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Obec Dvorec na základe ustanovenia § 6, ods. 1 zák.č.369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39 ods. 6 zákona č.223/2001 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákona) 
 
 

v y d á v a 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
    OBCE DVOREC 

 
         č. 1/2013 

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 
 

 
Čl. 1 

Základné pojmy 
 
(1) Odpadom je hnuteľná vec uvedená, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť 

alebo je 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, pokiaľ 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) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti sa 
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie 
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a 
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci 
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v 
správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a 
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení.   

(5) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo 
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona.  

(6) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a malo- obchodných 
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.  

(7) Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa 
nevyžaduje  stavebné povolenie a postačuje ohlásenie, alebo pri ktorých nie je 
potrebné ani ohlásenie. 

(8) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky 
komunálnych odpadov.  
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Čl. 2  
Účel odpadového hospodárstva 

 
(1) Účelom odpadového hospodárstva je:  

(a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom 
technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako 
výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno 
najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód 
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na 
zhodnotenie  

(b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými 
procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín 

(c) využívať odpady ako zdroj energie 
(d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí 

a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom 
 

Čl. 3  
Program odpadového hospodárstva 

 
(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) sa vypracúva v súlade s 

hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 3 a obsahuje analýzu 
súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program 
vydáva, a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej 
prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom a hodnotenie, ako bude 
program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. Program sa 
vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre 
polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.     

(2) Pôvodca programu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 
podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečného odpadu alebo 100 
ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu 
vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných 
udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od 
jednej fyzickej osoby (ďalej len drobné stavebné odpady), obec, na ktorej území 
tieto odpady vznikajú.  

(3) Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými 
obcami na základe uzatvorenej spolupráce. 

  
Čl. 4 

Povinnosti právnických a fyzických osôb 

 
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 

zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona 
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v 
súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.  

(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým 
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to 
tak, aby nedochádzalo k :   
1) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,  
2) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a  
3) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu  

(3) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.  
(4) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu 

odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého 
sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto 
držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo 
výrobca, z ktorého výroby odpad podchádza. 
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(5)  Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, 
       zabezpečí zneškodňovanie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na ktorého 
       území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu. 
(6)  Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa 
nehnuteľnosť nachádza. 

(7)  Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie   
       spoločného stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným   
       kuchynským a reštauračným odpadom a je povinný na požiadanie obce poskytnúť   
       pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a   
       s drobnými stavebnými odpadmi. 
 (8)  Pôvodca odpadu je povinný: 
        a) zapojiť sa do systému separovaného zberu komunálnych odpadov a drobného   
            stavebného odpadu v obci 
        b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v   
            obci 
        c) ukladať komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich oddelené zložky za    
            účelom ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich   
            systému zberu týchto odpadov v obci 
        d) sprístupniť zberné nádoby v čase odvozu a udržiavať čistotu okolo zberných   
            nádob  
 (9)  Zakazuje sa: 
         a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom týmto   
             VZN 
         b) dávať do zberných nádob taký odpad , ktorý do nich nepatrí a používať ich na   
             iné účely 
         c) sypať odpady mimo zberných nádob 
         d) uložiť odpad za účelom zneškodnenia v rozpore s týmto VZN 
  

Čl. 5 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 
(1) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a 

zaradiť ako samostatný druh odpadu.    
(2)  Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   
      odpadmi hradí obec z miestneho poplatku okrem prípadov uvedených v § 39 ods. (9)   
      zákona a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od   
      prevádzkovateľa kuchyne. Výnos z miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu   
      nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými   
      odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.   
(3)  Obec Dvorec zabezpečuje okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 3 zákona:  

a) zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom vrátane zabezpečenia  
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a 
zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky 
komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.  

b) podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov   
    na účely   ich   zhodnotenia   alebo   zneškodnenia,   oddelene   vytriedených     
    odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.  

 (4)  Vykonávať zber,   prepravu   a zneškodňovanie   komunálnych   odpadov   a       
       drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a   
       reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchyne na území obce Dvorec môže   
       len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Dvorec,  
       v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na   
       nakladanie s odpadom.       
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Čl. 6  
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu. 

 
 (1)  Zložky KO pre ktoré je triedený zber povinný  
        Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať:  
        a) triedený zber komunálnych odpadov pre:  
            papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný komunálny odpad /BRKO/ ,   
            okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je   
            prevádzkovateľ kuchyne - ďalej ako „skupina A“ 
        b) podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber pre:  
            objemné odpady, drobné stavebné odpady a odpady s obsahom škodlivín   
            (použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,   
            chemikálie a iné nebezpečné odpady) - ďalej ako „skupina B“ 
  (2)  Zložky KO pre ktoré je triedený zber dobrovoľný  
         Obec môže zaviesť a zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov aj pre iné     
          zložky komunálnych odpadov ako napr. textil, viacvrstvové kombinované   
          materiály - ďalej ako „skupina C“ 
  (3) Zložky KO, pre ktoré je povinný triedený zber, ale nezabezpečuje ho obec  
          a) elektroodpad z domácností vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení 
          b) kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení  
          c) lieky nespotrebované fyzickými osobami – ďalej  ako „skupina D“ 
 

Čl. 7  
                                                              Skupina A 
 
(1) Zmesový komunálny odpad držitelia ukladajú do 110 l kuka nádob 

z pozinkovaného plechu, prípadne 120 l plastových nádob. Zberné nádoby sú vo 
vlastníctve občanov, vlastníkov nehnuteľností, fyzických osôb – podnikateľov a 
právnických osôb, ktorí sú povinní zbernú nádobu umiestniť na svojom pozemku. 
Zber zmiešaného komunálneho odpadu obec zabezpečuje vývozom odpadu z 

týchto nádob v cykle raz za 14 dní, spravidla v piatok. Vyvezená bude len taká 
nádoba, ktorá je pred vývozom umiestnená na verejne prístupnom mieste pred 
nehnuteľnosťou držiteľa odpadu.    

(2) Pôvodcovia odpadu sú povinní triediť odpad na:  
a) Papier – pôvodcovia sú povinní tento zhromažďovať doma a potom zviazaný 

priniesť na obecný úrad, prípadne odovzdať v ZŠ s MŠ Dvorec.   
b) Plasty – pôvodcovia odpadu plastov sú povinní odkladať tieto doma do 

plastových vriec, ktoré zabezpečuje obec. Po zaplnení vriec tieto odovzdať na 
určené miesto pri budove OcÚ. Pri ukladaní odpadu do vriec je pôvodca povinný 
zmenšiť objem na minimum.   

c) Sklo – obalové, tabuľové a iné sklo zhromažďovať do nádob určených pre tieto 
účely. Vyznačené nádoby sú umiestnené na verejnom priestranstve v blízkosti 
obecného úradu, zastávky autobusu na hornom konci obce a v časti Sliezska 
osada. Zber skla sa robí bez triedenia na sklo biele a farebné.   

d) Kovy, kovové obaly - pôvodcovia môžu túto vytriedenú zložku odpadu 
odovzdať v zberni surovín v Bánovciach nad Bebravou za odplatu, prípadne 
odovzdať na určené miesto pri budove OcÚ.  

e) Biologicky rozložiteľný odpad – ide o tzv. zelený odpad, biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb a jedlé oleje a tuky. Pôvodcovia 
sú povinní tento sami spracovávať kompostovaním na vlastných pozemkoch.   
Na obec Dvorec sa v zmysle § 39 ods. 18 pís. b) bod 2. povinnosť zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné 

odpady nevzťahuje.  
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        f) Obec Dvorec zabezpečuje zber jedlých olejov a tukov v uzatvárateľných    

            nádobách /PET fľaše/, ktoré sa odovzdávajú do zbernej nádoby umiestnenej   

            v budove obecného úradu.  

        g) Na obec Dvorec ako prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania –  
            školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dvorec sa vzťahujú povinnosti prevádzkovateľa   
            kuchyne uvedené v článku 10 bod 2. 
 
 

Čl. 8  
                                                              Skupina B 
 
        Drobný stavebný odpad a objemný 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 (pri 4 členoch   
         domácnosti sú to 4 m3). Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto   
         odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu,   
         nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a jeho držiteľ si   
         objedná veľkokapacitný kontajner a je povinný zabezpečiť prepravu   
         a zneškodnenie na skládku osobitne na vlastné náklady.  
 (2)    Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou  
          nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.  

          Uvedené odpady patria do veľkorozmerných kontajnerov . Obec zabezpečí zber a   

          prepravu vyššie uvedených odpadov najmenej 2 krát do roka. Veľkokapacitný  

          kontajner je umiestnený v blízkosti budovy obecného úradu, do ktorého môžu    

          pôvodcovia komunálnych odpadov odovzdávať uvedený odpad celoročne.  

 (3)    Zber odpadu s obsahom škodlivín obec Dvorec zabezpečuje 2 krát ročne.   

          O zbere bude obec držiteľov odpadu informovať obvyklým spôsobom – miestnym   

          rozhlasom. Držiteľ odpadu je povinný v deň zberu odpad odviezť na určené    

          miesto.  

 
Čl. 9  

                                                              Skupina C 
 
           Obec Dvorec zabezpečuje aj triedený zber pre zložky KO: 
 
  (1)      Viacvrstvové kombinované materiály – pôvodcovia odpadu môžu odkladať   
             odpad doma do plastových vriec a po naplnení tieto odovzdať na určené miesto   
             pri budove OcÚ, prípadne odovzdať do ZŠ s MŠ Dvorec.  
  (2)      Textil – zber sa vykonáva 2 krát ročne. Akcia sa vyhlási vopred a občania môžu   
             nosiť textil na obcou stanovené miesto.   
 

Čl.10  
                                                               Skupina D 
 
 (1)   Elektroodpad z domácností -  odvoz odpadu obec zabezpečuje najmenej 2 krát    
         ročne, prípadne podľa potreby. O zbere bude obec držiteľov odpadu informovať   
         obvyklým spôsobom – miestnym rozhlasom. Držiteľ odpadu je povinný v deň  
         zberu odpad odviezť na určené miesto.   
 (2)   Kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení - o biologicky   
         rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je povinná postarať sa fyzická osoba   
         - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného   
         stravovania.  
         a) odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v   
             obci,  
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         b) náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane   
             nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú   
             súčasťou miestneho poplatku),  
         c) prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do   
             doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali   
             hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť,  
         d) zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,  
         e) frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj   
             teploty prostredia (leto/zima),  
         f) 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,  
         g) 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,  
         h) prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat   
             kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.  
  (3)   Lieky nespotrebované fyzickými osobami – nespotrebované lieky nepatria do   
          zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných   
          lekárni. 
 

Čl.11  
Pôsobnosť Obce Dvorec 

 
          Obec Dvorec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva  

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 80 ods. 3 písm. a zákona)] 
a ukladá pokuty za priestupky,  

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení 

na nakladanie s odpadmi na území obce.  

 
  Čl.12  

                                                              Účinnosť 
 
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dvorec sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Dvorci dňa 18.3.2013. 
(2) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 

4/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho 

vyhlásenia. 
 
 
Vo Dvorci 18.3.2013 
 
 

 Ing. Eva Srncová 
                                                                                                            starostka obce 
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