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Obec Uzovské Pekľany, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom 

zriadení“) a v súlade s ustanoveniami §81 odsek 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) vydáva 

toto 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2019 

 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE 

 

 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§1 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje na území obce 

Uzovské Pekľany (ďalej aj „obec“) podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálneho odpadu: 

1. odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,  

2. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, 

3. jedlých olejov a tukov, 

4. biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane cintorína, 

5. objemného odpadu, 

6. komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

7. drobného stavebného odpadu, 

8. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, 

9. elektroodpadu z domácností, 

10. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií                          

a akumulátorov, 

11. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami        

a zdravotníckych pomôcok, 

12. odpadových pneumatík, 

c) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. 
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§2 

Základné a všeobecné ustanovenia 

 

(1) Pôvodcom komunálneho odpadu na území obce je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, (ďalej aj  

„obyvateľ obce“), 

b) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nebytový priestor, 

pozemnú stavbu,  alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 

záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, 

pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 

evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej aj „obyvateľ obce“, alebo 

„chatár – záhradkár“),   

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na iný účel ako na podnikanie, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý 

je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 

podnikania (ďalej aj „podnikateľ“). 

 

(2) Pôvodca komunálneho odpadu na území obce je zároveň poplatníkom1 miestneho 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce (ďalej aj 

„poplatník obce“). Sadzbu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad a ďalšie podrobnosti stanovuje obec nariadením. 

 

(3) Každý pôvodca komunálneho odpadu na území obce v záujme ochrany životného 

prostredia minimalizuje vznik odpadu a determinuje svoje správanie v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

(4) Obec zavádza a využíva dostupné inštitúty na motiváciu pôvodcov komunálneho odpadu 

na území obce dodržiavať poradie priorít v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva. 

 

 

 

ČLÁNOK II. 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

 

 

§3 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

(1) Pre zmesový komunálny odpad2 je v obci zavedený systém zberu: priebežný, pravidelný 

zber. 

 

(2) Pre pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci  určené zberné nádoby: 

KUKA zberné nádoby s objemom 110 l, jedna zberná nádoba pre každý rodinný dom 

                                                            
1 §77 odsek 2 a nasledujúce zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
2 §80 odsek 4 zákona o odpadoch 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/#poznamky.poznamka-29
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s počtom 1 – 4 členovia domácnosti, dve, alebo tri zberné nádoby pri väčšom počte 

členov domácnosti.    

 

(3) Preprava pre zmesový komunálny odpad je na území obce zabezpečená: priebežne             

a pravidelne 1x za 21 dní zo zberných nádob prostredníctvom zmluvného partnera obce.  

 

 

§4 

Pravidlá pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad,  

ich umiestnenie a sprístupnenie 

 

(1) Nádoba na zmesový komunálny odpad musí byť v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú súčasťou 

miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,  pôvodca odpadu ju 

zakúpi od obce. Pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím  životnosti zbernej 

nádoby je pôvodca odpadu povinný zakúpiť novú zbernú nádobu. 

 

(2) Za účelom odvozu zmesového komunálneho odpadu je vlastník, alebo nájomca 

nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby na zmesový 

komunálny odpad a splniť nasledujúce podmienky, aby:   

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na 

vhodnú manipuláciu so zbernými nádobami,  

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena verejného priestranstva obce,  

c) zberné nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských 

ihrísk, prevádzok obchodu a služieb, frekventovaných miest a podobne,  

d) zberné nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,  

e) zberné nádoby neboli umiestnené trvalo na miestnej komunikácii alebo parkovisku. 

                                                                                       

(3) Na verejnom priestranstve obce, na chodníkoch, parkoviskách a miestnych 

komunikáciách možno nádoby na zmesový komunálny odpad ponechať iba na dobu 

nevyhnutnú na ich vyprázdnenie a odvoz odpadu. Po vyprázdnení je potrebné zberné 

nádoby na zmesový komunálny odpad v čo najkratšom čase umiestniť späť na vyhradené 

miesto. 

 

(4) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad je majiteľ, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť 

ich premiestnenie, sprístupnenie na odvoz odpadu a po ich vyprázdnení zabezpečiť ich 

vrátenie na vyhradené miesto.  

 

(5) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad je zakázané prepĺňať a preťažovať 

nadmerným množstvom odpadu.  

 

(6) Zberné nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 
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ČLÁNOK III. 

NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI ZLOŽKAMI KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

 

§5 

Odpad z obalov  

a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi  

 

(1) Obec zabezpečuje triedený zber odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov: 

a) z papiera, 

b) zo skla, 

c) z plastu,                                        

d) z kovu, 

e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky. 

 

(2) Pôvodca odpadu ukladá odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov: 

a) z papiera do zberných vriec modrej farby, 

b) zo skla do zberných vriec zelenej farby, 

c) z plastu do zberných vriec žltej farby, 

d) z kovu do zberných vriec červenej farby, 

e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky do zberných vriec 

oranžovej farby. 

 

(3) Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu povinný ukladať do 

zberných vriec  v čo najmenšom objeme, rozložený, stlačený, aby bol objem zberných 

vriec využitý efektívne a aby sa minimalizovalo prepĺňanie zberných vriec. Zberné vrecia 

je zakázané prepĺňať a preťažovať odpadom. 

 

(4) Prepravu odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zabezpečuje zmluvný 

partner obce v súlade so zverejneným ročným harmonogramom pre odpady:    

a) zo skla1x za tri mesiace, 

b) z plastu1x mesačne, 

c) z kovu1x mesačne. 

 

(5) Prepravu odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zabezpečuje zmluvný 

partner obce podľa potreby pre odpady:    

d) z papiera, 

e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky. 

 

(6) Termín odvozu odpadu z papiera a odpadu z  viacvrstvových kombinovaných materiálov 

na báze lepenky oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť dočasné 

a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

(7) Pôvodca odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v deň prepravy odpadu 

podľa ročného harmonogramu uloží označené zberné vrecia na odpad na určené miesto 

pre odvoz odpadu. 
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§6 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 

 

Obec umožňuje pôvodcom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 

vlastné kompostovanie a nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností je uplatnenie výnimky v súlade 

s ustanoveniami osobitného predpisu.3   

 

 

§7 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

 

(1) Obec zabezpečuje kalendárový zber jedlých olejov a tukov z domácností.  

 

(2) Pôvodca odpadu môže jedlé oleje a tuky z domácností odovzdať do pristaveného vozidla 

zmluvného partnera obce pre prepravu odpadu v určenom čase. Odpad je potrebné 

odovzdať v bandaskách, v plastových fľašiach či iných uzatvárateľných obaloch 

s funkčným uzáverom, ktoré sú nevratné. Pôvodca odpadu si obaly na jedlé oleje a tuky 

z domácností zabezpečí individuálne. 

 

(3) Termín a miesto pristavenia vozidla oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

 

§8 

Biologicky rozložiteľný odpad  

zo záhrad a parkov vrátane cintorína 

 

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

vrátane cintorína. 

 

(2) Pôvodca odpadu môže biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane 

cintorína ukladať do veľkoobjemových kontajnerov rovnomerne rozložených na 

stojiskách verejného priestranstva obce. 

 

 

§9 

Objemný odpad  

 

(1) Obec zabezpečuje kalendárový zber objemného odpadu.  

 

(2) Pôvodca odpadu môže objemný odpad (najmä nábytky, staré okná, dvere, koberce 

a podobne) odovzdať do pristaveného vozidla zmluvného partnera obce pre prepravu 

odpadu v určenom čase. 

                                                            
3 §81 odsek 21 písmeno b) zákona o odpadoch 
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(3) Termín a miesto pristavenia vozidla oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca  odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

(4) Obec zabezpečí odvoz objemného odpadu podľa potreby, najmenej 2 x ročne.  

 

 

§10 

Komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

(1) Obec zabezpečuje kalendárový zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok. 

 

(2) Pôvodca odpadu môže komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok 

(najmä rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické 

látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, 

pracie prášky, čistiace prostriedky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené 

nebezpečnými látkami a podobne) odovzdať do pristaveného vozidla zmluvného partnera 

obce pre prepravu odpadu v určenom čase. 

 

(3) Termín a miesto pristavenia vozidla oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

(4) Obec zabezpečí odvoz komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

podľa potreby, najmenej 2 x ročne. 

 

 

§11 

Drobný stavebný odpad 

 

(1) Obec zabezpečuje zber drobného stavebného odpadu bez zavedenia množstvového zberu. 

 

(2) Pôvodca odpadu môže drobný stavebný odpad (najmä tehly, obkladačky, dlaždice, 

parkety a podobne) odovzdávať do pristaveného vozidla zmluvného partnera obce pre 

prepravu odpadu v určenom čase. 

 

(3) Termín a miesto pristavenia vozidla oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

(4) Pôvodca odpadu je povinný pred odovzdaním drobného stavebného odpadu tento na 

vlastné náklady vytriediť na papier, sklo, plast, kovy a viacvrstvové kombinované 

materiály na báze lepenky. 

 

(5) Obec zabezpečí odvoz drobného stavebného odpadu podľa potreby, najmenej 2 x ročne. 
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§12 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne 

 

(1) Obec umožňuje prevádzkovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchyne. 

 

(2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly sú nákladom prevádzkovateľa kuchyne.   

 

(3) Zberné nádoby biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  a reštauračného odpadu 

môžu byť umiestené výhradne v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

(4) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov 

kuchyne je zakázané ukladať na verejné priestranstvo obce. 

 

 

§13 

Elektroodpad z domácností 

 

(1) Obec umožňuje  oddelený zber elektroodpadu z domácností.   

 

(2) Pôvodca odpadu môže elektroodpad z domácností odovzdať:  

a) distribútorovi do spätného zberu, 

b) prostredníctvom mobilného zberu zabezpečeného zmluvným partnerom obce pre 

prepravu odpadu. 

 

(3) Termín a miesta mobilného zberu oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

 

§14 

Použité prenosné batérie a akumulátory  

a automobilové batérie a akumulátory 

 

(1) Obec umožňuje  oddelený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov (ďalej aj „použité batérie a akumulátory“). 

 

(2) Pôvodca odpadu môže použité batérie a akumulátory odovzdať: 

a) na mieste spätného zberu, 

b) prostredníctvom mobilného zberu zabezpečeného zmluvným partnerom obce pre 

prepravu odpadu. 

 

(3) Termín a miesta mobilného zberu oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 
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§15 

Veterinárne lieky a humánne lieky  

nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky 

 

Pôvodca odpadu môže nespotrebované veterinárne lieky a humánne lieky  a zdravotnícke 

pomôcky odovzdať do verejných lekární. 

 

 

§16 

Odpadové pneumatiky 

 

Pôvodca odpadu môže odpadové pneumatiky odovzdať v pneuservise, alebo 

distribútorovi pneumatík. Obec neumožňuje zber odpadových pneumatík. 

 

 

§17 

Zberný dvor 

 

Obec na svojom území neprevádzkuje zberný dvor.  

 

 

 

ČLÁNOK IV. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE  

S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ OBCE 

 

 

§18 

Povinnosti pôvodcov komunálneho odpadu 

 

(1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný udržiavať v okolí zberných nádob poriadok                

a čistotu. 

 

(2) Pôvodca komunálneho odpadu nemôže zberné nádoby, umiestnené na verejnom 

priestranstve obce premiestňovať na iné miesta, ako určila obec. 

 

(3) Ak je zberná nádoba dočasne zaplnená odpadom je pôvodca odpadu povinný dočasne 

zabezpečiť umiestnenie odpadu v priestoroch svojej domácnosti, prevádzky a podobne.  

 

 

§19 

Informačná kampaň obce 

 

(1) Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálneho 

odpadu obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä letákmi do každej domácnosti 

a prevádzky podnikateľov, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné 

a pravidelné informácie o harmonograme, alebo zmene harmonogramu pravidelného 
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odvozu  vybraných zložiek komunálneho odpadu v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia.  

 

(2) Obec na svojom území poskytne a zabezpečí pre pôvodcov komunálneho odpadu 

obvyklým a bežne dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom 

rozhlase, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce presné informácie 

o termíne kalendárového zberu, mobilného zberu, alebo o termíne a mieste dočasného 

umiestnenia veľkoobjemového kontajnera pre zber vybraných zložiek komunálneho 

odpadu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

 

§20 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

Osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu4 na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 

v územnom obvode obce Uzovské Pekľany je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť 

túto skutočnosť obci: 

a) telefonicky: 051 4594 217, 0911 586 704 

alebo  

b) elektronicky: ocupeklany@gmail.com 

 

 

 

ČLÁNOK V.  

KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA  

A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA 

 

 

§21 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.  

 

 

§22 

 

Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných 

predpisov.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 §15 odsek 1 zákona o odpadoch 
5 najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon o odpadoch, zákon 

o obecnom zriadení  
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ČLÁNOK VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§23 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce od __________________ do __________________ 

 

 

§24 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Uzovské 

Pekľany na svojom zasadnutí dňa ________2019.  

 

 

§25 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce dňa ________________________ 

 

 

§26 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. _/2018. 

 

 

§27 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2019 (alebo 15-tym dňom 

zverejnenia). 

 

 

 

                                                                  

______________________________ 

Marek Gruška 

 starosta obce 


