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VZN nadobúda účinnosť 2.5.2010  

                                                        Obec BRETKA 

na základe ustanovení  § 6 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších 
predpisov, v spojení s § 4 ods. 3 písm. g), h) a n) citovaného zákona a v súlade s § 39 ods 4. 
zákona  NR SR č.  223/2001  o odpadoch  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších predpisov vydáva toto: 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 2/2010

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel  a predmet úpravy

(1) Týmto  všeobecne  záväzným nariadením (ďalej  len  „VZN“)  sa  upravujú  podrobnosti  o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi  (ďalej len „KO“)  a drobnými stavebnými odpadmi 
( ďalej  len „DSO“) a elektroodpadmi z domácností  vznikajúcimi na území obce,  najmä 
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného 



zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov (ďalej len „ZKO“), o spôsobe nakladania 
s drobnými   stavebnými  odpadmi,  a  o miestach  určených na  ukladanie  týchto  odpadov 
a na zneškodňovanie odpadov.

(2) Týmto  VZN  sa  zavádza  systém  zberu  komunálnych  odpadov  a drobných  stavebných 
odpadov, ktorý: 
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jej území na účely ich 

zhodnotenia  alebo  zneškodnenia  v súlade  so  zákonom  o  odpadoch,  vrátane 
zabezpečenia zberných nádob (ďalej  len „ZN“) zodpovedajúcich systému zberu KO 
v obci  a  zabezpečenia  priestoru,  kde  môžu  občania  odovzdávať  oddelené  zložky 
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,

b) zabezpečuje  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 .

  § 2
Pôsobnosť 

VZN  upravuje  práva  a  povinnosti   osôb  pôsobiacich  na  území  obce  a  povinnosti 
oprávnených  organizácií  vo  vzťahu  k nakladaniu  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými 
stavebnými odpadmi , v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti  a zdravia 
občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce.
 

§ 3
Základné pojmy

(1) 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  činnosti 
právnickej  osoby  alebo  fyzickej  osoby  -  podnikateľa;  za  odpady  z  domácnosti  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 a ďalšej  zelene 
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení (§ 2 ods. 14 
zákona  o odpadoch).

(1) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 od jednej fyzickej osoby ktorými sú napr.: 

o opravy  fasády,  opravy  a   výmena  strešnej  krytiny  alebo  povrchu 
plochých  striech,   výmena   odkvapových   žľabov  a odtokových  zvodov,  opravy 
oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
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o opravy  a  výmena  nepodstatných  stavebných  konštrukcií,  najmä 
vnútorných priečok, omietok, obkladov  stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí 
a schodišťových zábradlí, 

o údržba  a  opravy  technického,  energetického  alebo  technologického 
vybavenia  stavby,  ako  aj  výmena  jeho súčastí,  ak  sa  tým zásadne nemení  jeho 
napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby  na okolie alebo 
na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, vykurovacích kotlov 
a telies a vnútorných rozvodov,

o výmena zariaďovacích  predmetov,  najmä  kuchynských  liniek,  vaní, 
vstavaných skríň,

o maliarske a natieračské práce.

(§  6  ods.  1  zákona  o  odpadoch  v nadväznosti  na  zákon  č.  50/1976  Zb.  o  územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel /stavebného zákona/).

(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch). 

(3) VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi odpadov: 

a) z podskupiny 20 01  SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE: 
20 01 01 Papier a lepenka, kategória O v texte   „papier“
20 01 02 Sklo, kategória O v texte „sklo“
20 01 13 Rozpúšťadlá, kategória N v texte aj „komunálny odpad 

s obsahom škodlivín“ alebo „NO“

20 01 14 Kyseliny, kategória N v texte aj „komunálny odpad 
s obsahom škodlivín“ alebo „NO“

20 01 15 Zásady, kategória N v texte aj „komunálny odpad 
s obsahom škodlivín“ alebo „NO“

20 01 21 Žiarivky  a iný  odpad  obsahujúci 
ortuť, kategória N

v texte aj „komunálny odpad 
s obsahom škodlivín“ alebo „NO“

20 01 33 Batérie  a akumulátory,  kategória 
N

v texte aj „komunálny odpad 
s obsahom škodlivín“ alebo „NO“

20 01 35 Vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia 
obsahujúce nebezpečné časti, 
kategória N

v texte aj „komunálny odpad 
s obsahom škodlivín“ alebo „NO“
alebo „elektroodpad z domácností“

20 01 36 Vyradené  elektrické 
a elektronické  zariadenia  iné, 
kategória O

„elektroodpad z domácností“

20 01 39 Plasty, kategória O v texte „plasty“
20 01 40 Kovy, kategória O v texte „kovy“ alebo „kovové obaly“
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b) z podskupiny 20 02  ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV
20 02 01 Biologicky  rozložiteľný  odpad, 

kategória  O 
v texte aj BRO

c) z podskupiny  20 03  INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 Zmesový  komunálny  odpad 

(zostatok  KO  po  vytriedení 
ostatných zložiek), kategória O

v texte aj „zmesový KO“ alebo „KO“

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc, kategória O
20 03 07 Objemný odpad, kategória O v texte aj „Oo“

d) z podskupiny  17  01  BETÓN,  TEHLY,  DLAŽDICE, 
OBKLADAČKY A KERAMIKA 
17 01 07 Zmesi   betónu,   tehál, 

obkladačiek,   dlaždíc 
a keramiky, kategória O             

v texte aj „DSO“

e) z podskupiny 17 05  ZEMINA A KAMENIVO
17 05 04 Zemina a kamenivo, kategória O

                   
v texte aj „DSO“

17 05 06 Výkopová   zemina, kategória O v texte aj „DSO“

f) z podskupiny 17 09  INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 04 Zmiešané   odpady   zo   stavieb 

a demolácií, kategória O 
v texte aj „DSO“

g) z podskupiny 16 01  STARÉ  VOZIDLÁ  Z ROZLIČNĆH 
DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
16 01 03 Opotrebované pneumatiky, 

kategória O
v texte aj „opotrebované pneumatiky 
z osobných automobilov“

h) z podskupiny 15 01  OBALY
15 01 05 Kompozitné obaly v texte aj „terapaky“, resp. 

„ekopaky“

(4) Objemné odpady   sú komunálne  odpady,  ktoré nie  je možné pre ich veľký rozmer 
likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné 
štandardnými  nádobami  vyviezť  v rámci  stanoveného  pravidelného  harmonogramu 
vývozu. Obvykle sa jedná o nepotrebný nábytok.

(5) Nebezpečný  komunálny  odpad   je  odpad  z domácností  s obsahom  škodlivín,  ktorý 
svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho 
odpadu,  prípadne  svojimi  vlastnosťami  a  charakterom  negatívne  ovplyvňuje  životné 
prostredie (batérie, akumulátory, žiarivky, oleje a tuky, kyseliny, zásady ....).
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(6) Elektoroodpad z domácností  je 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 (§ 54a ods. 4 zákona 
o odpadoch).

(7) Elektroodpad  sú  elektrozariadenia,  ktoré  sú  odpadom  podľa  §  2  ods.  1  zákona 
o odpadoch  vrátane  všetkých  komponentov,  konštrukčných  dielcov  a spotrebných 
dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje (§ 54a ods. 
3 zákona o odpadoch).

(8) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo 
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu  a poľa, 
ktoré  spadajú do kategórie  elektrozariadení  a ktoré  sú určené  na  použitie  pri  hodnote 
napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd (§ 54a ods. 2 
zákona o odpadoch).

(9) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov (§ 39 ods. 13 zákona 
o odpadoch).

(10) 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). 

(11) Držiteľ  odpadu  je pôvodca odpadu alebo fyzická  alebo právnická osoba,  u ktorej  sa 
odpad nachádza (§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch).

(12) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov    a 
zneškodňovanie  odpadov,  vrátane  starostlivosti  o  miesto  zneškodňovania  (§2  ods.  5 
zákona o odpadoch).

(13) Zber odpadov  je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie   odpadov na účel ich 
prepravy (§ 2 ods. 8 zákona o odpadoch).

(14) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi 
(§ 2 ods. 9 zákona o odpadoch).

(15) Triedenie  odpadov je  delenie  odpadov  podľa  druhov  alebo  oddeľovanie   zložiek 
odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy (§ 2 ods. 10 zákona o 
odpadoch).

(16) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie  a nakladanie s odpadom 
v súlade so zákonom o odpadoch (§ 2 ods. 4 zákona o odpadoch).

(17) Oprávnená  organizácia  na  vykonávanie  zberu,  prepravy,  zhodnocovanie  alebo 
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce 
je  právnická  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  má  na  vykonávanie  tejto  činnosti  s obcou 
uzatvorenú zmluvu (§ 39 ods. 7 zákona o odpadoch).
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(18) Oprávnená  osoba  –  zamestnanec  obce,  ktorý  má  v pracovnej  náplni  koordinovať 
a kontrolovať  činnosť  oprávnenej  organizácie  v rozsahu  nakladania  s komunálnymi 
odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi. 

(19) Užívateľmi zberných nádob  sú napríklad:  poplatníci (vrátane osôb, za ktoré poplatok 
platia);   každý,  v prípade  zberných nádob  určených na  donáškový zber  (papier,  sklo, 
plasty  ...  );  pracovníci  oprávnenej  organizácie,  alebo  pracovníci  obce,  oprávnení 
so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto nariadením.

(20) Harmonogram  vývozu  je  rozpis  stanovený  obcou  v ktorom  sú  uvedené  dni  zberu 
a prepravy zmesového KO z jednotlivých zberných nádob a zber a preprava separovane 
zbieraných zložiek KO.

(21) Intervalový  systém  zberu je  zmluvne  dohodnutý  interval  vývozu odpadu od držiteľa 
odpadu oprávnenou organizáciou. 

(22) Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky 
držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na zber, prepravu  a zneškodňovanie odpadu 
predkladá oprávnenej organizácii prostredníctvom oprávnenej osoby.

(23) Donáškový  systém  zberu  je  zber,  pri  ktorom  zberná  nádoba  resp.  zariadenie  slúži 
širokému okruhu držiteľov odpadu.  

(24) Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob.

(25) Miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  sa  platí  za 
komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce podľa osobitných  predpisov (§ 77 ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, VZN obce o daniach a miestnom poplatku. 

(26) 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  (§ 39 
ods.  10 zákona o odpadoch).  Toto  množstvo  (objem)  je  dané najmä počtom a typom 
zberných nádob na zmesový KO, ktoré tento pôvodca užíval za daný čas a intervalom ich 
vyprázdňovania. Ak nie je na území obce alebo jeho častí zavedený množstvový zber, 
platí sa paušálny poplatok.

II.
KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
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§ 4
Všeobecné pravidlá  

(1) Pri nakladaní  s KO a DSO alebo inom zaobchádzaní  s nimi je každý povinný chrániť 
zdravie ľudí a životné prostredie (§ 18 ods. 1 zákona o odpadoch). 

(2) Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce  a DSO, ktoré vznikli na území obce, 
zodpovedá obec.

(3) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie  KO a DSO na území 
obce môže len ten,  kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti  s obcou. 
Zmluva podrobne upravuje spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo 
zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v  súlade s platným programom odpadového 
hospodárstva obce  a týmto nariadením , spravidla sa uzatvára na   určitý čas, napríklad na 
jeden rok. 

(4) Obec pre  plnenie  povinností  podľa  §  19  ods.  1  písm.  g)  a  h)  zákona  o  odpadoch je 
oprávnená požadovať od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO 
alebo DSO na území obce potrebné informácie. 

(5) Držiteľ  KO a držiteľ  DSO alebo ten kto nakladá  s KO alebo DSO na území  obce je 
povinný  na  vyžiadanie  obce  poskytnúť  pravdivé  a úplné  informácie  súvisiace 
s nakladaním s KO a DSO (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch). 

(6) Náklady na  činnosti  nakladania  s KO a  DSO hradí  obec  z miestneho  poplatku  podľa 
osobitného  predpisu  okrem prípadov  podľa  §  18  ods.  7  alebo  9  zákona  o odpadoch 
a okrem  nákladov  na  systém  oddeleného  zebru  odpadu  elektrozariadení  (ďalej  len 
„elektroodpad“) z domácností. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu 
nákladov  spojených  s nakladaním  s komunálnymi  odpadmi  a s drobnými  stavebnými 
odpadmi,  najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie  (§ 39 ods. 6 
zákona o odpadoch).

(7) Ak  vlastník  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  zistí,  že  na  jeho  nehnuteľnosti 
nachádzajúcej  sa na území  obce bol umiestnený komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad  v rozpore  so  zákonom  a  nariadením,  je  povinný  to  oznámiť  bezodkladne 
Obvodnému  úradu  životného  prostredia  v  Rožňave  a obci  BRETKA.  Obvodný  úrad 
životného prostredia na základe oznámenia požiada Policajný zbor SR o zistenie osoby 
zodpovednej  za  umiestnenie  komunálneho  odpadu  a drobného  stavebného  odpadu 
v rozpore  so  zákonom  o odpadoch  a týmto  nariadením.  Zistená  osoba  je  povinná  na 
vlastné  náklady  zabezpečiť  ich  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  oprávnenou  osobou. 
Ak  sa  v konaní  nezistí   osoba  zodpovedná  za  umiestnenie  komunálneho  odpadu 
a drobného stavebného odpadu  na nehnuteľnosti  v rozpore so zákonom a nariadením, 
zabezpečí  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  na  vlastné  náklady obec  (§  18  ods.  7,  10 
zákona o odpadoch).

§ 5
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Nakladanie s KO a DSO

(1) Na území obce a jeho časti sa za zber, prepravu,   zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zavádza paušálny poplatok, t. j. 
týmto  nariadením  sa  pre  žiadnu  z  kategórii  pôvodcov  nezavádza množstvový  zber 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

(2) Obec je na základe písomnej žiadosti predloženej  do 15. 11.  kalendárneho roka  povinná 
v termíne od 01. 01. nasledujúceho  kalendárneho roka zaviesť množstvový zber len pre 
také právnické osoby alebo podnikateľov,  ktorí sa  dostatočne preukážu, že:
a) množstvo  nimi  vyprodukovaných  komunálnych  odpadov  a drobných  stavebných 

odpadov je presne merateľné,
b) komunálne a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred 

stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

(3) Právnické osoby alebo  podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť byť účastníkom systému 
zberu na území obce v priebehu kalendárneho roka  môžu v lehote do 15 dní  odo dňa, 
keď im táto povinnosť vznikla,  písomne požiadať obec o zavedenie množstvového zberu 
(postačuje to uviesť v písomnom  oznámení o zapojení sa nového subjektu do systému 
zberu zmesového komunálneho odpadu). Obec o ich žiadosti  vyhovie,  keď dostatočne 
preukážu splnenie podmienok uvedených v bode  2 a) a 2 b).  

(4) Ak obec na základe  žiadosti  uvedenej  v bode 2 a 3 zavedie  pre niektorých pôvodcov 
množstvový zber komunálnych odpadov, zároveň je povinné pôvodcom umožniť : 
a) individuálne  určenie  intervalu  odvozu  komunálnych  odpadov  z miesta  určeného 

obcou (pri  iných ako pri  biologicky rozložiteľných  odpadoch („ďalej  len  „BRO“) 
môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní), alebo

b) výber  veľkosti  zbernej  nádoby  aspoň  z troch  možností;  ak  ide  o pôvodcov 
komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový 
dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov a ak 
sa tí nedohodnú, rozhodne obec.

(5) Odhlásenie sa z množstvového zberu a platenie paušálneho poplatku za zber, prepravu, 
zneškodňovanie  alebo  zhodnocovanie  komunálnych  odpadov  a drobných  stavebných 
odpadov sa  realizuje písomne v termíne do 31.12. kalendárneho roka.

(6) Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 
VZN. Taktiež je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu  v obci, 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci,
c) triediť  a  zhromažďovať  komunálny  odpad  na  jeho  jednotlivé  zložky 

podľa § 3 ods.  4  nariadenia  ukladaním do kontajnerov, zberných nádob, prípadne 
miest na to určených, 

d) prednostne  vylúčiť  z  komunálneho  odpadu  odpad  z domácností 
s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením, 

e) zmesový  komunálny  odpad  ako  zvyšok  po  vytriedení  zložiek 
komunálneho  odpadu vkladať  do zberných nádob na  to  určených tak,  aby sa dali 
uzavrieť  a  odpad  z nich  nevypadával  a  pri  vyprázdňovaní  neohrozil  zdravie 
zamestnancov oprávnenej osoby, 
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f) ukladať  komunálny  odpad,  napríklad  ohorok  z cigarety,  plechovku, 
papierový  odpad    a  podobne  do  zberných  nádob  na  to  určených  tak,  aby 
nedochádzalo k jeho rozptýleniu po okolí, 

g) správať  sa  tak,  aby  svojim  konaním  neznemožnil  vykonanie 
pravidelného odvozu odpadu alebo nespôsobil narušenie systému zberu, 

h) ohlásiť obci najneskôr do 15. dní skutočnosti  vzniku, zmeny a zániku 
nároku na zapojenie sa do systému zberu.

(7) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad  na 

inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto nariadením ,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto nariadením ,
c) ukladať komunálny odpad a jeho zložky  mimo vyhradených zberných 

nádob a miest, 
d) sypať komunálny odpad priamo na zem,
e) ukladať  drobný  stavebný  odpad   mimo  vyhradenej  ZN  alebo 

vyhradeného miesta, 
f) do zbernej nádoby ukladať odpady, ktoré nemajú charakter KO a DSO,
g) spaľovať komunálny odpad priamo  v zbernej nádobe ,
h) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie, 
i) vyberať už uložený komunálny odpad  zo zberných nádob umiestnených 

na verejných priestranstvách, odnášať ho a  v  dôsledku vyberania  obsahu zberných 
nádob znečisťovať verejné priestranstvá,  

j) svojvoľne presúvať zberné nádoby a  meniť stanovištia zberných nádob 
umiestnených najmä na verejných priestranstvách, 

k) zneškodniť  odpad  vypúšťaním  a  vhadzovaním  do  vodného  toku, 
zneškodňovať odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),

l) riediť,  zmiešavať  jednotlivé  druhy  nebezpečných  odpadov  alebo 
nebezpečné  odpady  s odpadmi,  ktoré  nie  sú  nebezpečné  za  účelom  zníženia 
koncentrácie prítomných škodlivín,

m) opotrebované  batérie,  akumulátory,  žiarivky  zmiešavať  s odpadmi 
z domácností,

n) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných 
vôd a do kanalizácie,

o) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje do pôdy. 

(8) Ak na inom mieste nie je uvedené inak, vlastník alebo správca nehnuteľnosti alebo ten, 
kto má k nehnuteľnosti iný vzťah, ktorý ho oprávňuje užívať nehnuteľnosť resp. jej časť 
je povinný: 

a) požiadať  obec  prostredníctvom  oprávnenej  osoby  o  dostatočný  počet 
zberných nádob na komunálny odpad zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu, 

b) ak  stav  zbernej  nádoby  nevyhovuje  bezpečnostným,  hygienickým, 
estetickým požiadavkám,   bezodkladne  oznámiť  túto  skutočnosť  obci  (oprávnenej 
osobe)   -napr.   skutočnosť,  že  technický  stav  zbernej  nádoby  neumožňuje  jej 
vyprázdnenie    pod.

c) mimo  dní  odvozu  zmesového  komunálneho  odpadu   zabezpečovať 
udržiavanie  čistoty  na  stanovišti  a  jeho  okolí  do  vzdialenosti  3  m  vo  všetkých 
smeroch, 
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d) umožniť vstup k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zberných nádob,
e) zabezpečiť  posyp  ako  aj  odpratávanie  snehu  v zimnom  období 

z prístupovej cesty       a tak umožniť manipuláciu so zbernou nádobou na  KO, 
f) dbať  na  to,  aby  oprávnenej  organizácii  boli  umožnené  všetky  práce 

súvisiace s odvozom odpadu, 
g) dbať na to, aby zberná nádoba nebola preplňovaná a zanášaná, pokiaľ 

taký stav pretrváva,  oznámiť túto skutočnosť obci (oprávnenej osobe), 
h) spolupracovať s obcou pri umiestňovaní stanovíšť zberných nádob, ktoré 

musia byť zriaďované tak, aby vyhovovali estetickým, protipožiarnym a hygienickým 
požiadavkám a požiadavkám bezpečnosti  premávky na komunikáciách  -   aby boli 
prístupné bez závad, aby nebol rušený vzhľad okolia, neboli situované priamo pod 
oknami budov, v tesnej blízkosti frekventovaných miest, detských ihrísk a pod. 

(9) Oprávnená organizácia  je  okrem povinností  uvedených v zmluve uzatvorenej  v súlade 
s ustanovením § 39 ods. 7 zákona o odpadoch je povinná: 
a) na  základe  dohody  s oprávnenou  osobou  poskytnúť  požadované  zberné  nádoby 

vyhovujúce systému zberu a zabezpečiť ich označenie a priebežnú údržbu; v prípade 
nádob na zmesový komunálny odpad aj ich pravidelnú dezinfekciu;

b) premiestňovať kontajnery a zberné nádoby zo stanovišťa a späť len na čas potrebný na 
ich vyprázdnenie, dezinfekciu, údržbu alebo výmenu;

c) v čase vyprázdňovania zberných  nádob odstrániť  zo stanovišťa a v jeho okolí  do 
vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch  odpad,  ako aj iné  znečistenie, ktoré vzniklo 
pri manipulácii  so zbernými nádobami;

d) zabezpečiť  náhradný odvoz v prípade  neuskutočnenia  riadneho odvozu a odstrániť 
znečistenie stanovišťa a jeho okolia do vzdialenosti 5 m vo všetkých smeroch, ktoré 
vzniklo z dôvodu neuskutočnenia riadneho odvozu;

e) dodržiavať dohodnutý interval odvozu zberných nádob i v prípade, že nádoba nie je 
plná;

f) ak  odpad  nie  je  riadne  pripravený  na  odvoz  požiadať  o nápravu  držiteľa  zbernej 
nádoby;

g) pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi postupovať 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám na životnom prostredí;

h) zaraďovať jednotlivé druhy komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov, 
s ktorými  nakladá  na  území  obce,  podľa  platného  Katalógu  odpadov;  viesť 
a uchovávať  evidenciu  o množstve  a druhu  prijatých  odpadov,  spôsobe  ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia a zasielať obci /oprávnenej osobe vyplnené hlásenia 
o vzniku odpadov a nakladaní s ním do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca 
a vyplnený ročný výkaz o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade z obcí 
podľa osobitných predpisov  ročne k 15. januáru za predchádzajúci kalendárny rok.   

§ 6
Systém zberu prepravy, zhodnocovania komunálneho odpadu a jeho zložiek

(1) Systém  zberu  komunálneho  odpadu  v rozsahu  ustanovenom  týmto  nariadením  sa 
vyhlasuje za záväzný obecný systém  platný pre celé katastrálne územie obce a jej  časti  
(k. ú. BRETKA).
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(2) Iné nakladanie s KO, najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie 
na iný účel,  poškodzovanie,  svojvoľné vytváranie  skládok,  vyberanie  alebo odnášanie 
zložiek odpadu zo zberných nádob, sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na:

a) organizované akcie  triedeného zberu (zber  papiera na školách a  pod.) 
poriadané po dohode s organizáciou poverenou zberom,

b) zhodnocovanie  vytriedených  zložiek  KO  fyzickými  osobami  a 
právnickými  osobami,  napríklad  ich  odovzdávaním  do  zberní,  ak  tieto  zložky 
nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

(3) Každý pôvodca  odpadu je  povinný používať  minimálne  jednu zbernú nádobu na  KO 
zodpovedajúcu  systému zberu KO, ktorý je vymedzený týmto VZN.  

(4) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa  na území obce ukladá do štandardných 
nádob, ktorými sú:
a) 110 l, 120 l zberné nádoby KUKA na zmesový KO, zložky KO
b) 1100 l kontajnery BOBR na zmesový KO, 
c) 1100 l kontajnery na zložky KO, ktoré sú navzájom viditeľne rozlíšené a popísané, na 

ktoré druhy sú určené, 
d) 120 l zberné vrecia farebne rozlíšené na zložky KO 
e) špeciálne nádoby a vrecia na KO s obsahom škodlivín (mobilný zber, zberný dvor), 

(5) Užívatelia ZN na KO  sú povinní:
a) zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami, vsýpať do  nich a vysýpať z nich odpad 

tak, aby nedošlo k znečisteniu,  prípadné znečistenie ihneď odstrániť;  
b) po vsypaní a vysýpaní odpadu uzatvárať zberné nádoby; 
c) užívať zbernú nádobu len na účel, na ktorý je určená.

(6) Pre zmesový KO ďalej platí:
a) intervalový systém zberu, pričom interval  vývozu zberných nádob je nasl.

Typ nádoby Interval vývozu Poznámka

110 l, 120 l KUKA dvojtýždenne  v 
utorok

rodinné domy, malé podnikateľské subjekty

1100 l kontajner BOBR mesačne celá obec Bretka

(7) Pre objemový odpad (ďalej len „Oo“) ďalej platí:
a) na území obce sa zber a preprava Oo celoplošne zabezpečuje  minimálne 2 x za rok, 

vždy počas vopred vyhláseného  „jarného“ a „jesenného“ upratovania; kedy  držitelia 
Oo vykladajú  odpad  len vo vyhlásené  dni zberu a v čase do 10.00 hod.,  na miesta, 
kde  sa  vykladajú  alebo sú  uložené  zberné  nádoby na  zmesový  komunálny odpad 
v čase ich vyprázdňovania alebo priamo na korbu zberného vozidla;  

b) mimo  lehôt  uvedených  v bode  a)   platí  pre  držiteľov  objemového  odpadu 
objednávkový systém zberu; 

c) držiteľ odpadu v objednávke na odvoz Oo popíše charakter odpadu, jeho zloženie;
d) oprávnená osoba určí typ ZN, počet  ZN, termín pristavenia a termín odvozu ZN;
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e) držiteľ  Oo  môže  odovzdať  odpad  v „zbernom  dvore“  zriadenom  oprávnenou 
organizáciou; 

f) zber a prepravu  Oo zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená organizácia;
g) zhodnocovanie  a  zneškodňovanie  Oo  zabezpečuje  oprávnená  organizácia 

v zariadeniach  na  zhodnocovanie  a  zneškodňovanie  Oo,  splňujúcich  požiadavky  a 
ustanovenia zákona o odpadoch a na jeho základe vydaných právnych predpisov.  

(8) Pre biologicky rozložiteľný odpad („ďalej len „BRO“) ďalej platí:
a) pôvodcovia  BRO  rešpektujú  zákaz  zneškodňovania  tohto  druhu  odpadu 

skládkovaním;  snažia  sa  ho  prednostne  zhodnotiť  na  vlastnom  zariadení 
(kompostovaním);

b) ak vyššie uvedené zhodnotenie nie je možné platí pre držiteľa BRO objednávkový 
systém zberu; 

c) držiteľ odpadu v objednávke na odvoz BRO popíše objem odpadu,  jeho zloženie; 
oprávnená osoba určí typ ZN, počet  ZN,  termín pristavenia a termín odvozu ZN;

d) držiteľ  BRO  môže  odovzdať  odpad  v „zbernom  dvore“  zriadenom  oprávnenou 
organizáciou; 

e) zber,  prepravu   zhodnotenie BRO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená 
organizácia.

(9) Pre  komunálne  odpady  s obsahom  škodlivín  nebezpečného  odpadu  (ďalej  len  „NO“) 
ďalej platí:
a) na území obce sa celoplošne zabezpečuje zber a  preprava NO vždy v čase vopred 

vyhláseného „mobilného zberu NO“, minimálne 2 x za rok, spravidla v čase „jarného“ 
alebo  „jesenného upratovania“; 

b) mimo lehôt uvedených v bode a)  platí pre držiteľov NO  donáškový systém zberu;
c) držiteľ NO odovzdá odpad v „zbernom dvore“ zriadenom oprávnenou organizáciou; 
d) prepravu NO na území  obce  a  jeho následné  zneškodnenie  zabezpečuje  výhradne 

oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie podľa § 8 zákona o odpadoch;
e) zneškodňovanie NO sa uskutočňuje prednostne pred ostatnými odpadmi. 

(10) Pre elektroodpady z domácností ďalej platí:
a) pre  elektroodpad  z domácností,  kategórie  N  platí  systém  zberu  KO  s obsahom 

škodlivín;
b) zariadením na  zber  elektroodpadu  z domácností  je   „zberný dvor“  prevádzkovaný 

oprávnenou organizáciou.

(11) Pre  vyseparované zložky komunálneho odpadu („ďalej len „ZKO“) ďalej platí:
a) na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto zložiek KO: sklo, plasty, 
b) držitelia odseparovaných ZKO  ich vkladajú do  110 l, 120 l kontajnerov a zberných 

vriec;
c) plasty sa zbierajú do jednej zbernej nádoby alebo zberného vreca pôvodne určených 

na plasty,  k ich zotriedeniu dochádza až následne,  na zbernom dvore;
d) objem  plastov  (PET  fliaš)  je  držiteľ  pred  vhodením  do  zbernej  nádoby  povinný 

minimalizovať napríklad zašliapnutím nohou; 
e) na území obce sa celoplošne zabezpečuje zber a  preprava opotrebovaných pneumatík 

v čase vopred vyhláseného „mobilného zberu opotrebovaných pneumatík“, minimálne 
2 x za rok, spravidla v čase „jarného“ alebo  „jesenného upratovania“; 
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f) mimo  lehôt  uvedených  v bode  e)  platí  pre  držiteľov  opotrebovaných  pneumatík 
donáškový systém zberu;

g) držiteľ  opotrebovaných  pneumatík  odovzdá  odpad  v „zbernom  dvore“  zriadenom 
a prevádzkovanom oprávnenou organizáciou; 

§ 7
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania 

drobného stavebného odpadu (DSO)

(1) Systém zberu DSO v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný 
obecný  systém   platný  pre  celé  katastrálne  územie  obce  a  jej  miestnej  časti  (k.  ú. 
BRETKA).

(2) Celoplošne  sa zber  a  preprava  DSO zabezpečuje   minimálne  2 x za  rok,  vždy počas 
vopred vyhláseného  „jarného“ a „jesenného“ upratovania; 

(3) Mimo lehôt uvedených v bode (2) sa pre držiteľov DSO uplatňuje objednávkový systém 
zberu.

(4) Držiteľ  odpadu  v objednávke  na  odvoz  DSO  popíše  charakter  odpadu,  jeho  objem. 
Oprávnená osoba určí typ ZN, počet  ZN,  termín pristavenia a termín odvozu ZN, príp. 
ďalšie podrobnosti. 

(5) Držiteľ  DSO  môže  odovzdať  odpad  v „zbernom  dvore“  zriadenom  oprávnenou 
organizáciou.

(6) Oprávnená osoba a obec, po dohode s oprávnenou organizáciou,  využijú všetky možnosti 
informačného  systému  v dostatočnom  časovom  predstihu,  aby  držiteľov  DSO 
informovali o organizácii celoplošného zberu  DSO.

(7) Oprávnená  organizácia  zneškodňuje DSO výhradne v zariadeniach  na  zneškodňovanie 
DSO,  splňujúcich  požiadavky  a  ustanovenia  zákona  o  odpadoch  a  na  jeho  základe 
vydaných právnych predpisov.

(8) Platiteľ  má  náklady za   prepravu  a  zneškodnenie  DSO zahrnuté  v poplatku,  ktorý  je 
vyrubený  platobným výmerom podľa zákona o miestnych poplatkoch.

(9) DSO v malom množstve  (objeme),  ktoré neobmedzí  systém prepravy a zneškodnenia, 
nepoškodí  alebo  nepreťaží  zbernú  nádobu,  môžu  jeho  držitelia  ukladať  do zberných 
nádob na zmesový KO spoločne so zmesovým  KO.

(10) Držitelia DSO sú povinní odpad  zhromažďovať bezpečným spôsobom, mimo verejného 
priestranstva. Na verejnom priestranstve je možné DSO zhromažďovať len so súhlasom 
obce.

Obec určí miesto pre drobné stavebné odpady :parc. č. E 382 . „C“ 743/10/Výstavba 
soc. bytov/ 
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II. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8
Využitie z prostriedkov predaja

Prostriedky  získané  predajom  vytriedených  zložiek  KO  tvoria  osobitne  sledovanú 
položku a môžu byť použité len v oblasti nakladania s KO a DSO.

§ 9
Sankcie

Porušenie  VZN  je  podľa  povahy  priestupkom  podľa  ustanovenia  §  45  zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  noviel,  alebo v prípade právnickej  osoby správnym 
deliktom podľa ustanovenia § 13a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak 
nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä ustanovení § 78 a § 80 
zákona o odpadoch, alebo o trestný čin.

§ 10
Poplatok za KO a DSO

Podrobnosti  určovania  miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné stavebné 
odpady okrem elektroodpadov z domácností  sú upravené osobitnými predpismi (zákon NR SR 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN obce o daniach a miestnom poplatku...). 

§ 11
       Spoločné ustanovenia

(1) Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako pôvodcovia 
alebo držitelia odpadu (pri evidencii  alebo inom nakladaní s odpadmi ako je upravené 
v tomto VZN) sú upravené inými všeobecne záväznými predpismi.

(2) Subjekt,  ktorému vznikla  povinnosť  byť  účastníkom systému zberu,  je  povinný  túto 
skutočnosť písomne oznámiť oprávnenej osobe (obci) najneskôr do 15 dní  odo dňa,  keď 
mu  táto  povinnosť  vznikla  (náležitosti  oznámenia  o zapojení  sa  nového  subjektu  do 
systému zberu zmesového komunálneho odpadu tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia).   
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(3) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

(4) Obec a oprávnená organizácia zabezpečia v  obci obvyklým spôsobom: 
a) včasnú  a  podrobnú  informovanosť  o  harmonogramoch  vývozu  ZN; 

o organizovaní „jarného“ a „jesenného“ upratovania,   celoplošného mobilného zberu 
NO,   a opotrebovaných  pneumatík  z osobných  automobilov;  miestach 
zneškodňovania  zmesového  komunálneho  odpadu,  o  sídle  a o  prevádzkovej  dobe 
zberného dvora; 

b) jedenkrát  ročne  vyhodnotenie  efektívnosti  a  úrovne  triedenia 
jednotlivých  zložiek,  vrátane  informovanosti   o  príjmoch  z predaja  vytriedených 
zložiek KO a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia;

c) aktuálnu informáciu  o oprávnených organizáciách,  ktoré majú  s obcou 
uzatvorenú zmluvu  na  zber  prepravu,  zhodnocovanie  alebo  zneškodňovanie  KO a 
DSO v súlade    s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch;

d) detailný popis separovane zbieraných odpadov.  

§ 12
Kontrola dodržiavania nariadenia

Kontrolu dodržiavania nariadenia vykonáva:
1. starosta obce,
2. hlavný kontrolór obce,
3. starostom obce poverená osoba,

§ 13
Účinnosť

(1) Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  Obecného 
zastupiteľstva v BRETKE číslo 3/2010 zo dňa 20.05.2010 a nadobudlo účinnosť 
dňom .

(2) Akékoľvek  zmeny  alebo  doplnky  tohto  nariadenia  schvaľuje  Obecné 
zastupiteľstvo v BRETKE 3/5 – novou väčšinou prítomných poslancov.

V BRETKE 20.05.02010
             

Anna Giczeiová
starosta obce: 
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Príloha č. 1

Náležitosti  oznámenia o zapojení sa nového subjektu do systému zberu zmesového KO 
v obci BRETKA  

Subjekt:
*meno, priezvisko, titul/názov firmy; adresa, IČO, 

Kontaktná osoba:
* meno, priezvisko, titul.  (vhodné uviesť aj číslo telefónu) 

Popis skutočnosti, na základe ktorej sa subjekt zapája do systému zberu:
* napríklad vznik prevádzky, kúpa nehnuteľnosti a pod. 

Dátum vzniku skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode:
* od .../..../.........
 
Identifikácia prevádzky/nehnuteľnosti:
prostredníctvom adresy, parcelného  čísla, súpisného  čísla, identifikačného čísla bytu a pod.

Právo  k nehnuteľnosti:
* vlastnícke, iné ....

Údaje o počte osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe odpadov 
* počet obyvateľov bytu, domu alebo počet zamestnancov a pod.

Požadovaná zberná nádoba vyhovujúca systému zberu a jej počet:
* 110 l, 120 l KUKA, 1100 l kontajner BOBR, zberné vrecia 
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Požiadavka na zavedenie množstvového zberu
* áno - nie

Iné, doplňujúce údaje: 
* ktoré objasnia okolnosti zapojenia sa do systému zberu; požiadavku na zberné nádoby, ich 
počty, ich umiestnenie a pod. 
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