VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020

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

Zverejnené dňa: 17. 12. 2020
Dátum prerokovania obecného zastupiteľstva: 15. 12. 2020
Účinnosť: 1. 1. 2021

obecné zastupiteľstvo Pavlová podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo:
I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce,
najmä o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov a to najmä o nakladaní s biologicky rozloţiteľným komunálnym
odpadom, o nakladaní s biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu
komunálnych odpadov, najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, pouţitých prenosných batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych
liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov
a tukov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne
umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného dvora a o spôsobe zberu drobného
stavebného odpadu.
II. Časť
Základné ustanovenia
§1
Základné pravidlo
Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a pouţité batérie a akumulátory,
3. Oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný
odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Pôvodca odpadu je kaţdý, ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad1) a je
poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného
predpisu.2)

) § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
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(2) Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má komunálny odpad v drţbe3)
(3) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce spôsob
triedenia jednotlivých zloţiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov a určenie
miest na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
(4) Zloţka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú moţno mechanicky
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zloţka komunálneho odpadu sa
povaţuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zloţky komunálneho odpadu alebo iné
nečistoty, ktoré moţno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(5) Zloţkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území obce
sa rozumejú:
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
ako sú papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky
b) biologicky rozloţiteľný komunálny odpad:
1. kuchynský odpad z domácností
2. kuchynský a reštauračný odpad od fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej
osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
"prevádzkovateľ kuchyne“),
3. odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, napríklad odpad z
údrţby zelene, ako je lístie, tráva, konáre (ďalej len „odpad zo záhrad“),
c) jedlé oleje a tuky,
d) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý svojimi nebezpečnými
vlastnosťami zniţuje moţnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktorý svojím
charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy pri nakladaní s ním, napríklad
chemické prípravky z domácností, oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, obaly
znečistené týmito zloţkami,
e) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností,
ako napríklad spotrebná elektronika, informačné technológie a telekomunikačné
zariadenia, svietidlá, svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo
obrazu, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia
na rekreačné a športové účely, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie
a kontrolu,
f) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený
v písmene e) s vonkajším rozmerom najviac 25 cm,
g) pouţité batérie a akumulátory, ktorými sú:
1. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, súprava batérií
alebo akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, môţu sa ručne prenášať a
2. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory
pouţívané pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla4) a jeho
osvetlenie,
) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
) § 2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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h) veterinárne lieky a humánne
a zdravotnícke pomôcky,

lieky

nespotrebované

fyzickými

osobami

i) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno,
podlahová krytina, koberec,
j) iné komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc,
k) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z beţných udrţiavacích prác5)
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.6)
(6) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení jednotlivých triedených zloţiek komunálneho odpadu v obci.7)
(7) Zberná nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený
na verejnom priestranstve je typizovanou nádobou určenou na ukladanie zloţiek
komunálneho odpadu za účelom ich prechodného zhromaţdenia do doby ich odvozu.
(8) Stanovište zbernej nádoby/kontajnera (ďalej len „stanovište“) je zariadenie na nádoby
na odpadky8) alebo miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby/kontajnera,
ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipoţiarnym poţiadavkám a je
zriadené a vybudované v súlade s osobitnými predpismi.9)
(9) Stále zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa
na verejnom priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je sprístupnené
drţiteľovi odpadu a ktoré je určené obcou / mestom na umiestenie veľkokapacitného
kontajnera pre odpad zo záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre
objemný odpad.
(10) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou / mestom a prevádzkované obcou / mestom alebo
oprávnenou osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou / mestom na túto činnosť.
(11) Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má
s obcou / mestom uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu10) na vykonávanie
zberu vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou
biologicky rozloţiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne. Oprávnenou osobou pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má okrem
zmluvy podľa predchádzajúcej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec / mesto uzatvorenú zmluvu na
prevádzkovanie systému zdruţeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi
z neobalových výrobkov.
§3
) § 55 ods. 2 písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
6
) zákon č. 582/2004 Z. z.
7
) § 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.
8
) §139b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.
9
) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
10
) § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.
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Spoločné ustanovenia
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva na území obce je záväzné poradie týchto priorít
v súlade s osobitným predpisom11):
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné pouţitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
(2) Zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zloţiek vrátane výkupu a mobilného
zberu moţno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou, okrem
distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadov, pouţitých batérií a
odpadových pneumatýk a subjekty vykonávajúce zber elektroodpadu a pouţitých
batérií prostredníctvom zberných miest a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z
iných zdrojov.
(3) Pôvodca odpadu a drţiteľ odpadu (ďalej spolu aj ako „drţiteľ odpadu“) je povinný:
a) pouţívať zberné nádoby/ kontajnery zodpovedajúce systému zberu,
b) triediť a zhromaţďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zloţiek
uvedených v § 2 ods. 5 tohto nariadenia ukladaním do vyhradených zberných
nádob/kontajnerov a veľkokapacitných kontajnerov umiestených na stanovištiach,
zberných dvoroch alebo zberných miestach na to určených obcou v súlade s týmto
nariadením,
c) vylúčiť zo zmesového odpadu jednotlivé zloţky komunálneho odpadu uvedené v
§ 2 ods. 5 tohto nariadenia,
d) ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov umiestených výlučne na
stanovištiach určených obcou / mestom a označených v písomnom potvrdení
o prebratí a dodaní zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 5 tohto nariadenia,
e) komunálny odpad vkladať do kontajnerov/zberných nádob na to určených tak, aby
sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní
neohrozil zdravie a majetok osôb,
f) ukladať komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový
odpad a podobne do odpadkových košov na to určených a umiestených na
komunikáciách alebo verejných priestranstvách určených obcou tak, aby
nedochádzalo k jeho rozptýleniu do okolia.
(5) Na území obce sa neuplatňuje mnoţstvový zber zmesového komunálneho odpadu
podľa § 6 tohto nariadenia a mnoţstvový zber drobného stavebného odpadu podľa
§ 7 tohto nariadenia.
(6) Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky
rozloţiteľný kuchynský odpad z domácností z dôvodu, ţe podľa § 81 ods. 21 písm.
b) zákona o odpadoch 100% domácností kompostuje vlastný odpad); týmto nie je
dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie s biologicky
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) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.

rozloţiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 16 tohto
nariadenia.
(7) Triedený zber oddelene zbieranej zloţky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu z domácností (obaly, neobaly, elektroodpady a pouţité
batérie a akumulátory) financujú výrobcovia uvedených vyhradených výrobkov a nie
obec a predmetné náklady sa nezahŕňajú do miestneho poplatku.
(8) Obec prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce
a priebeţne ho aktualizuje.
§4
Zákazy
Zakazuje sa
a) ukladať do zberných nádob/kontajnerov horúci popol, uhynuté zvieratá,12) horľavý,
výbušný odpad,13) nebezpečný odpad14) a iný odpad, ktorý by svojím zloţením ohrozil
zdravie a majetok osôb,
b) znečisťovať
stanovište
a okolie
ukladaním
odpadov
mimo
zberných
nádob/kontajnerov a odpadkových košov alebo ukladaním odpadov, pre ktoré nie je
stanovište určené, napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad,
c) poškodzovať zbernú nádobu/kontajner, jej označenie a premiestňovať ju zo stanovišťa
okrem času nevyhnutného na jej vyprázdnenie a údrţbu podľa § ... tohto nariadenia,
d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zloţky zo zberných
nádob/kontajnerov inou ako oprávnenou osobou,
e) zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným zloţkami komunálnych odpadom
a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom,
f) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.
III. Časť
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
§5
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
(1) Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob
uplatňuje intervalový systém zberu.
(2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou.
) § 29 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
14
) § 2 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.
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(3) Obec určuje pre zhromaţďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových
nádob:
– KUKA nádoba 110 l a 120 l na zmesový komunálny odpad,
– plastové farebné vrecia alebo zberné nádoby pre triedený zber jednotlivých zloţiek
komunálneho odpadu,
– veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady,
(4) Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:
a) kaţdý pôvodca zmesového odpadu je povinný pouţívať typ zberných nádob na
zmesový odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie,
b) pre pôvodcov zmesového odpadu, je minimálny počet nádob 1ks. Interval odvozu
sa zabezpečuje 1x za 14 dní. O dni zberu zmesových komunálnych odpadov bude
obec vopred informovať pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).
c) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu,
ktorý je povinný zabezpečiť túto nádobu vlastnou cestou alebo zakúpiť
prostredníctvom obce za trhovú cenu na Obecnom úrade Pavlová.
(5) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) na obecnom úrade si objednať potrebný počet zberných nádob a plastových vriec
zodpovedajúcich systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
a vytriedených zloţiek komunálneho odpadu,
b) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste,
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,
c) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie
zberných nádob a vriec,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny
odpad do vriec alebo zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali
uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní
neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby,
e) ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad do veľkoobjemových
kontajnerov,
(6) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad,
b) preťaţovať zbernú nádobu – t.j. ukladať do nádob odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,
c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách,
d) poškodzovať zberné nádoby a vrecia,
e) ukladať elektroodpady z domácností vrátane ţiariviek a svietidiel, odpady
s obsahom škodlivín, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový odpad,
triedený komunálny odpad a biologicky rozloţiteľný odpad do iných zberných
nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia,
f) ukladať ţeravý popol do zberných nádob
g) ukladať do zberných nádob stavebný materiál a kamene
(7) Obec zneškodňuje komunálny odpad na riadenej skládke odpadov.
§7
Nakladanie s objemným odpadom a drobným stavebným odpadom

(1)

Drţiteľ odpadu je povinný zhromaţďovať objemný odpad a drobný stavebný
odpad bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste
určenom pre zber objemného odpadu alebo pre zber drobného stavebného odpadu.

(2)

Zber drobného stavebného odpadu obec zabezpečuje v rozsahu do 1 m3 od
jednej fyzickej osoby. Medzi drobný stavebný odpad patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaţdíc, keramiky apod.

(3) Medzi objemný odpad patria komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
beţne pouţívanej nádoby na zmesový odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere,
nádoby, plechové rúry a pod.
(4)

Miestom určeným pre zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
je zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu
zabezpečovaného obcou minimálne dvakrát ročne; harmonogram kalendárového zberu
objemných odpadov zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou
alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

(5)

Zber objemného odpadu
a drobného stavebného odpadu sa vykonáva
pristavením veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v čase určených v
harmonograme zberu najviac na jeden deň alebo pristavením vozidla na miestach
a v čase určených v harmonograme zberu, v takom prípade drţiteľ odpadu odovzdá
odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby.

(6)
(7)

Na území obce je zavedený mnoţstvový zber drobného stavebného odpadu.
Mnoţstvo drobného stavebného odpadu sa realizuje odhadom na základe
prepočtovej tabuľky a následne sa vystaví váţny lístok na drţiteľa odpadu, ktorý je
poplatníkom na území obce. Váţny lístok slúţi ako podklad pre účely určenia
miestneho poplatku obcou podľa osobitného predpisu (VZN o poplatku za KO a
DSO).
§8
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok

(1)

Drţiteľ odpadu je povinný zhromaţďovať odpad z domácností s obsahom
škodlivých látok, ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá alebo iný tekutý
komunálny odpad v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné
označenie), uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

(2)

Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je:
zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečovaného obcou minimálne
dvakrát ročne; harmonogram kalendárového zberu odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok zverejňuje obec pred jeho realizáciou na svojom webovom sídle
alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

(3)

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa odseku 2 písm. b)
vykonáva oprávnená osoba pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v
harmonograme zberu. Drţiteľ odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi
oprávnenej osoby.

IV. časť
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
Zloţky komunálneho odpadu, ktorých sa týka triedený zber v obci
a) elektroodpad z domácností,
b) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
c) pouţité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
e) jedlé oleje a tuky z domácností,
f) biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania,
g) biologicky rozloţiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

§9
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov
(papier, plasty, sklo a kovy)
(1) Na území obce je zavedený a vykonáva sa triedený zber komunálnych odpadov z obalov
a z neobalových výrobkov pre papier, plasty, kovy, sklo, VKM (tetrapaky).
(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie
odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob a vriec na triedený zber.
(3) Triedený zber odpadov:
a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje
nasledovným spôsobom:
 Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec na
základe schváleného harmonogramu 1 x mesačne, vrecia je potrebné v deň zberu
vyloţiť pred bránu domu v čase od 6,00 hod.
 Obec určuje na triedený zber papiera modré plastové vrecia, ktoré po vyprázdnení
zberová spoločnosť vráti späť.
 Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uloţené tak, aby sa zmenšil ich
objem a zaberali čo najmenej miesta.
b) z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
 Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec,
 Obec určuje na triedený zber papiera ţlté plastové vrecia, ktoré po vyprázdnení
zberová spoločnosť vráti späť.
 Obec určuje na triedený zber plastov interval vývozu , ktorý je 1 x mesačne pre PET
fľaše a 1 x za kaţdé dva mesiace pre zmiešané plasty. Vrecia je potrebné v deň zberu
vyloţiť pred bránu domu, v čase od 6,00 hod.

 Obaly z plastov musia byť stlačené a uloţené tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali
čo najmenej miesta.
c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
 Triedený zber skla sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu,
prostredníctvom farebne rozlíšených zberných vriec, ktoré v deň zberu treba vyloţiť
pred brán domu od 6,00 hod.
 Obec určuje na triedený zber skla zelené vrecia. Zberová spoločnosť vrecia po
vyprázdnení vráti späť.
d) z kovových obalov, ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo
odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
 Obec určuje na triedený zber kovov červené plastové vrecia. Zberová spoločnosť
vrecia po vyprázdnení vráti späť.
 Vrecia je potrebné vyloţiť pred bránu domu v deň vývozu. Zber sa vykonáva na
základe schváleného harmonogramu, t.j . 1x mesačne.
 Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v
nich nezostali zvyšky jedál.
e) z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na
báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré sa zaradujú v zmysle Katalógu odpadov pod
katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky) - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

Triedený zber VKM sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu, ktorý je
1x meačne prostredníctvom farebne rozlíšených zberných vriec, ktoré v deň zberu je
potrebné vyloţiť pred bránu domu od 6.00 hod.
 Obaly z VKM v musia byť stlačené a uloţené tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali
čo najmenej miesta.
§ 10
Elektroodpad z domácností
Elektroodpad z domácností bez narušenia celistvosti drţiteľ odpadu môţe odovzdať:
a) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadenia,15) a to pri kúpe nového
elektrozariadenia,
b) na mieste alebo spôsobom určeným v rámci zavedeného systému oddeleného zberu
elektroodpadu z komunálnych odpadov v obci výrobcom elektrozariadení alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení;
konkrétne miesta zberu elektroodpadu z domácností, prípadne spôsob objednávania
odvozu obec zverejňuje na svojom webovom sídle,
c) priamo oprávnenej osobe; zoznam oprávnených osôb zverejňuje obec na svojom
webovom sídle,

§ 11
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
15

) § 32 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z.

Pouţité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory bez
narušenia celistvosti drţiteľ odpadu môţe odovzdať:
a) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov,16) odovzdanie
nie je viazané na kúpu novej batérie,
b) pouţité prenosné batérie a akumulátory priamo oprávnenej osobe; zoznam
oprávnených osôb zverejňuje obec na svojom webovom sídle,
c) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu
komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa § 20 ods. 2
písm. b) tohto nariadenia.
§ 12
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné
pomôcky
Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami
drţiteľ odpadu odovzdá verejnej lekárni.17)
§ 13
Spätný zber odpadových pneumatík
Kaţdý konečný pouţívateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, ktorým sú všetky predajne
pneumatík a všetky prevádzky, ktoré prezúvajú pneumatiky.
V. časť
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
§ 14
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
(1) Medzi biologicky rozloţiteľný komunálny odpad patrí:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky
rozloţiteľný odpad,
- kuchynský odpad,
- jedlé oleje a tuky.
(2) Medzi zelený biologicky rozloţiteľný komunálny 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 biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené
16
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) § 42 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z.
) §74 ods. 3 zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

zeleninou, ovocím, maslom, dţemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené, pouţitá papierová vreckovka a servítok a v malom mnoţstve aj drevitá
vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i ţivočíšneho pôvodu,
ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských
kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych sluţieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod..
(4) Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.
(5) Drţiteľ odpadu zo zelene vznikajúceho pri údrţbe záhrad v individuálnej bytovej
výstavbe je
povinný zhromaţďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom
zásobníku.
(6) Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre,
lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina; kompostovací
zásobník nie je určený na biologicky rozloţiteľný odpad z domácností ţivočíšneho
pôvodu najmä mliečne a mäsové výrobky.
(7) Odpad zo zelene môţe drţiteľ odpadu odovzdať na zbernom mieste určenom obcou na
zber odpadu zo záhrad; zber odpadu zo záhrad sa vykonáva do veľkokapacitných
kontajnerov v období od jari do jesene.
(8) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozloţiteľný kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov obce podľa § 81 ods.
21 zákona o odpadoch , nakoľko 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
§ 15
Jedlé oleje a tuky
(1) Drţiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromaţďuje jedlé oleje a tuky
oddelene od iných zloţiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných
nádobách, napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
(2) Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je: zberné miesto
určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu komunálneho odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok,
(3) Drţiteľ odpadu odovzdá jedlé oleje a tuky z domácností:
d) na mieste určenom pre zber jedlých olejov a tukov z domácností alebo
e) priamo oprávnenej osobe; zoznam oprávnených osôb obec zverejňuje na svojom
webovom sídle. (napr. čerpacia stanica Slovnaft, Komenského ul. Štúrovo)

§ 16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne

(1) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za
nakladanie s biologickým rozloţiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad
s ostatnými druhmi odpadov.
(2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).
(3) Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické poţiadavky ustanovené
nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009.
(4) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a
iné ţivočíchy ani verejnosť.
(5) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
(6) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
(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 vyţaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné poţiadavky v
zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou.
(8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a
ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
(9) Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne
povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
(10) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodrţiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem koţušinových zvierat, ak je chov registrovaný.
(11) Ustanovenia ods. 1) aţ 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a
školskej jedálne, (výdajnej školskej jedálne).
(12) Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozloţiteľný kuchynský a reštauračný odpad so
zmesovým odpadom, s triedenými zloţkami komunálneho odpadu.

VI . časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 17
Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môţe oznámiť nezákonné umiestnenie
odpadu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (napr. Okresný úrad
Nové Zámky, Odbor starostlivosti o ŢP) alebo obci Pavlová nasledovne:
a) osobne: počas stránkových hodín obecného úradu,
b) telefonicky 036/7587121
c) písomne na adresu: Obecný úrad Pavlová, 943 59 Pavlová 153
(1)

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, ţe na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa
odseku 1.
(2)

VII. časť
Kontrola a sankcie
§ 18
Kontrola nariadenia
Kontrolovať dodrţiavanie ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení:
a) starosta obce,
b) poverení zamestnanci obce.
§ 19
Sankcie
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)
koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o odpadoch,
b)
nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 12
ods. 1 a 2,)
c)
uloţí odpad na iné miesto neţ miesto určené obcou,
d)
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
e)
koná v rozpore
s § 13 písm. g), h) zákona o odpadoch,
f)
koná v rozpore s § 14 ods.1písm. j) zákona o odpadoch,
g)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch („Vlastník,
správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, ţe na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci
alebo príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva"),
h)
zmiešava elektroodpad z domácností s inými zloţkami komunálneho odpadu,
i)
koná v rozpore s § 38 ods. 1zákona o odpadoch,
j)
koná v rozpore s § 43 ods. 3zákona o odpadoch,
k)
nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch,
l)
nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch
(„Konečný pouţívateľ 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 odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel
alebo spracovateľovi starých vozidiel"),
m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.
4 zákona o odpadoch,
n) uloţí do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý
je zberná nádoba určená,

o) uloţí oddelene vyzbierané zloţky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozloţiteľný komunálny
odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
p) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
q) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
r) neposkytne obcou poţadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
(2) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch
prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 môţe obec uloţiť pokutu do 1 500 eur. Výnosy pokút
uloţených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce.
(4) Obec na prejednávanie priestupkov môţe osobe zodpovednej za priestupok podľa
odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je moţné zhodnotiť. Prepadnutá
vec sa stáva majetkom obce. Obec bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad,
osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa zákona o odpadoch. Finančné prostriedky
získané za odovzdanie odpadu sú príjmom obecného rozpočtu.
(5)Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní
priestupkov.
VIII. časť
Záverečné ustanovenia
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č. ....... o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
§ 21
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021

Mgr. Monika Górová
starostka obce Pavlová

