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       VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
 
     č. 2/2015 
                         o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu  
 
    Obecné zastupiteľstvo v Žihárci na základe ustanovenia § 6  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 zákona 
a v súlade s § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len VZN )  
 

           Článok I.        
                   Úvodné ustanovenia     
   
1./ Správne nakladanie s odpadom je v záujme ochrany životného prostredia, ochrany 
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.  
2./ Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho 
zavedením :  

• zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej 
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom 
o odpadoch 

• zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemových 
odpadov a elektroodpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene 
vytriedených odpadov z domácností  s obsahom škodlivín a drobných stavebných 
odpadov  

• ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi, elektroodpadmi z domácností a biologicky rozložiteľné odpady, najmä 
o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, s spôsobe separovaného zberu 
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými 
stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov.  
 

Článok II.  
            Základné pojmy 
                                                                                                                             
1./ Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade 
so zákonom o odpadoch  alebo osobitnými predpismi, povinný sa jej zbaviť. 
2./ 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. 
3./ Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 
4. / Komunálne odpady sú odpady z domácností 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 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 domácností, najmä 
garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady 
vznikajúce v obci pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.    
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     Článok III. 
                Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 
 
1./ Systém zberu odpadov v rozsahu ustanoveniam týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný 
obecný systém na katastrálnom území obce Žihárec.  
2./ Iné nakladanie s komunálnym odpadom ( ďalej len KO ) a drobnými stavebnými odpadmi 
( ďalej len DSO ), 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:  

• organizované akcie triedeného zberu zabezpečené po dohode s organizáciou 
poverenou zberom 

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

                                                            Článok IV. 
           Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek                                                                                                                             
 
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho odpadu:  
1./ druhy z podskupiny, zložky separovaného zberu:  

� papier a lepenka 
� sklo  
� plasty PET, PE, PP, PS, PVC 
� kovy  

2./ druhy z podskupiny , odpad zo záhrad, parkov a cintorínov:   
� biologicky rozložiteľný odpad  
� zemina a kamenivo  

3./ iné KO:  
� zmesový komunálny odpad 
� kal zo septikov 
� objemový odpad  

4./ nebezpečné zložky KO : 
� farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
� akumulátory a batérie a netriedené batérie a akumulátory 
� vyradené elektrické a elektronické zariadenia  
� obaly    

                        Článok V.  
                     Zber, zneškodnenie, preprava KO a jeho zložiek 
 
1./ Obec Žihárec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu typ zberných nádob: 110 l. 
nádoba 
V prípade používania iného typu smetnej nádoby je potrebný súhlas obce. 
2./ Držitelia KO sú povinní si zberné nádoby zabezpečiť na vlastné náklady a sú povinní  
zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa čl. IV. tohto VZN.  
3./ Všetci pôvodcovia a držitelia KO sú povinní sa stať účastníkmi obecného systému zberu 
komunálneho odpadu..  
4./ Noví platitelia  poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa, ako sa stali platiteľom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
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5./ Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá 
alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si objednajú podmienky ( veľkosť 
a typ nádob a harmonogram vývozu ) osobitne so spoločnosťou, ktorá má s obcou na túto 
činnosť uzavretú zmluvu 
6./ Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov na 
území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

              Článok VI.  
      Umiestnenie a povinnosti užívateľov zberných nádob     
   
1./ Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedá držiteľ odpadu. Zberná nádoba 
má byť na chránenom mieste tak, aby nedošlo k jej odcudzeniu alebo poškodeniu. 
2./ Držiteľ KO je povinný v odvozovom dni vyložiť zbernú nádobu na prípustné miesto, čo 
najbližšie k miestnej komunikácií, aby túto pracovníci zvážajúci odpad mohli vyprázdniť. 
3./Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch ( obecné nájomné domy, prevádzky 
podnikateľov, objekty štátnej správy alebo obce ) sú jednotliví držitelia odpadu povinní 
dohodnúť s obecným úradom. Nádoby budú umiestnené tak, aby sa zohľadnili vhodné 
donáškové aj dostupné vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky.  
4./ Každý, kto používa zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak nakladá, je povinný 
s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.   
5./ Držitelia KO sú povinní udržiavať v okolí smetných nádob poriadok a čistotu. 
6./ V zimnom období užívateľ je povinní odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu 
zbernej nádoby.  
7./ Nevyprázdnenie zbernej nádoby po ukončení vývozného dňa sú užívatelia povinní 
bezodkladne nahlásiť na obecný úrad.  
 
                   Článok  VII.  
               Biologicky rozložiteľný odpad  
 
1./ Medzi biologicky rozložiteľný odpad patrí: 

• odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický 
rozložiteľný odpad 

• kuchynský a reštauračný odpad 
• jedlé oleje a tuky 

2./ Medzi zelený biologicky rozložiteľný odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo 
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, 
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.  
3./  Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté 
zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. domáce zakálačky a pod.  
4./ Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania ( ďalej len prevádzkovateľ kuchyne ) zodpovedá za nakladanie s biologickým 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky 
rozložiteľný odpad kuchynský a reštauračný odpad s ostanými druhmi odpadov.  Náklady 
spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 
kontajnery a iné obaly  hradí prevádzkovateľ kuchyne.  
5./ 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. 
6./ Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. Frekvencia zberu 
musí byť v súlade s hygienickými predpismi. V letnom období frekvencia musí byť vyššia.  
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7./ 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 objekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. a aby mala 
schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov s príslušnou Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou. 
8./ Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom prevádzkovateľ kuchyne je povinný 
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a je povinný dodržiavať zákaz 
kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat.  
9./ Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym 
odpadom s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym 
odpadom.  
10./ Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad – zelený odpad, vhodný na kompostovanie na svojich 
domácich kompostoviskách.  
11./ Obec Žihárec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad na svojom území pre obyvateľov obce.   
 
     Článok VIII.  
               Kal zo septikov 
 
1./ Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster 
obce.  
2./Majitelia septikov resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní 
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi. 
3./ Miesto zneškodňovania odpadov sa určuje: ČOV Vlčany  Neded.  
4./ Preprava kalov:  

� vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce 
len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 
činnosti s obcou alebo obec  

� majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom takejto 
organizácie  

5./ Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady 
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a jeho bezpečnej likvidácií na 
určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa príslušného ustanovenia 
zákona o odpadoch.  
 
     Článok IX.  
       Drobný stavebný odpad 
 
1./ Drobné stavebné odpady (DSO) sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích 
prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 
ročne od jednej fyzickej osoby. 
2./ DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky ( druhy stavebného 
odpadu podľa katalógu odpadov napr: kovy, sklo, plasty a pod. ) a tieto účelne zhodnotiť.  
3./ Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu ( nad 1 m3 ročne od jednej 
fyzickej osoby ) napr. : v rámci výstavby rodinného domu, bytu, nepovažuje sa množstvo nad 
1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí objednať veľkoobjemový kontajner 
za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.  
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4./ Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách o objeme 1 m3/osoba/rok ( 
v rozsahu ktorý neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné 
nádoby ) sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na KO, ktoré sú určené pre 
daného držiteľa odpadu.  
5./ Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho 
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, musia jeho držitelia tento 
zneškodniť na vlastné náklady vývozom na organizovanú skládku TKO. Držitelia tohto 
odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva.  
6./ Ak udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba 
alebo fyzická osoba – podnikateľ, taj nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad 
a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.  
7./ Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, 
obkladačky, dlaždice, keramiky a pod. Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad 
s ostatnými druhmi odpadov. 
8./ Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovanie ho do zberných nádob určených pre 
iných účastníkov systému KO ( nádoby na verejne dostupných miestach a pod.). 
 
       Článok X. 
            Objemový odpad    
 
1./ Zhromaždenie, zber a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát 
ročne v súlade s ustanoveniam zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí 
u organizácie poverenej zberom, umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov podľa potreby.  
Kontajnery sa budú vyvážať po naplnení.  
2./ Obecný úrad v Žihárci zabezpečí informovanosť občanov vždy najmenej týždeň dopredu 
a to v obci obvyklým spôsobom. Informuje občanov o čase odkedy, dokedy budú kontajnery 
rozmiestnené a o mieste ich umiestnenia. Zároveň upozorní občanov na druh odpadu, na ktorý 
sú určené.  
3./ Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadu. 
 
     Článok XI.  
             Separovaný zber  
 
1./ Separovaný zber odpadov je spôsob oddeľovania zberu využiteľných druhotných surovín 
z komunálneho odpadu. Obec Žihárec má zavedený zber týchto zložiek separovaného 
odpadu:  

� plasty 
� sklo 
� papier 

Zber zložiek separovaného zberu sa vykonáva podľa zberového kalendára.  
2./ Nebezpečné zložky komunálneho odpadu ( v ďasom NO ) sa budú triediť u držiteľov 
odpadu a zbierať v zložení:  

� obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

� žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  
� vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky  
� farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky  
� akumulátory a batérie  
� vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
� iný elektroodpad  
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3./ Tieto nebezpečné odpady bude zbierať firma, ktorá má s obcou zmluvu. Systém zberu 
jednotlivých zložiek NO určí obec po dohode s firmou, ktorá môže vykonávať túto činnosť.  
4/ Zakazuje sa zmiešavať jednotlivé zložky NO.  
5./ Zber bude vykonávaný najmenej dvakrát ročne. Termín zberu bude občanom oznámený 
v obci obvyklým spôsobom, najmenej týždeň pred stanoveným dátumom zberu. Zároveň bude 
občanom oznámená aj doba, od kedy a do kedy sa tento zber bude vykonávať.   
 
     Článok XII.  
        Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1./ Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti 
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 
s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva 
a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone o odpadoch v znení neskorších zákonov 
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia o vykonávaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch a vyhlášky, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
2./ Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu platné od 31.12.2008.  
3./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Žihárci, dňa 14.10.2015 uznesením č. .................................  
4./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.  
 
 
 
 
       Alajos  B a r a n y a y 
             starosta obce   
 
     

 

                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

.                                                                                                                       
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VII. 

Obec 

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva                                                             

   a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§80 ods. 3 písm. a) Zákona), 

   b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie  s 
odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného 
prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi 
a starými vozidlami, 

   c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo  
stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu 

 

Pokuty právnickým osobám 

 

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3.319,39 €, ak právnická 
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia  obce. Pokuta je 
príjmom obce. 

2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa 
konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania 
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných 
predpisov o správnom konaní. 

X. 

Účinnosť 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Žihárec č. 17/2008 bolo schválené obecným 
zastupiteľstvom dňa 15.12.2008 uznesením číslo 234/2008. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa od zverejnenia na úradnej tabuli 
Obecného úradu v Žihárci t.j. dňom 31.12.2008. 
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Žihárec o zbere, preprave a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu č. 17/2008 bude k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom 
úrade v Žihárci. 
 

Vyvesené dňa 16.12.2008 

 

Účinnosť dňa  31.12.2008 
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                                                                                                 Baranyay Alajos 
                                                                                                    Starosta obce 

  

 

 

V Žihárci dňa 07.01.2009 

 

 

 
 
 


