadmi obsahujúcimi ortuť 

c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo 

stavebnej činnosti s výnimkou DSO 

d) jedenkrát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti separovaného zberu vrátane príjmu z 

predaja a príjmov z príspevkov z koagulačného fondu vyseparovaných zložiek KO a o spôsobe 

ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 

e) spolupracuje s oprávnenou organizáciou v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva a 

ochrany životného prostredia. 

 

§8 

PRIESTUPKY 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)], 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 

nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)], 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)], 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2, 

e) koná v rozpore s § 33 písm. b), 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72, 

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4, 

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b), 

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13, 

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17, 

l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6, 

m) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13, 

n) koná v rozpore s § 14 ods. 6, 

o) nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25, 

p) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1, 

q) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49, 

r) nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1, 

s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9, 

t) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88). 

2.  Za priestupok podľa: 

a) odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur, 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373458
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374765
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373459
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373505
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374005
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374614
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374685
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374766
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374798
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374806
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374810
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373454
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373518
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373499
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7373680
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374067
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374275
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374489
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374549
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374675
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#f7374849
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b) odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur. 

3.  Priestupky podľa: 

a) odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, 

b) odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad. 
4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.  
 

 

§9 

UKLADANIE POKÚT 

 

(1) Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi možno 

začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel 

o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti 

došlo. 

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho 

konania. 

(3) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty 

povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov 

protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto 

opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu 

pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom. 

(4) Ak povinný znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení 

pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie 

na nápravu, uloží sa jej ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej 

týmto zákonom. 

(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola 

uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti. 

(6) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu. 

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania 

dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní pokút sa prihliada 

najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o 

uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.(zák. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní). 

 

 

§10 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Podrobnosti určenia miestneho poplatku za zber, prepravu, zhodnocovanie, zneškodňovanie 

KO a DSO, ktoré vznikli na území obce, sú upravené vo VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení vydaných dodatkov. 

2. Sadzba poplatku je určená za poplatníka a kalendárny rok, jej výšku schvaľuje OZ. 

3. Obec zabezpečuje kontrolu dodržiavania a povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN 

prostredníctvom: 

a) poverených pracovníkov OÚ 

b) kontrolóra obce 

c) poslancov OZ 

d) iných osôb poverených starostom obce 
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§ 11 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Višňové číslo 01/2013 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Višňové zo dňa 

26.3.2013.  

2 Zmeny a doplnky tohto VZN chvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

 

 

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

Pavol Hluchý 

starosta obce 
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Doložky: 

 

 

Návrh nariadenia: bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce Višňové 

a zverejnený na webovej stránke obce Višňové dňa :  27.11.2015 

 

 

 

pečiatka ...................................................                          starosta obce ............................................. 

 

 

 

Návrh nariadenia: bol zvesený z úradnej tabule obce Višňové dňa: 15. 12. 2015   

 

 

 

 

pečiatka ...................................................                          starosta obce ............................................. 

 

 

 

Nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na 

úradnej tabuli obce Višňové a na webovej stránke obce Višňové: dňa : 16. 12. 2015     

  

 

 

 

pečiatka ...................................................                         starosta obce ............................................. 

 

 

 

Nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom zvesené z úradnej tabule obce 

Višňové dňa : 31.12.2015 

 

 

 

 

pečiatka ...................................................                         starosta obce ............................................. 

 

 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 

 

 

 

 

Dňa  1.1.2016                           pečiatka ........................................  podpis: ....................................... 


