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Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom nad Hronom v zmysle ustanovenia § 6 ods.2 Zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe § 39 

ods.4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce 

Vyšné nad Hronom 
 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe zberu a 

preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek 

komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a 

elektroodpadmi z domácnosti a zároveň určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na 

zneškodňovanie odpadov. 

2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených 

na podnikanie a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území Obce Vyšné nad 

Hronom. 

3. Vzťahuje sa na celé územie obce Vyšné nad Hronom. 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v zákone 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien 

a doplnkov (ďalej len „zákon“), ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade 

s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 

týchto odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej 

sa odpad nachádza. 

4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 

odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v 

súlade so zákonom. 

5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 

zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo 

biologických vlastností odpadov. 

7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich 

prepravy. 

8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. 



9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 

ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

10. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností 

zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov na mieste ich vzniku. 

11. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac 

nebezpečných vlastností. 

12. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb alebo 

fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení 

verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene, 

vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods.2,3,14 zákona).  

13. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie 

a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 

stavebnému úradu (obci) a to do 1 m3 ročne (Ide najmä o stavebnú suť, dlaždice, tehly, 

škridla a podobne)  

14. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 

ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za 

zložky vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov, sklo a ďalšie. ) 

15. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú 

likvidovať štandardnými nádobami, napr. ich veľký rozmer, objemnosť a hmotnosť. 

16. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpad 

17. Stanovište zbernej nádoby, alebo kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej 

nádoby alebo kontajnera ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym  

požiadavkám. 

18. Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré 

pochádzajú z domácností fyzických osôb. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom  

 

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

území obce zodpovedá Obec Vyšné nad Hronom. 

2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov : 

a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho 

území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom, 

b) v rámci zavedeného systému odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému 

zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) zabezpečuje podľa potreby,  zber a prepravu objemných odpadov, zber a prepravu oddelene 

vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov za účelom ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s komunálnym 

odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi a elektroodpadmi 

 

1. Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, nebezpečných 

odpadov a elektroodpadov je povinný : 

a) Ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob 

a miest na to určených, 



b) Používať obcou určené typy zberných nádob a zberných vriec, 

c) Zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území 

obce realizovaný. Vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných nádob a 

zberných vriec. 

d) Sprístupniť nádobu v určených dňoch zberu komunálneho odpadu, plastové vrecia 

naplnené PET fľašami (ako i zmiešané plasty) vyložia ich užívatelia výlučne v deň zvozu 

daného odpadu pred svoj dom na krajnicu verejnej komunikácie a to od 6,00 hodiny do 22.00 

hodiny. Mimo deň zvozu ich uložiť tak aby neprišlo k ich odcudzeniu, poškodeniu, neboli na 

chodníkoch a komunikáciách a pri zdrojoch pitnej vody.  

e) Sprístupniť a zabezpečiť zjazdnosť príjazdovej komunikácie k zberným nádobám a 

zberným vreciam pre vozidlá zabezpečujúcich zvoz odpadov. V zimnom období odpratať 

sneh, resp. zabezpečiť posyp z prístupovej cesty na vyprázdnenie zberných nádob a zberných 

vriec. 

f) Udržiavať čistotu okolo zberných nádob a zberných vriec. Znečistenie spôsobené vlastnou 

nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia, 

g) Platiť poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN obce Vyšné nad Hronom 

o miestnom poplatku za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

2. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb 

podnikateľov sú zodpovedné tieto subjekty, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v 

rodinných a bytových domoch je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívateľ 

daného rodinného domu resp. bytového domu. 

3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne 

Obvodnému úradu životného prostredia v Leviciach a Obecnému úradu vo Vyšnom nad 

Hronom. 

4. Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spoločenských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov a 

objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku 

alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora podujatia. 

Tento sa stáva spoluzodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie systému nakladania 

s odpadmi. 

 

 

Článok 5 

Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškodňovanie a 

zhodnocovanie komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov, nebezpečných 

odpadov a elektroodpadov 

 

1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov, 

drobných stavebných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov na území Obce 

Vyšné nad Hronom môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 

s Obcou Vyšné nad Hronom (ďalej oprávnená osoba). 

2. Oprávnená osoba je povinná : 

a) Dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu, 

b) Vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky, 

alebo inej závažnej okolnosti 

c) Po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená, 

d) Vykonať na požiadanie Obce Vyšné nad Hronom mimoriadny vývoz komunálneho 

odpadu, 

e) Zabezpečiť na požiadanie Obce Vyšné nad Hronom pristavenie a vývoz veľkoobjemových 

kontajnerov 

f) Plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s Obcou Vyšné nad Hronom. 

 



Článok 6 

Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu 

 

1. Obec Vyšné nad Hronom má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy 

jednotlivých zložiek odpadov prostredníctvom firmy Tekovská ekologická, s.r.o. Nový Tekov 

a Služby Šárovce, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. 

2. Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti 

požiadať Obecný úrad vo Vyšnom nad Hronom o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu. 

3. V obci je zavedený kontajnerovo-intervalový zber odpadov. 

4. Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec : 

a) 120 l odpadové nádoby 

b) zberné vrecia na separované zložky komunálneho odpadu – PET fľaše a zmiešané plasty 

5. V Obci Vyšné nad Hronom je zavedený zber separovaného odpadu : 

a) Papier a kartónový papier 

b) Plasty (PET - fľaše, zmiešané plasty) 

c) Sklo 

d) Elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické 

náradie, chladničky a mrazničky, rádiá, mobily, nabíjačky a pod.), 

e) MKO        

f)VKO       

 

Článok 7 

Komunálny odpad 

 

1. Vývoz komunálneho odpadu je uskutočňovaný 2 x mesačne . 

2. Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby, je zabezpečovaný prostredníctvom 120 l 

typizovaných plastových (prípadne  zinkových) odpadových nádob . 

3. Každá fyzická osoba  v Obci Vyšné nad Hronom je povinná si zabezpečiť typizovanú 

odpadovú nádobu./ zakúpenie na obecnom úrade / 

4. Odpadová nádoba nesmie obsahovať odpad, ktorý obec separuje podľa článku 6, bodu 5 

tohto nariadenia. 

 

Článok 8 

Separovaný zber 

 

1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. 

2. V obci Vyšné nad Hronom je zavedený separovaný zber : papiera a kartónového papiera, 

plastov, skla, elektroodpadu, MKO, VKO 

3. Povinnosťou fyzických a právnických osôb je zapojiť sa do separovaného zberu a ukladať 

odpad a drobný stavebný odpad tam,  kam určí obec. Vývoz separovaného odpadu sa 

vykonáva  podľa harmonogramu zberu, ktorý je každoročne zverejnený.  

4. Do zberných nádob a plastových vriec je povolené dávať len odpad, ktorý je na to určený. 

5. Plastové PET fľaše a iné plasty (zmiešané plasty)  stlačené na minimum, uložené 

s uzáverom a etiketou,  odváža obec v zberných igelitových vreciach  bezplatne priamo od 

obytných domov. 

6. Papier (noviny, časopisy, letáky, knihy, prospekty a pod.) sa tiež dáva do vriec.  

7. Kartónový papier sa zväzuje.  

8. Sklo sa dáva do vriec./všetko umyté, čisté /   

11. Elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické 

náradie, chladničky a mrazničky, rádiá, mobily, nabíjačky a pod.) sa sústreďuje v požiarnej 

zbrojnici v dňoch nato vyhradených bude vyhlásené v obecnom rozhlase.  

12. VKO, MKO 

 



Článok 9 

Drobný stavebný odpad 

 

1. Za drobný stavebný odpad na území Obce Vyšné nad Hronom sa považuje odpad, ktorý 

vznikne pri rekonštrukcii domov, rekreačných chát , chalúp a bežných udržiavacích prác na 

vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a to do množstva 1m3. Ide o stavebnú 

suť, dlaždice, tehly, škridla a podobne.  

2. Držiteľ stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť. 

3. Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzovať do zberných nádob a plastových vriec. 

4. Zvyšnú časť je držiteľ oprávnený uložiť  na miesto, ktoré vyhradí Obecný úrad. 

5. Pred umiestnením drobného stavebného odpadu je držiteľ drobného stavebného odpadu 

povinný  dodržiavať pokyny Obecného úradu. 

 

Článok 10 

Objemný odpad 

 

1. Zhromažďovanie, zber a preprava veľkoobjemového odpadu (nábytok, koberce, matrace, 

linoleá, staré vane, umývadlá, veľké kusy penového polystyrénu a iné ) sa uskutočňuje podľa 

potreby. 

2. Informácia o stanovišti kontajnerov sa zverejňuje prostredníctvom  obecného rozhlasu. 

3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si odber a zneškodňovanie 

veľkoobjemového odpadu zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej 

oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia. 

 

Článok 11 

Nebezpečný odpad 

 

1. Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava nebezpečného odpadu (batérií 

a akumulátorov olovených, niklovo-kadmiových, žiarivky a iný odpad obsahujúci   ortuť). 

2. Obyvateľom obce Vyšné nad Hronom sa likviduje nebezpečný odpad bezodplatne. 

3. Nebezpečný odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 

priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 

4. Nebezpečný odpad je vyvážaný minimálne ročne a jeho prepravu a zneškodňovanie 

zabezpečuje výhradne oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie (§ 8 zákona o 

odpadoch) . 

5. Zhromažďovanie nebezpečného odpadu sa uskutočňuje výlučne v deň jeho odvozu a to pri 

obecnom úrade. 

6. Na nebezpečný odpad do času jeho vyvezenia dohliada osoba poverená starostom obce. 

7. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si odber a zneškodňovanie nebezpečného 

odpadu zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s uzatvorenou zmluvou s príslušnou 

oprávnenou organizáciou. 

 

Článok 12 

Elektroodpad z domácností 

 

1. Elektroodpad (počítače, televízory, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické 

náradie, chladničky a mrazničky, rádiá, mobily, nabíjačky a pod.)  je zakázané ukladať na 

verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám na komunálny odpad. 

2. Na území obce sa zabezpečuje preprava nasledovných elektroodpadov : kat. č. 200136, 

200135, 200121, 200123 . 

3. Zhromažďovanie elektroodpadu je na zbernom mieste v obci a v požiarnej zbrojnici 

v dňoch nato určených /vyhlásené v obecnom rozhlase./ 



4. Vývoz elektroodpadu je pre občanov zabezpečovaný obecným úradom minimálne 1x ročne 

bezodplatne.  

5. Elektroodpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 

priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 

 

Článok 13 

Biologicky rozložiteľný odpad 

 

 Právnické a fyzické osoby pri zneškodňovaní bioodpadu postupujú v zmysle zákona o 

odpadoch č. 223/2001 Zb. v znení neskorších predpisov a vývoz uskutočňujú na „Dočasný 

zberný dvor“ určený Obecným úradom. 

2. Odpady z cintorínov sa zhromažďujú do kontajnerov určených na komunálny odpad, 

osobitných kontajnerov určených na separovaný odpad a určené miesto na biologicky 

rozložiteľný odpad a to všetko na miestnom cintoríne. Do týchto kontajnerov môžu fyzické 

osoby a správca cintorína zhromažďovať odpady z údržby cintorína. Do kontajnerov nie je 

dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú 

z cintorínov. Zabezpečenie kontajnerov, ich vyprázdňovanie a zneškodnenie zhromaždených 

odpadov zabezpečuje počas celého roka obec Vyšné nad Hronom. 

 

 

Článok 14 

Dočasný zberný dvor  

 

Zriaďuje sa „Dočasný zberný dvor na zber biologicky rozložiteľného odpadu  a drobného 

stavebného odpadu  vznikajúceho na území obce Vyšné nad Hronom“  (ďalej len „zberný 

dvor/ Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad (lístie, konáre, burina) a drobný stavebný odpad (stavebná suť, dlaždice, tehly, škridla 

a pod do objemu 1m3) vznikajúce na území obce Vyšné nad Hronom.  Zakazuje sa voziť 

a skladovať na zbernom dvore akýkoľvek iný odpad, vrátane  nebezpečného odpadu 

a netriedeného komunálneho odpadu. V prípade sporu o druhu odpadu a/alebo jeho množstve 

a pod. rozhodne starosta obce. Každý poplatník miestneho poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad (domácnosť, fyzická osoba- podnikateľ, právnická osoba) je 

oprávnený na zbernom dvore odovzdať  do 1 m3 drobného stavebného odpadu ročne.  Každý 

poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu preukázať svoju totožnosť obsluhe zberného dvora 

platným dokladom totožnosti. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní  odpadu na zbernom 

dvore tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa 

pokynov obsluhy zberného dvora a podľa prevádzkového poriadku zberného dvora.  

 

Článok 15 

Priestupky a sankcie 

 

1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci Obecného 

zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce. 

2. Priestupku, ktoré prejednáva podľa § 80 ods. 3 písm. a) zákona obec, sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto 

nariadením,  

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené Obcou Vyšné nad Hronom týmto 

nariadením, 

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 4, odst.3 tohto nariadenia, 

d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona, (údaje súvisiace s 

nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadom), 

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácii v rozpore s § 40c zákona  



3. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 165,96 EUR. Priestupok prejednáva obec 

a výnosy z pokút sú príjmom obce.  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení). 

4. Ďalšie priestupky, ktoré prejednáva obvodný úrad životného prostredia, upravuje zákon. 

Obvodný úrad životného prostredia môže uložiť pokutu až do výšky 663,87 EUR.   

5. Za porušenie ustanovení zákona ako i  tohto nariadenia, môže príslušný orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu až do výšky 16.000,00EUR.   

5. Za porušenie  tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie uložiť na základe § 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6638,00 EUR. 

  

 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva vo Vyšnom nad 

Hronom č. 3/2014 

zo  dňa:27.1.2014. a nadobúda účinnosť:1.3.2014 

 

                                                                                             Eva Madarásová 

 

     starostka obce 
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