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 Obecné zastupiteľstvo obce Žbince.  na základe ust.§  81 zákona č.  79/2015 Z. z. o  

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a 

§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov v nadväznosti   v y d á v a    toto  

    

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. 3/2017 
  

o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Žbince  
 

  

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

 

(1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností, 

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s obalmi, 

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 

batérií a akumulátorov, 

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 

fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, 

5. jedlých olejov a tukov, 

 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i) prevádzkovaní zberného dvora, 
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j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

k) o dôvodoch  nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 

odsekom 21 zák. č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

 

(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad, ktoré znáša  pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za 

komunálne odpady/ resp. ustanovuje ... iný spôsob ich úhrady. 

 

(3) Toto nariadenie ustanovuje spôsob úhrady  nákladov na zabezpečenie zberných nádob 

a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých 

sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. t.j. na zabezpečenie zberných nádob 

a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  

(poznámka autora: len ak ich nezahrnie do miestneho poplatku  alebo ich obec neznáša 

sama ) 

 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým  komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

  

§ 2 

Nakladanie so zmesovým  komunálnym odpadom  

  

Držitelia komunálneho odpadu sú  povinní zmesový komunálny odpad , t. j. komunálny odpad 

po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať   

nasledovne: 

a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce 

 

 

§ 3 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

(1)    Obec zabezpečí zber drobného stavebného odpadu takto :    

           a)  do kontajnerov na zber drobného stavebného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na  

               území obce  podľa potreby najmenej dvakrát do roka 

          b) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť 

a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný   odovzdať do kontajnerov na 

zber drobného stavebného odpadu  

 ( Poznámka autora :   

V § 81 sa mení  ods. 7 písm. g)  tak, že v obci, v ktorej nebol zavedený množstvový zber 

drobných stavebných odpadov je táto obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej 

dvakrát do roka, zber a prepravu nielen  objemných odpadov a oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok ale aj drobných 

stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby. Uvedená povinnosť sa 
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nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený 

zberný dvor. 

V § 81 sa mení ods. 20, ktorý znel: „Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného 

stavebného odpadu.“ takto : „Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného 

odpadu.“ Obec má možnosť  vybrať si spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

vznikajúceho na jej území.  

V § 81 sa mení  ods. 10 tak, že v obci v ktorej nebol zavedený množstvový zber drobných 

stavebných odpadov budú náklady aj na zber drobných stavebných odpadov hradené z 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.) 
 

 

 

TRETIA   ČASŤ 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

§ 4 

 

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:  

a) sklo, 

b) papier, 

c) plast, 

d) kov, 

e) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

f) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného 

zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 

81 odsek 21 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

g) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov. 

h) jedlé oleje a tuky z domácností  

i) elektroodpady z domácností  a použité prenosné batérie a akumulátorov, 

automobilové batérie a akumulátory 

j) veterinárne lieky  a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a 

zdravotnícke pomôcky, 

k) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

l) objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín 

 

(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci 

podľa tohto nariadenia. 
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§ 5 

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovov  

a viacvrstvového kombinovaného materiálu na báze lepenky 

 

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a 

oddelene umiestňovať nasledovné   zložky komunálneho odpadu: 

a) sklo: do zeleného vreca vo svojej domácnosti  

b) papier: do modrého  vreca vo svojej domácnosti 

c) plast : do žltého vreca vo svojej domácnosti 

d) kov: červeného vreca vo svojej domácnosti  

e) viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky : do oranžovej vreca vo svojej 

domácnosti 

 

§ 6  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

 

 

 (1)  Na obec sa nevzťahuje povinnosť  zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu    

 komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože: 

 

a) preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, 

 

 

 

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov 

vrátane odpadu z cintorínov, takto :  

 

a) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi 

vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  

 

(2)  Obec dopĺňa  triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  o mobilný zber do 

veľkokapacitných kontajnerov 

 

( 

§ 7 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 

(Poznámka autora : Podľa § 81 ods. 8  písm. e) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. obec vo 

všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 

podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä 

zberu  jedlých olejov a tukov. Podľa § 81 ods. 7  písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. 

Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná zabezpečiť zavedenie a 

vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností.) 
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(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti 

prostredníctvom firmy Fura Košice 

 

(2) Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: 

umiestnením do zbernej nádoby na to určenej obcou 

 

(3) Zber jedlých olejov a tukov sa uskutočňuje za nasledovných podmienok:  

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

§ 8 

 Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých 

prenosných batérií a akumulátorov  a automobilových batérií a akumulátorov 

 

 

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

Odovzdaním pri zvoze elektroodpadov prostredníctvom firmy Fura Košice 

(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a 

akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich 

podmienok: 

... (napr. umiestnením – odovzdaním  na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov  

– viď ust. §  42 a nasl. zákona o odpadoch) 

 

  ... 
/pozn. : Podľa § 81 ods. 7 písm. d) zák. č. 79/2015 Z. z.: Obec je povinná umožniť 

výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej 

tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady 

1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z 

domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov, 

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 

komunálnych odpadov / 

§ 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

 

(1) Obec stanovuje nasledovný spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych 

liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok:  

do vreca 

(2) Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok sa uskutočňuje za dvakrát ročne 
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§ 10 

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov  

z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

(Poznámka autora : Podľa § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z.: „ Obec je  povinná 

umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených 

zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na 

základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté) 

 

(1) Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre 

obaly .......................... 

 

(2) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi sa uskutočňuje: 

a) obaly 

......................................................................... (uviesť spôsob) 

......................................................................... (uviesť podmienky) 

b) odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

......................................................................... (uviesť spôsob) 

......................................................................... (uviesť podmienky) 

 

§ 11 

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín 

 

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať   do kontajnerov na 

zber objemného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce podľa harmonogramu 

tvoriaceho prílohu č. ... tohto nariadenia. 

(pozn. autora: Obec je zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu 

objemných odpadov, drobných stavebných odpadov  v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, 

ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; 

to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený 

zberný dvor ) 
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§ 12 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

(1) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

(2) Obec ..... 

(pozn. autora: podľa § 81 ods. 24:„ Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, 

prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a 

reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s 

platným všeobecne záväzným nariadením obce 

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu,  

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov.) 

 

§ 13 

Spôsob spätného  zberu  odpadových pneumatík 

 

(1) Spätný zber odpadových pneumatík  je pre obec zabezpečený ako    

a) spätný zber prostredníctvom distribútorov,  

b) a zber, ktorý vykonávajú spracovatelia starých vozidiel preberaním starých vozidiel 

vrátane pneumatík, tvoriacich štandardnú súčasť výbavy vozidla.  

 

 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

§ 17 

 

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa 

hlási: 

c) orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v Michalovciach 

d) obci Žbince, a to starostovi obce v úradných hodinách 

e)  

(2) Oznámenie možno uskutočniť, písomne, alebo ústne 
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(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom 

obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 
 

 

PIATA  ČASŤ 

Výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

 

§  18 

 

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.  

 

(2) Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša  

pôvodný pôvodca odpadu podľa ceny zbernej nádoby v danom období 

Poznámka autora  : Podľa § 81 ods. 3  cit. zákona platí : „ Náklady na zbernú nádobu na 

zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne 

záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.“ 

 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na 

triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, t. j.  na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích 

zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 

§  18 

 

Pokiaľ ide o náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na 

triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov , t. j. na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov 

na biologicky rozložiteľný komunálny odpad tieto náklady : znáša obec sama 

( Poznámka autora :  upravovať  len ak ich nezahrnie do miestneho poplatku  alebo 

ich obec neznáša sama  

Obec môže tieto náklady : 

- znášať sama alebo  

- ich zahrnie do miestneho poplatku za KO a DSO  
- alebo vo svojom VZN stanoví iný spôsob úhrady. ) 
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OSMA ČASŤ 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

§  19 

  

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 

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

a týmto nariadením. 

 

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

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný 

popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci 

Žbince  zverejní obec Žbince na svojom webovom sídle www.zbince.sk 

 

(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Žbince  stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Žbince 

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

odpady. 

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Žbince dňa  

15.12.2017.  

 

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2018 

  

V  Žbinciach dňa  15.12.2017 

  

        Ján Jurko 

        starosta obce 
 


