
  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na Ostrove na základe § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. 

z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a  pre  

územie obce Štvrtok na Ostrove toto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 
Číslo: 3/2012 

 

 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI 

ODPADMI VRÁTANE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KUCHYNSKÝCH 

A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV OD PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE 

A ELEKTROODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ 

NA ÚZEMÍ OBCE ŠTVRTOK NA OSTROVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Štvrtok na Ostrove dňa 14.12.2012  
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PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností 

s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť 

životné prostredie a čistotu v obci. 

 

(2) Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu 

jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými 

odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 

 

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Štvrtok na Ostrove. 

 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  

  

§ 2 

Komunálny odpad a jeho druhy 

  

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami 

vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z.  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov : 

 

a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov: 

- 20 01 01 papier a lepenka, 

- 20 01 02 sklo, 

- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

- 20 01 10 šatstvo 

- 20 01 11 textílie 

- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

- 20 01 33 batérie a akumulátory  

- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  

- 20 01 38 drevo  

- 20 01 39 plasty 

- 20 01 40 kovy 

- 20 01 25 jedlé oleje a tuky 

- 16 01 03 opotrebované pneumatiky  

 

b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 

- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad, 
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c) podskupina iné komunálne odpady 

- 20 03 01 zmesový komunálny odpad, 

- 20 03 04 kal zo septikov, 

- 20 03 07 objemný odpad   

 

d)  podskupina staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov a odpady z demontáže starých  

vozidiel a údržby vozidiel 

  -    16 01 03 opotrebované pneumatiky 

 

e)  podskupina betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

      -    17 01 03 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky       

  

(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad  je možné na území obce Štvrtok na Ostrove ukladať 

výlučne len na tento účel vyhradených miestach. 

 

(3)  Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Štvrtok na Ostrove považujú: 

- zberné nádoby, 

- kontajnery, 

- typizované igelitové zberné vrecia, 

- zberný dvor Štvrtok na Ostrove 

  

 

§ 3 

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu 

  

(1) Na území obce Štvrtok na Ostrove sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a 

umiestňovať komunálny odpad  po vytriedení  podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle § 2 

tohto nariadenia nasledovne: 

 

a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce, ktorá bola vyžiadaná 

obyvateľmi obce, vlastníkom nehnuteľnosti a pod. : 

- zmesový komunálny odpad, 

-     papier 

 

b)   do typizovaných igelitových zberných vriec nachádzajúcich sa v každej stavbe na území obce: 

-     plasty (PET fľaše, PE-HD fľaše, PP fľaše, LD-PE fólie, LLD-PE fólie 

  

c)    obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu 

v rámci triedeného zberu na zbernom dvore v Štvrtku na Ostrove, a to takto: 

- kontajner 1100 l -   sklo, 

- kontajner 1100 l a európska štvorcestná paleta ohradová 1500 kg – papier a lepenka 

- kontajner závesný zat ZAK – 7 m3 - plast (PET, PE, PP, PVC, drobné plastové výrobky, 

prepravky atď.) 

- vyčlenená betónová plocha - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

- univerzálna mobilná bunka - šatstvo a textílie 

- kontajner na žiarivky 640 l - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
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- kontajner na batérie 500 l - batérie a akumulátory 

- európska štvorcestná paleta ohradová 1500 kg a plechový prístrešok - vyradené elektrické 

a elektronické zariadenia  

- kontajner závesný zat ZAK 7 m3 - drevo  

- kontajner závesný otv ZAK – 7 m3 - kovy 

- kontajner na tekutý odpad 1000 l - jedlé oleje a tuky 

- vyčlenená betónová plocha - opotrebované pneumatiky  

- vyčlenená betónová plocha - biologicky rozložiteľný odpad 

- kontajner závesný otv ZAK – 7 m3 - objemný odpad   

- kontajner závesný otv ZAK – 7 m3 – drobný stavebný odpad 

 

 

(2) Objemný odpad sú obyvatelia povinní umiestňovať  na zbernom dvore Štvrtok na Ostrove, pričom 

zber odpadu sa zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka. (pozn. autora: Obec je 

povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej 

dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a 

drobných stavebných odpadov). 

 

(3) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene   môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať  

      kompostovaním alebo zabezpečením ich uloženia zbernom dvore Štvrtok na Ostrove.   

       

(4) Zber, zhodnocovanie  a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov zabezpečuje na území obce fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá 

má na tento účel uzatvorenú s obcou zmluvu.  

 

(5) Zamestnanci prepravnej organizácie sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu 

umiestnenú pri stavbe na území obce, ak zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, 

než  je v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný. 

 

(6) Zber a prepravu osobitného komunálneho odpadu, ako je kal zo septikov, môže vykonávať  

výlučne podnikateľský subjekt, ktorý má oprávnenie, resp. iné povolenie vykonávať takúto 

činnosť a je nahlásený do príslušnej evidencie obce.  

 

§ 4 

Množstvový zber 

 

(1) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri  ktorom ich  

pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške ktorá je priamo úmerná 

množstvu týchto odpadov  vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

 

(2) Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa zavádza na celom 

území obce  pre všetkých pôvodcov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

 

(3) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po 

vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 2  a  § 3 tohto nariadenia. 
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(4) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných nádob, 

z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:  

1. plastová zberná nádoba 120 l/veľkosť/ 

2. plastová zberná nádoba 240 l/veľkosť/ 

3. veľkokapacitný oceľový alebo plastový kontajner 1100 l /veľkosť/ 

 

 

§ 5 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

  

(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Štvrtok na Ostrove sa považuje: 

      -  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky /17 01 03/        

       

 

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na 

určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné 

v zbernej nádobe umiestniť. 

§ 6 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

(1) Za elektroodpad z domácností sa považuje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností 

fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je 

svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

 

(2) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

- umiestnením na zbernom dvore Štvrtok na Ostrove v súlade s prevádzkovým poriadkom 

zberného dvora Štvrtok na Ostrove 

        

 

§ 7 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi 

 

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu na zbernom dvore Štvrtok na 

Ostrove v súlade s prevádzkovým poriadkom zberného dvora Štvrtok na Ostrove. 

 

§ 8 

Zber kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania 

 

(1) Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá 

prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Pri pojme „zariadenie spoločného stravovania“ 

(ďalej len ZSS) je odkaz na § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z. z., a teda zariadenie 

spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou 

a podávaním pokrmov a nápojov. 
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(2) Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie, vývarovne,  

závodné stravovacie jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety .... 

 

(3) Náklady na zber kuchynského odpadu, jeho prepravu a následné spracovanie znáša prevádzkovateľ 

kuchyne. 

 

(4) Prevádzkovateľ ZSS je zodpovedný za nakladanie s odpadom (KBO), nesmie sa dávať do nádob 

určených na zber komunálnych odpadov v obci. 

 

(5) Odpad uskladňovať do priesvitných biologicky rozložiteľných obalov a následne do 

uzatvárateľných kontajnerov, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu. 

 

(6) Kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave, 

ľahko čistiteľné a podľa potreby sa musia dezinfikovať. 

 

(7) Prevádzkovateľ musí primerane zabezpečiť skladovanie potravinárskeho odpadu do doby 

odovzdania sprostredkovateľovi (obchodníkovi) s odpadom. 

 

(8) Sklady odpadu musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich 

v čistote, bez zvierat a škodcov (vytvorenie možnosti výkonu čistenia a dezinfekcie, zabezpečenie 

proti hlodavcom a iným živočíchom). Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj 

kontaminácie. Vychádzajúc z charakteru odpadu, v prípade frekvencie zberu jedenkrát týždenne musí 

byť skladovanie v chladiacom zariadení. 

 

(9) Ak prevádzkovateľ ZSS zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, alebo 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel uzatvorenú zmluvu s osobou oprávnenou na 

nakladanie s týmto odpadom/zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov/, s VŽP materiálom kategórie 3 aj podľa § 39a zákona č. 

39/2007 Z. z. 

 

(10) Prevádzkovateľ ZSS 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, pričom pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ 

postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

(11) Prevádzkovateľ ZSS je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat, okrem 

kožušinových, nariadenie EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce 

sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu. 

 

(12) Prevádzkovateľ kuchyne si zberné nádoby zabezpečuje na vlastné náklady a prípadne všeobecne 

určí, aké nádoby sa majú využívať a musia byť primerane označené a zabezpečené proti vytekaniu 

a musia byť uzamykateľné – zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb alebo zvierat, musia sa ľahko 

čistiť a dezinfikovať. Tieto zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne 

tak, aby k nim nebol voľný prístup verejnosti a zvierat. Frekvencia zberu je spravidla minimálne 

jedenkrát za týždeň a viac v závislosti od ročného obdobia. 
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TRETIA   ČASŤ 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

§ 9 

  

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších právnych predpisov 

a týmto nariadením. 

 

(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť  svoju 

činnosť s týmto nariadením do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto  nariadenia. 

 

(3) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. 

 

(4) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štvrtok na 

Ostrove stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Štvrtok na Ostrove  

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(5) Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Štvrtok na Ostrove dňa 13.12.2012 

uznesením č. PL-6/2012-V. 

 

(6) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje  VZN obce Štvrtok na Ostrove č. 3/2004  zo dňa 

24.06.2004 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce 

a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

v znení jeho dodatku č. 1 zo dňa 01.12.2008.    

 

(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2013. 

  

    

  

 

 

 

 

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

Mgr. Péter Őry  

starosta obce 


