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Všeobecne záväzné nariadenie obce Cerová 

č. 1/2019 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Cerová 

 

 

 
Obec Cerová (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o 

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

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „VZN“). 

 

 

§ 1 

Spoločné ustanovenia 

 

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

odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje 

inak. 

2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade 

s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. 

3. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým 

spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k : 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom, 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

4. Zakazuje sa : 

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom 

v súlade so zákonom a týmto VZN, 

b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 

o odpadoch, 

c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), 

vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, 

d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore 

s ním činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas, 

e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty 

koncentrácie škodlivých látok, 

f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý 

bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 

g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach, 

h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný 

odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber 

komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 

i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov 

a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez 

zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona nemá na túto 

činnosť uzavretú zmluvu s obcou. 

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný : 
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a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce, 

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

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných 

nádob/vriec zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť 

sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti 

ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad. 

6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť 

zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať 

pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“. 

7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, 

s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný 

zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. 

Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na 

území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému 

združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. 

 

 

 

§ 2 

Hierarchia odpadového hospodárstva obce 

 

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu 

odpadového hospodárstva : 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

 

§ 3 

Komunálny odpad a jeho zložky 

 

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny : 

a) zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu : 

- 20 01 01 papier a lepenka      O1 

- 20 01 02 sklo        O 

- 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

(kompozity na báze na lepenky)     O 

- 20 01 04 obaly z kovu       O 

- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  O 

- 20 01 10 šatstvo        O 

- 20 01 11  textílie        O 

- 20 01 13 rozpúšťadlá       N2 

- 20 01 14 kyseliny       N 

- 20 01 15 zásady        N 

__________________________________________________________________________________ 
 1)  „O“ – odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ostatné odpady) 
 2)  „N“ – nebezpečné odpady          
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- 20 01 17 fotochemické látky      N 

- 20 01 19 pesticídy       N 

- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    N 

- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované  

  uhľovodíky       N 

- 20 01 25 jedlé oleje a tuky      O 

- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25    N 

- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 

nebezpečné látky      N 

- 20 01 28  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice a iné ako uvedené 

 v 20 01 27       N 

- 20 01 29  detergenty obsahujúce nebezpečné látky   N 

- 20 01 30  detergenty iné ako uvedené v 20 01 29    O 

- 20 01 31  cytotoxické a cytostatické liečivá    N 

- 20 01 32  liečivá iné ako uvedené v 20 01 31    O 

- 20 01 33  batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 

 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory        

 obsahujúce tieto batérie     N 

- 20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O 

- 20 01 35  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako  

 uvedené v 20 01 21 alebo 20 01 23, obsahujúce nebezpečné 

 časti        N 

- 20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia a iné 

 ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35   O 

- 20 01 37  drevo obsahujúce nebezpečné látky    N 

- 20 01 38   drevo iné ako uvedené v 20 01 37    O 

- 20 01 39  plasty        O 

- 20 01 40  kovy        O 

- 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz       O 

- 20 01 40 02 hliník        O 

- 20 01 40 03 olovo        O 

- 20 01 40 04 zinok        O 

- 20 01 40 05 železo a oceľ       O 

- 20 01 40 06 cín        O 

- 20 01 40 07 zmiešané kovy       O 

- 20 01 41  odpady z vymetania komínov     O 

- 20 01 99  odpady inak nešpecifikované     O 

 

b) odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 

- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad     O 

- 20 02 02 zemina a kamenivo      O 

- 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady    O 

 

c) iné komunálne odpady 

- 20 30 01 zmesový komunálny odpad     O 

- 20 03 02 odpad z trhovísk      O 

- 20 03 03  odpad z čistenia ulíc      O 

- 20 03 04  kal zo septikov       O 

- 20 03 06  odpad z čistenia kanalizácie     O 

- 20 03 07 objemný odpad       O 

- 20 03 08 drobný stavebný odpad      O 

- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované   O 
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§ 4 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

 

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu obec určuje nasledovné typy zberných nádob : 

a) 110 l plechová nádoba 

b) 120 l plastová nádoba 

c) 240 l plastová nádoba 

d) 1.100 l plastový kontajner, určený na zmesový komunálny odpad 

 

 

2. Obec určuje zberné nádoby na zmesový komunálny odpad nasledovne : 

a) pri rodinných domoch a bytových domoch určuje 110 l, 120 l a 240 l, 

b) pri obchodných a výrobných prevádzkach, organizáciách, úradoch a všade tam, kde to 

podmienky umožňujú, sa určujú na zber zmesového komunálneho odpadu 1.100 l 

kontajnery, 

c) vo vybraných lokalitách v obci a v rekreačnej oblasti určuje 1.100 l kontajnery. 

3. V obci je určený interval vývozu zmesového komunálneho odpadu : 12 x ročne a 26 x ročne. 

4. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom 

miestneho  

             poplatku. Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu na obecnom úrade Cerová. 

5. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby 

alebo strate je jej užívateľ povinný vzniknutú škodu uhradiť.  

6. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety rôzneho druhu, 

priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo 

zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, opotrebované batérie, 

akumulátory a pod. 

7. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce a na vývesných tabuliach – na 

úradnej tabuli obce pri obecnom úrade, na vývesnej tabuli na autobusovej zastávke, na 

Lieskovom pri detskom ihrisku a na Rozbehoch pri hostinci. 

 

 

 

§ 5 

Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov 

 

 

1. V obci sa vykonáva triedený zber : 

a) elektroodpadov z domácností, 

b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu 

s odpadmi z obalov), 

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok 

e) jedlých olejov a tukov z domácností, 

f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber 

v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie 

zberných nádob/vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia 

zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 
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3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob/vriec na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich 

zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu 

je zverejnený na webovom sídle obce a na vývesných tabuliach – na úradnej tabuli obce pri 

obecnom úrade, na vývesnej tabuli na autobusovej zastávke, na Lieskovom pri detskom 

ihrisku a na Rozbehoch pri hostinci. 

5. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné 

nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby : 

a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku, 

b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre 

účely prepravy, 

c) umiestnením zberných nádob nebol rušení vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

 

 

d) sa nenachádzalo na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných 

miest, 

e) zberné nádoby boli na spevnenom podklade. 

6. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách môžu byť zberné nádoby umiestnené len na 

dobu nevyhnutnú počas zberu. 

7. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po 

vložení odpadu uzavrieť. 

 

 

§ 6 

Spôsob a podmienky zberu triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpadov 

z domácností 

 

1. Zber elektroodpadu sa v obci celoplošne organizuje 2x ročne, vždy na jar (marec, apríl) a na 

jeseň (september, október). Občania môžu odovzdať elektroodpad na vopred určené miesto 

v čase, aký stanoví obec. Mimo určeného termínu je možné elektroodpad odovzdať po dohode 

s obcou na určené miesto.  

 

2. Do elektroodpadu patria predovšetkým : televízory, rádiá, počítače, kancelárska 

a telekomunikačná technika, videá, DVD prehrávače, digitálne hodinky, variče, ohrievače, 

kávovary, sporáky, chladničky, pračky, sušičky, elektromotory, ručné elektrické náradie a i. 

 

3. Vyzbieraný elektroodpad obec odovzdá spoločnosti oprávnenej na nakladanie 

s elektroodpadom, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 

4. Elektroodpad je zakázané ukladať na iné miesta, než určila obec. 

 

5. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného 

odberu priamo v predajni elektra. 

 

6. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 

7. Termín zberu elektroodpadu obec vyhlási miestnym rozhlasom a zverejní na webovom sídle. 
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§ 7 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – papiera, skla, plastov, kovov 

(odpady z obalov a neobalových výrobkov) 

 

1. Farebné rozlíšenie zberných nádob a vriec pre jednotlivé triedené zložky komunálnych 

odpadov 

a) modrá farba pre zložku papier, 

b) žltá farba pre zložku plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

c) zelená pre zložku sklo. 

 

2. Zberné nádoby o objeme 1.100 l musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20cm x 25 

cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste 

a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.  

 

3. Na obcou určených  miestach sú umiestnené zelené zberné nádoby o objeme 1.100 l určené na 

sklo. Papier, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa triedia 

v obci dvoma spôsobmi :  

 

- triedenie do vriec, ktoré je určené pre občanov, žijúcich v rodinných domoch alebo 

bytových domoch, ktorí majú priestorové kapacity pre skladovanie vriec, 

- zberné nádoby, ktoré sú určené pre bytové domy bez priestorových kapacít, charitný 

domov a Základnú školu s materskou školou Cerová. 

 

 

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom žltých vriec a nádob podľa 

harmonogramu zverejneného na webovom sídle obce, na vývesných tabuliach. Zber odpadov 

prostredníctvom vriec a nádob zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť. 

 

Patria sem :  plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá 

a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, plastové fľaše 

od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 

nádobky a hračky, polystyrén spod potravín (napr. z mäsa), poháriky z automatov, obaly 

kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod. Obaly z potravín je nutné pred vhodením do 

vreca/kontajnera vypláchnuť vodou, aby tam nezostali zvyšky z jedál. 

 

Nepatria sem : znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty, 

podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

 

Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom žltých vriec a nádob podľa 

harmonogramu zverejneného na webovom sídle obce, na vývesných tabuliach. Zber odpadov 

prostredníctvom vriec a nádob zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť. 

 

Patria sem : obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, plechovky a pod. Konzervy a plechovky 

z potravín alebo zvieracie konzervy je nutné pred vhodením do vreca/kontajnera vypláchnuť vodou. 

Nepatria sem : kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (trz. tetrapaky) sa zbierajú spolu s plastami. 

Patria sem : viacvrstvové obaly z mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav 

a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 

Nepatria sem : viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, znečistené kompozitné obaly, 

vrchnáky z kompozitných krabíc. 
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Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zelených nádob raz mesačne. Zber 

odpadov zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť. 

 

Patria sem : sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, 

okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

Nepatria sem : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, časti uzáverov fliaš, 

žiarivky a pod. 

 

Obec určuje frekvenciu vývozu : 

1 x za mesiac – plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, sklo 

1 x za dva mesiace – papier 

 

Obec určuje, že do domácností bude doručených 6 žltých vriec a 3 modré vrecia, čo predstavuje prídel 

na jeden polrok. Zároveň bude do domácnosti doručený harmonogram vývozu na príslušný polrok. Ak 

občanovi nebude postačovať pridelené množstvo vriec, ďalšie vrecia mu budú zdarma odovzdané na 

Obecnom úrade Cerová v úradných hodinách. 

 

4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy, tetrapaky a sklo subjektom (napr. pouliční 

zberači), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a s príslušnou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

 

5. Obec povoľuje odovzdať papier do Základnej školy s materskou školou Cerová v čase 

vyhlásenia zberu papiera. 

 

§ 8 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií 

a akumulátorov 

 

1. Občan je povinný odovzdať použité batérie a akumulátory na predajných miestach 

u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade do 

zákonom o odpadoch. 

2. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať aj v priestoroch Obecného 

úradu Cerová v čase úradných hodín, v lekárni, predajniach potravín v obci. 

3. Použité batérie je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá obce. 

4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (pouliční zberači), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov 

a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je 

povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 

3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejných 

priestranstvách obce. 
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§ 10 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov 

z domácností 

 

1. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na Obecnom úrade Cerová 

v čase úradných hodín. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným 

uzáverom, ktoré si občan zabezpečuje samostatne. 

2. Oleje a tuky obec odovzdá podľa potreby spoločnosti oprávnenej nakladať s týmto odpadom, 

s ktorou má uzatvorenú zmluvu. 

3. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnych odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, 

resp. k odpadovým nádobách alebo do nádob na komunálny odpad. 

 

 

§ 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na 

iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 

2. Obec v súlade s § 81 od. 7 písm. b) bod 1 zákona nezabezpečuje vykonávanie triedeného 

zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. 

3. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť 

a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  

 

 

 

v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 

najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 

4. Kompostovať možno : kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín 

a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, 

hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 

škrupiny, škrupiny z orechov, zvyšky z jedla a pod. 

5. Obec umožňuje v prípade potreby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad bezplatne 

odovzdať na miesto, ktoré vopred určí obec. 

6. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov do 

zberných nádob na komunálny odpad alebo na iné miesto ako na miesto na to určené. 

7. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti o verejnú 

zeleň zabezpečuje obec. 

 

 

 

§ 12 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

 

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob 

určených na zber komunálnych odpadov. 
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3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

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

poplatku). 

4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať 

požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 

o hygiene potravín. 

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. 

7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období 

frekvencia zberu musí byť vyššia. 

8. Ak prevádzkovateľ 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, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti 

spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 

9. 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 oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. 

10. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

11. 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. 

 

 

§ 13 

Spôsob zberu objemného odpadu 

 

 

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú 

to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. 

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby a vrecia, 

ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné 

priestranstvá obce. 

3. Obec zabezpečuje zber a vývoz komunálneho odpadu 2 x ročne, vždy v jarnom a jesennom 

období, rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov po obci. Termín zberu objemného 

odpadu obec zverejní na webovom sídle obce a vyhlási v miestnom rozhlase. 

 

 

§ 14 

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, 

chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

 

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní 

vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí : rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín 

a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce 
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nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami 

a pod. 

3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do 

priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce. 

4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely 

ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

5. Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu zverejnením na 

webovom sídle obce, úradnej tabuli obce a miestnym rozhlasom. 

 

 

§ 15 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

 

1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku 

poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určený v príslušnom 

všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

2. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) sa odovzdáva na skládku v Cerovej 

3. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky : 

sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

5. Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich. 

 

 

§ 16 

Spôsob zberu textilu 

 

 

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie : 

- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 

- topánky (topánky iba v pároch, nezničené), 

- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, rukavice a pod.). 

 

2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré 

sú umiestnené na území obce.  

3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu 

a vyprázdňovanie. 

4. Interval vývozu kontajnerov na šatstvo je podľa potreby. 

5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len 

organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 

 

§ 17 

Nakladanie s kalmi zo žúmp a septikov 

 

1. Majitelia žúmp a septikov, resp. užívatelia alebo správcovia žúmp a septikov sú povinní 

zabezpečiť vývoz kalu do čistiarne odpadových vôd výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby 

a na vlastné náklady. 
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§ 18 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak 

obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 

odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

2. Spätný odber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom 

pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného 

tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových 

pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou. 

 

 

§ 19 

Výkon štátnej správy 

 

Obec 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) 

a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),  

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

s odpadmi na území obce. 

 

 

§ 20 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

1. oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 

„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 

Okresnému úradu Senica Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej 

územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode 

obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, mailom alebo 

telefonicky. 

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušného orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Senica Odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

 

 

§ 21 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto : 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou  /§ 13 písm. a) zákona o odpadoch/. 

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) zákona o odpadoch/, 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom / § 13 písm. b) zákona o 

odpadoch/, 

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

e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 

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

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

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, 

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 

2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do 

výšky 1500 eur, výnosy z pokút uložených za priestupok sú príjmom rozpočtu obce. 

3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur 

(§ 13 ods.1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch). 

 

 

§ 22 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Cerová 

č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 

2. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Cerová na svojom zasadnutí dňa 13.02.2019 

uznesením č. 1/2019. 

3. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa 15.02.2019 

a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Čerešník 

  starosta obce 

 


