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     N á v r h   

Obec Záhorská Ves na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení jeho zmien (ďalej len zákon o odpadoch) 

v y d á v a pre územie obce Záhorská Ves. 

 

                         VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁHORSKÁ VES 

č. .................... 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecnom záväznom 

nariadení (ďalej len nariadenie). 

 

Prvá časť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 2  

       Účel nariadenia 

1) Obec Záhorská Ves týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom, s 

drobným stavebným odpadom a vytriedenými zložkami z komunálneho odpadu z domácností, 
ktoré vznikajú na území obce Záhorská Ves, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych 

odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe 

nakladania s drobným stavebným odpadom, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a 

na zneškodňovanie odpadov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného nakladania s odpadmi, 
ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

 

Druhá časť 

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

Článok 3 

Povinnosti pôvodcov odpadov 
1) Pôvodca odpadu je povinný: 

a) zapojiť sa do systému zberu triedeného a zmesového komunálneho odpadu v obci  

Záhorská ves, 

b) ukladať triedený a zmesový komunálny odpad a drobné stavebné odpady na miesta 
určené obcou alebo organizáciou poverenou zberom a do zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu 

c) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu 
k nehnuteľnosti kde býva, zakazuje sa vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných 

účastníkov systému zberu, 

d) dbať, aby nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, chrániť ich pred poškodením 
a odcudzením, 

e) v prípade poškodenia prenajatej zbernej nádoby zavinením pôvodcu, alebo držiteľa 

uhradiť náklady na opravu, strata nádoby je riešená úhradou zostatkovej hodnoty, 

f) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov odpadov uvedených v článku 11 
tohto nariadenia a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 

účinkom, 

g) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v 
domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach, 

h) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali 

uzavrieť, 

i) odovzdať komunálne odpady iba organizácii poverenej zberom obce Záhorská Ves, 
j) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie, 
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k) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v nádobách na to určených a aby boli 

umožnené všetky práce spojené s odvozom. 

2) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných 
priestranstvách j e povinný: 

a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich jemu a zákazníkom 

/návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci tejto činnosti, 
b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek 

komunálneho odpadu a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia, 

c) pre zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu 

zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia a ich odvoz za účelom zneškodnenia, 
d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch,  

bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach), za účelom 

znižovania vzniku odpadov, uprednostňovať opakovane použiteľné riady a príbory a zabezpečiť  
čistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä umiestnením dostatočného 

počtu zberných nádob. 

 

Článok 4 

Práva pôvodcov odpadov 

1) Pôvodca má právo na : 

a) užívanie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému 
zberu triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov 

b) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov podľa 

podmienok uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu, 
c) zber objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených 

odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch podľa tohto nariadenia a 

harmonogramu triedeného zberu, 

d) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, 
e) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností, 

f) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonogram odvozu zložiek 

komunálnych odpadov zberných miestach a zoznam organizácii poverených zberom, efektívnosti 
a úrovne triedenia jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia resp. 

zneškodnenia. 

 

Článok 5 

Povinnosti vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti 

1) Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je okrem povinností uvedených v článku 3 

tohto nariadenia povinný : 
a) zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob, kontajnerov zodpovedajúcich 

systému zberu u organizácie poverenej zberom najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto 

povinnosti; v prípade preplňovania zberných nádob prehodnotiť počet zberných nádob a zmenu 
bezodkladne nahlásiť obci a organizácii poverenej zberom, 

b) zabezpečiť, aby počet zberných nádob na stanovišti zodpovedal počtu pôvodcov 

odpadu v závislosti od intervalu zberu komunálnych odpadov, 
c) udržiavať zberné nádoby 

1. v dobrom technickom stave, 

2. zabezpečiť ich proti rozkrádaniu a poškodzovaniu, 

3. tak, aby boli uchopiteľné zberným zariadením a obsluhou zberného zariadenia a 
komunálny odpad nevypadával zo zbernej nádoby, 

4. tak, aby zberné nádoby boli uzatvorené a aby nedochádzalo k ich preplňovaniu, 

d) umiestniť zberné nádoby na jednotlivé zložky komunálneho odpadu v priestore 
objektov alebo oplotených pozemkov, ak to nie je možné umiestniť ich na patrične upravenej 

ploche verejného priestranstva po dohode s jej vlastníkom alebo správcom tak, aby boli ľahko 

prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické vady a aby 

premiestňovanie zberných nádob na miesto nakládky odpadkov bolo čo najjednoduchšie; 
vzdialenosť stanovišťa od domu má spĺňať požiadavky verejnej hygieny, 
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e) dve a viac zberných nádob na komunálny odpad možno umiestniť len na stanovišti 

zberných nádob, ktoré musí vyhovovať stavebným, hygienickým, estetickým, bezpečnostným, 

požiarnym a iným predpisom, 
f) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stanovišťu, je právnická 

alebo fyzická osoba povinná postarať sa o náhradné stanovište; náhradné stanovište zberných 

nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob prístupná vlastníkovi, 
nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám 

zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov; zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania 

okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k trvalému stanovišťu zberných nádob. 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti obce 

1) Obec je povinná: 
a) zaviesť vhodný systém zberu komunálnych a separovaných odpadov vznikajúcich na 

jeho území, 

b) podrobne informovať o systéme triedeného zberu komunálneho odpadu v obci, 
rozsahu triedenia a harmonograme vývozu, 

c) zabezpečiť prostredníctvom organizácie poverenej zberom zberné nádoby a vrecia 

zodpovedajúce systému zberu komunálneho a triedeného odpadu, 

e) zabezpečiť 2x ročne zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

f) zabezpečiť 2x ročne zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s 

obsahom škodlivín na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia. 
2) Obec je oprávnená : 

a) rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob v prípadoch, ak pôvodca 

neprispôsobí počet a objem zberových nádob množstvu ním produkovaného komunálneho 

odpadu. 

Článok 7 

Povinnosti organizácie poverenej zberom 

1) Organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá na základe zmluvy 
uzatvorenej s obcou realizuje na území obce zber, prepravu, zhodnocovanie a 

zneškodňovanie komunálnych odpadov, alebo niektorú z týchto činností oddelene. Organizácia 

poverená zberom v obci Záhorská Ves je A.S.A  Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor. 
2) Organizácia poverená zberom je povinná: 
a) uskutočniť náhradný zber odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval 

vývozu, 

b) zabezpečiť dostatok zberných nádob na komunálne odpady a ich vytriedené zložky 
c) prevzatie, opravu, výmenu zbernej nádoby si dať potvrdiť písomne, 

d) zberné nádoby vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 

požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia, 

e) pri zbere nepremiestňovať zberné nádoby z pôvodného stanovišťa a kontajnery 
umiestňovať tak, aby neprekážali premávke alebo chodcom, 

f) odstrániť znečistenie stanovišťa alebo komunikácie, ak k nemu došlo pri zbere 

komunálnych odpadov 

 

Tretia časť 

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM 

STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM 

Článok 8 

Zmesový komunálny odpad 

1) Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad po vytriedení oddelených zložiek v rámci 
triedeného zberu. 

2) Na území obce Záhorská Ves sa uplatňuje systém zberu komunálnych odpadov : 

a) odvozový intervalový zber komunálnych odpadov z domácností - potrebný počet a typ 
zberných nádob je umiestnený pri každom rodinnom a bytovom dome, zber odpadov sa 
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uskutočňuje v pravidelných, vopred dohodnutých intervaloch, 

b) množstvový zber odpadov - zber komunálnych odpadov, ktorých pôvodcom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, do vybraného typu zberných nádob podľa 
článku 8 ods. 4 tohto nariadenia a individuálne určeného intervalu odvozu, 

3) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov sú: 

a) 110 l 
b) 120 1 

c ) 240 1 

d) 1100 1 - maloobjemové kontajnery 

e) špeciálne kontajnery na zber separovaného odpadu 
f) veľkokapacitné kontajner 

g) vrecia na zber odpadu 

4) Na zber zmesového komunálneho odpadu a pre množstvový zber Obec Záhorská Ves zabezpečí: 
a) na jeden rodinný dom s 1 obyvateľom jedna 110 l, 120 l nádoba – vývoz 12 x ročne  

b) na jeden rodinný dom s 2 - 3  obyvateľmi jedna 120 l nádoba alebo 240 l  – vývoz 26 x ročne 

c) na jeden rodinný dom so 4 - 7 obyvateľmi jedna 240 l nádoba – vývoz 26 x ročne 
d) variabilné zvýšenie počtu vývozov v prípade väčšieho množstva KO je možné zakúpením 120 l 

vriec na OÚ 

e) ostatné prevádzky – podniky 1100 l a 240 l, škola 4x240 l kontajner – 26x ročne, 

f) záhradné chaty 1 100 l nádoby - vývoz 2 x mesačne 
g) rekreačné chalupy vrecia (110 l, 120 l nádoba) – vývoz 1 x mesačne 

h) právnické a fyzické osoby – podnikatelia množstvo nádob podľa druhu prevádzky, objemová 

nádoba 240 l – vývoz 26 x ročne 
i) iný počet ako vyššie stanovený je možný na základe udelenia výnimky (VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Článok 47)  

6) V závislosti od skutočného alebo predpokladaného množstva tvorby zmesového komunálneho 

odpadu, môže správca nehnuteľnosti počet zberných nádob a kontajnerov a frekvenciu odvozu 
odpadov upresniť po dohode s oprávnenou osobou a so súhlasom obce Záhorská Ves. 

7) Frekvencia odvozu odpadu bude vyznačená na zbernej nádobe nálepkou, ktorú správcovi 

nehnuteľnosti doručí Obec Záhorská Ves 
a) červená nálepka s číslom „1 “oprávňuje k 13 vývozom ročne – jednomesačný vývoz 

b) modrá nálepka s číslom „2“ oprávňuje k 26 vývozom ročne - dvojtýždenný vývoz (vždy 

v párny týždeň) 
9) Držiteľ odpadu v rodinných domoch alebo obdobných (malé bytové domy), ktorý má zbernú 

nádobu umiestnenú vo dvore je povinný umiestniť túto nádobu v deň vývozu pred dom. Bytové 

domy, ktoré majú nádoby umiestnené v uzamykateľných stojiskách si podmienky otvárania 

a uzatvárania stojísk písomne dohodnú s organizáciou poverenou zberom. 
10) Obec v spolupráci s organizáciou poverenou zberom si vyhradzuje právo rozhodnúť 

o systéme zberu komunálneho odpadu z ulíc, ktoré nie sú v správe obce. 

11) Obec v spolupráci s organizáciou poverenou zberom si vyhradzuje právo rozhodnúť 
o systéme zberu komunálneho odpadu obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom 

v záhradkárskych oblastiach a osadách. 

12) Zmesový komunálny odpad sa na základe zmluvy zneškodňuje skládkovaním na skládke 
spoločnosti .A.S.A. Slovensko v Zohore. 

Článok 9 

Drobný stavebný odpad 

1) Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od 

jednej fyzickej osoby. Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, 

tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 
2) Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad lm3 ročne od jednej 

fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad lm3 za drobný 

stavebný odpad a fyzická osoba - pôvodca je povinný zabezpečiť likvidáciu takého odpadu na 

vlastné náklady, ktoré nie sú súčasťou miestneho poplatku.  
3) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická 
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osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o 

stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. 

4) Pôvodcovia odpadu – fyzické osoby na území obce Záhorská Ves môžu tento druh odpadu 
odovzdať v priebehu celého roka na zbernom dvore v spoločnosti A.S.A. 

 

Článok 10 

   Objemný odpad 

1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa pre svoju veľkosť nevojdú do 

používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytok, staré okná, dvere, nádoby, 

koberce a podobne. Tento odpad musí pochádzať z domácností fyzických osôb. 
2) Na území obce Záhorská Ves sa podľa kalendára zberu zber veľkoobjemového odpadu uskutočňuje 

2 x do roka. Pôvodcovia odpadu - fyzické osoby môžu tento druh odpadu odovzdať v priebehu 

celého roka na zbernom dvore v A.S.A., pričom musí byť rozobraný a uložený na čo najmenší 
objem. 

3) Iné nakladanie s objemným odpadom sa zakazuje, najmä ponechať ho pri kontajneroch na  

odpad. 

Štvrtá časť 

      NAKLADANIE S TRIEDENÝM ODPADOM 

Článok 11 

Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov 
1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov nasledujúce 

druhy odpadov a odovzdať ich v rámci triedeného zberu odpadov: 

a) papier a lepenka 
b) sklo 

c) plasty z komunálnych odpadov (PET - odpady z polyetyléntereftalátu, LDPE - odpady 

z nízkohustého polyetylénu, HDPE - odpady z vysokohustého polyetylénu) 

d) kompozitné obaly - tetrapaky 
e) kovové obaly 

f) kovy 

g) batérie a akumulátory 
h) elektrické a elektronické zariadenia 

i) obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 

látkami = drobná chémia 
j) brzdové kvapaliny 

k) nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 

1) rozpúšťadlá 

m) pesticídy 
n) oleje a tuky 

o) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

p) farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
r) opotrebované pneumatiky 

s) zemina a kamenivo 

t) drobný stavebný odpad 
u) objemný odpad 

v) odpad zo zelene 

x) textil 

y) lieky 
2) Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu odpadov sú 1100 1 kontajnery, 

3) Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu odpadov sú označené nápisom, ktorú 

vytriedenú zložku je do nej možné ukladať. 
4) Je zakázané do nádob na triedený odpad ukladať iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená. 

5) Ak sa pri zbere triedeného odpadu zistí, že niektorá zložka v zbernej nádobe je znečistená  

iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude 

vyprázdnená pri najbližšom zbere zmesových komunálnych odpadov. 
6) V kalendári zberu vytriedeného odpadu v Záhorskej Vsi na daný rok je vždy uvedené, čo patrí do 
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jednotlivých druhov vytriedeného odpadu. 

Článok 12 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) 
1) Biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) je : 

- odpad zo záhrad, parkov, vrátane časti odpadu z cintorínov - tzv. zelený biologicky 

rozložiteľný odpad, 
- kuchynský a reštauračný odpad, 

-jedlé oleje a tuky. 

2) Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patria : 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 a drevný popol. 

3) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria : 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 zeleninou, ovocím, 

maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová 

vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový 
papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného 

ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, 

vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích 

prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod. 
4) Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria : kamene, obväzový materiál, cigaretové ohorky, 

uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri „domácich zabíjačkách“ a pod. 

5) Obec Záhorská Ves zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov prostredníctvom 2 

veľkoobjemových kontajnerov celoročne. Zber kuchynského a reštauračného odpadu obec 

nezabezpečuje z dôvodov vysokých ekonomických nákladov. Zber jedlých olejov sa vykonáva 

celoročne na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi. 
Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je 

pôvodcom. 

 

Článok 13 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - odpad zo zelene 
1) Každý pôvodca odpadu zo zelene je povinný prednostne zabezpečiť jeho skompostovanie vo 

vlastných, alebo užívaných nehnuteľnostiach. 

2) Je zakázané ukladať odpad zo zelene do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 

ukladať ho vedľa týchto nádob alebo ho spaľovať. 
3) Pôvodcovia odpadu zo zelene - fyzické osoby, ktoré ho nemajú možnosť skompostovať a lebo 

inak zhodnotiť, ho môžu odovzdať do celoročne pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 

5) Zber, prepravu a zhodnotenie odpadu zo zelene vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene 
(vrátane zelene z parkov a cintorínov) zabezpečuje obec ako správca verejnej zelene. 

 

Článok 14 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - kuchynský a reštauračný 

1) Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania, ako aj prevádzkovateľ školskej kuchyne a školskej jedálne (ďalej len 

„prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským 
a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a 

reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov. 

2) Jedlé oleje a tuky sa zbierajú v uzatvárateľných PET fľašiach do zbernej nádoby na Obecnom úrade 
počas úradných hodín.  

3) Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 

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

biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.b) Biologický 
kuchynský a reštauračný odpad sa nesmie dávať do nádob určený na zber komunálneho odpadu. Je ho 
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potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné 

a podľa potreby dezinfikovateľné. 

c) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 
kontajnery a iné obaly si hradí prevádzkovateľ kuchyne. 

d) 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. 

e) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným 

odpadom, okrem kožušinových zvierat. 

 

Článok 15 

Odpady z papiera, plastu, skla, kovový odpad, textílie, šatstva a obuvy, kal zo spetikov 

1) Odpady z papiera          
a) Triedia sa do farebne rozlíšených zberných nádob označených nálepkou pre daný druh 

vyseparovaného odpadu. Kontajnery sú rozmiestnené na určených zberných miestach. 

b) Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové obaly a pod. 
c) Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier 

s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier a kopírovací papier. 

d) Neplatí pre podnikajúce fyzické či právnické osoby a iné výrobné a obchodujúce spoločnosti. Tieto 

majú zo zákona povinnosť mať vlastné odpadové hospodárstvo. 
 

2) Odpady z plastu     

a) Triedia sa do farebne rozlíšených zberných nádob označených nálepkou pre daný druh 
vyseparovaného odpadu. Kontajnery sú rozmiestnené na určených zberných miestach. 

b) Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, fľaše z nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky 

od jogurtov, poháriky z automatov, plastové obaly a pod. 

c) Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo 
znečistené plasty, guma, molitan a pod.  

d) Neplatí pre podnikajúce fyzické či právnické osoby a iné výrobné a obchodujúce spoločnosti. Tieto 

majú zo zákona povinnosť mať vlastné odpadové hospodárstvo. 
 

3) Odpady zo skla 

a) Triedia sa do farebne rozlíšených zberných nádob označených nálepkou pre daný druh 
vyseparovaného odpadu. Kontajnery sú rozmiestnené na určených zberných miestach. 

b) Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, črepy, sklo z okuliarov a pod.  

c) Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovky, silne znečistené sklo a pod.  

d) Neplatí pre podnikajúce fyzické či právnické osoby a iné výrobné a obchodujúce spoločnosti. Tieto 
majú zo zákona povinnosť mať vlastné odpadové hospodárstvo. 

 

4) Zberné miesta pre odpady z papiera, plastu a skla: Hlavná ulica: oproti Pohostinstvu Daure, 
zastávka SAD pri bytovkách, pri Pošte, pri Obecnom úrade, v blízkosti Potraviny Prušková, 

Železničná stanica – trhovisko, Školská ulica pri novopostavenej bytovke, Stupavská ulica smer 

čerpacia stanica Jurki.       
 

5) Odpady z kovu vrátane kovových obalov 

a) Zbierajú sa do plastových vriec, ktoré pôvodca odpadu odovzdá na Obecnom úrade v pondelok 

v týždni, kedy sa uskutočňuje vývoz komunálneho odpadu /Rozpis vývozu je zverejnený na stránke aj 
nástenke obecného úradu/. 

b) Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, hliníkové viečko, hliníkový obal, 

kovové viečko, klinec, sponka, spinka, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové 
plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, 

potravy pre domáce zvieratá, kompótov, alebo plechovky z nápojov. 

Konzervy a plechovky pred odovzdaním je potrebné vypláchnuť; aby v nich nezostali zvyšky jedál. 

c) Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.  
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6) Textílie, šatstvo a obuv 

a) Zbierajú sa do nádob určených na zhromažďovanie daného odpadu. Kontajnery sú rozmiestnené na 

určených zberných miestach. 
b) Vhodné na zber sú: čisté suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň,) 

doplnky k oblečeniu (šatky, čiapky, šále a pod.), hračky z textílií a obuv. 

7) Kal zo septikov 
a) Zber a prepravu vykonáva iba oprávnená osoba, ktorá je zamestnancom obecného úradu s fekálnym 

vozidlom vo vlastníctve obecného úradu.  

b) Držiteľ odpadu hradí náklady na prepravu a zneškodňovanie priamo na obecnom úrade. 

c) Miestom likvidácie odpadu je na území obce vybudovaná čistiareň odpadových vôd.    

 

Článok 16 

             Biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov, parkov a záhrad – zelený odpad 
1) Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín 

a stromov, vypletá burina, zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevená štiepka, 

hobliny a pod. 
a) Pôvodca odpadu v rodinnom dome využije zelený odpad na domáce kompostovanie, alebo prinesie 

zelený odpad na vlastné náklady do veľkokapacitných kontajnerov celoročne pristavených na 

určených miestach v obci. 

b) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník 
pohrebiska odniesť do nádob na to určených a osobitne uložiť biologicky rozložiteľný odpad a ostatný 

odpad podľa označenia. 

2) Pre tzv. zelený odpad sú celoročne pristavené veľkokapacitné kontajnery: na športovom ihrisku 
a pri ČOV v obci.  

3) Vývoz nádob zabezpečuje zmluvne zabezpečená spoločnosť s obcou Záhorská Ves.  

 

Článok 17 

                                                      Nebezpečné odpady 

1) Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 

a) Za elektroodpad z domácností sa považuje: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska 
a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, 

práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné zariadenia, chladiace a mraziace zariadenia 

a pod.  
b) Zber zabezpečuje celoročne obecný úrad. Pôvodca odpadu ho musí priniesť sám na vlastné náklady  

počas úradných hodín.  

2) Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady 

a) Obec zber odpadu tohto druhu nerealizuje. Obyvatelia ho môžu odovzdať na prevádzke spoločnosti 
A.S.A. 

3) Humánne a veterinárne lieky 

Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné odovzdať ich do 
verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

4) Zakazuje sa uložiť alebo ponechať nebezpečný odpad na inom mieste ako na mieste určenom 

v súlade s týmto VZN, zneškodniť odpad v rozpore s týmto nariadením, zneškodniť odpady 
vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov, ukladať do zberných nádob na netriedený odpad.  

5) Komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok je zakázané navzájom miešať a ukladať spolu 

s ostatným komunálnym odpadom.  

 
       

Piata časť 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 18 

    Poplatky a kontrola 

1) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje Všeobecne záväzné 

nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Záhorská Ves. 
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2) Ak pôvodca odpadu užíva zbernú nádobu v rozpore s článkom 8 tohto nariadenia, obec si 

vyhradzuje právo doúčtovať si poplatok zodpovedajúci skutočne používanej veľkosti nádoby 

a intervalu jej vývozu. 
3) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a týmto nariadením.   
4) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva najmä: 

a) Starosta obce, 

b) Poslanci OZ v Záhorskej Vsi, 

c) Členovia komisie stavebnej a životného prostredia pri OZ v Záhorskej Vsi, 
d) Organizácia poverená zberom, 

e) Orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencií. 

5) Obecné zastupiteľstvo môže dodatkom k VZN nariadiť zber ďalších zložiek z komunálneho 
odpadu a stanoviť podmienky pre ich zhromažďovanie. 

 

Článok 19 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, alebo v prípade právnickej osoby správnym 

deliktom ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo trestný čin. 
2/ Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, 

b) uloží alebo ponechá odpad na inom mieste než na mieste určenom obcou, 
c) neoznámi, že bol na jeho nehnuteľnosti umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, 

d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi, 

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore s §40c zákona č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3/ Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €. Na priestupky a ich 

prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a v zmysle zákona č. 67/1971 Zb. o správnom konaní, ak 
zákon o odpadoch neustanovuje inak. 

4/ Obec Záhorská Ves môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie  

pokutu do výšky 6.638,- €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto VZN. Pokutu možno uložiť do 
jedného roka odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom, kto sa konania v rozpore s týmto VZN dopustil, 

najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto VZN. 

5/ Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

 

 

 

Článok 20 

Záverečné ustanovenia 

1) Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi  sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení ................... 

uznieslo dňa ..................... 
2) Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu 

v Záhorskej Vsi. 

 

 

 

 

V Záhorskej Vsi dňa 16.10.2014 


