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12. 12. 2020

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet nariadenia
Predmetom tohto nariadenia je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva upraviť na
území obce Valaská najmä podrobnosti o:



















spôsobe nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
systéme triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov,
spôsobe nakladania s elektroodpadom z domácností,
spôsobe nakladania s použitými batériami a akumulátormi,
spôsobe nakladania s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými
fyzickými osobami a zdravotníckymi pomôckami,
spôsobe nakladania s jedlými olejmi a tukmi z domácností,
spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom,
spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od fyzických osôb,
spôsobe nakladania s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností,
spôsobe zberu objemného odpadu,
spôsobe zberu použitého šatstva a textílií z domácností,
spôsobe zberu kalu zo septikov a žúmp,
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
spôsobe nakladania s odpadovými pneumatikami a spätnom zbere odpadových pneumatík,
prevádzkovaní zberného dvora,
prevádzkovaní obecného kompostoviska,
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.

§2
Vymedzenie základných pojmov
1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2) Komunálny odpad je:
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky,
skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických
zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného
odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. Jedná sa o odpad z
maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb,
stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako
odpad z domácností,
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c) komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane
čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.
3) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
5) Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie
je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti,
sanita, koberce, matrace, tabuľové sklo, okná, dvere a pod.).
6) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
7) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z
domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a
maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický
odpad z potravinárskych závodov.
8) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
9) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
10) Potravinový odpad sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.
11) Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním,
dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo
spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe zákona o odpadoch; za obaly sa
považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
12) Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí
do niektorej zo skupín výrobkov uvedených v zákone o odpadoch a odpad, z ktorého bude
tvoriť súčasť komunálneho odpadu.
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13) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
14) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe osobitného predpisu.
15) Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok je taký komunálny odpad, ktorý
má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do
nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.
16) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten,
kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
17) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
18) Zber odpadu (vrátane mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho
predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov.
19) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
20) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení
vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto
zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
21) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
22) Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území obce najmä zber, mobilný zber
a prepravu komunálnych odpadov.
23) Výkup odpadu (vrátane mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou
osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
24) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov definovaných zákonom o
odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Jedná sa o tieto skupiny
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výrobkov: elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly (papier, plasty, sklo, kovy,
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky), vozidlá, pneumatiky a neobalové
výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (papier, plasty, sklo).
25) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
ustanovených v zákone o odpadoch alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na
výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku
odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného
zhodnotenia tohto prúdu odpadu.
26) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov
so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná
vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s
vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia.
27) Obecná kompostáreň je zariadenie prevádzkované obcou, ktoré slúži na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene vzniknutého na území obce.
V obecnej kompostárni môžu fyzické osoby odovzdávať oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu ustanovenom zákonom o odpadoch, VZN obce
a prevádzkovým poriadkom kompostárne.
28) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené mestom a prevádzkované obcou. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby
odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto VZN.
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DRUHÁ ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE
§3
Spoločné ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi
1) Hierarchia odpadového hospodárstva na území obce je záväzné poradie týchto priorít
v súlade s osobitným predpisom1):
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
2) Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
s týmto všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch.
3) Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
4) Na území obce sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
a množstvový zber drobného stavebného odpadu.
5) Na území obce je zavedený zber biologicky rozložiteľných odpadov a biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov.
a) obec Valaská zabezpečí kompostéry pre obyvateľov rodinných domov a pre bytové
spoločenstvá,
b) v prípade, že si občan neprevezme kompostér od obce, je povinný preukázať, že má
zabezpečené kompostovanie vlastného odpadu (príloha č. 1 Dohoda o domácom
kompostovaní).
6) Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov,
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný
zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov.
Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na
území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
7) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu
1)

§6 zákona č. 79/2015 Z. z.
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zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku
obvyklých nákladov, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
8) Pôvodca odpadu je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať komunálny odpad alebo jeho oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci,
e) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti
kde býva alebo sídli a dodržiavať zákaz vhadzovať zmesový komunálny odpad do zberných
nádob určených pre iných účastníkov systému zberu,
f) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na určenom mieste,
chrániť ich pred poškodením a odcudzením,
g) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
h) predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné
vlastnosti.
9) Oprávnená osoba je povinná:
a) dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky
podľa dohody so zástupcami obce,
c) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
d) vykonať na požiadanie obce Valaská mimoriadny vývoz komunálneho odpadu,
e) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou Valaská.
10) Držiteľ komunálnych odpadov:
a) je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom
začínajúcim kódom „20“.2
b) je v katastrálnom území obce povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.3
Táto povinnosť sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad. Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak,
že:
- zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
- na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba,
- na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup
medveďovi hnedému k odpadu.
11) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v
2

Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov

3

§ 18 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
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súlade so zákonom a týmto nariadením,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o
odpadoch,
c) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad,
d) na území obce počas kultúrno-spoločenských a športových podujatí, prípadne iných
podujatí určených pre verejnosť používať jednorazový riad, ako poháre, taniere, tácky,
príbory a iné z umelej hmoty (plastov) a penového polystyrénu,
e) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s
ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
f) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
i) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný
odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
12) Správca nehnuteľnosti je povinný:
1) Požiadať obec Valaská o zapojenie do systému zberu na území obce najneskôr do 15 dní
odo dňa vzniku povinnosti zapojiť sa do systému zberu a súčasne požiadať obec o dostatočný
počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na vytriedené zložky komunálneho
odpadu. O tejto skutočnosti vystaví obec písomné potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej
nádoby a dodá alebo zabezpečí dodanie zbernej nádoby správcovi nehnuteľnosti najneskôr
do 15 dní od podania úplnej žiadosti o zapojenie sa do systému zberu.
2) Oznámiť obci skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu v zapojení v systéme zberu do 15 dní
odo dňa vzniku tejto skutočnosti a zároveň požiadať o zmenu v zapojení v systéme zberu;
o tejto skutočnosti vystaví obec písomné potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby
alebo písomné potvrdenie o odobratí zbernej nádoby a dodá alebo odoberie alebo zabezpečí
dodanie alebo odobratie zbernej nádoby správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní od
podania žiadosti o zmenu zapojenia sa v systéme zberu. Správca nehnuteľnosti požiada obec
o zmenu zapojenia v systéme zberu, ak sa skutočná produkcia odpadu pôvodcov odpadu v
spravovanej nehnuteľnosti zvýšila alebo znížila oproti produkcii odpadu určenej pri ohlásení
vzniku povinnosti na zapojenie sa do systému zberu alebo pri
predchádzajúcej
zmene zapojenia v systéme zberu.
3) Oznámiť obci skutočnosť odôvodňujúcu zánik zapojenia do systému zberu najneskôr do 15
dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a zároveň vrátiť zbernú nádobu; o tejto skutočnosti
vystaví obec písomné potvrdenie o odbere zbernej nádoby a odoberie alebo zabezpečí
odobratie zbernej nádoby správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní od podania
oznámenia o tejto skutočnosti.
4) Zabezpečiť sprístupnenie stanovišťa zbernej nádoby/kontajnera za účelom jej vyprázdnenia,
údržby a dezinfekcie (ďalej len „manipulácia so zbernou nádobou“) alebo zabezpečiť
premiestnenie zbernej nádoby v deň odvozu na miesto dostupné zvozovej technike
oprávnenej osoby v bezprostrednej blízkosti stanovišťa a to na čas nevyhnutný
na manipuláciu so zbernou nádobou; správca nehnuteľnosti môže zabezpečiť sprístupnenie
stanovišťa zbernej nádoby okrem iného aj prostredníctvom oprávnenej osoby poskytnutím
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súhlasu oprávnenej osobe na použitie špeciálneho zámku a univerzálneho kľúča na
uzatváranie a odomykanie stanovišťa.
5) Požiadať obec o vykonanie mimoriadneho odvozu zmesového komunálneho odpadu z
dôvodu nadmernej produkcie odpadu alebo z dôvodu porušenia povinnosti správcu
nehnuteľnosti.

§4
Spôsob nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
1) Na území obce je zavedený zber komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí
sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku
na území obce.
2) V obci sú zavedené pre jednotlivých pôvodcov odpadov tieto druhy nádob:
a) v rodinných domoch zberná nádoba o objeme 110 l, - vývoz nádoby 1 krát týždenne. Zberné
nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť umiestnené v areáli rodinného domu, nie
na verejnom priestranstve s výnimkou dňa vývozu zmesového komunálneho odpadu.
b) v bytových domoch zberná nádoba o objeme 1100 l, - vývoz nádoby 1 krát týždenne. Pre
každé bytové spoločenstvo je zabezpečené príslušné kontajnerové stojisko. Zoznam
kontajnerových stojísk a k nemu prislúchajúce bytové spoločenstvo tvorí prílohu č. 3 tohto
nariadenia.
c) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ po splnení ohlasovacej povinnosti
individuálne určí interval odvozu komunálnych odpadov. Výber zbernej nádoby a určenie
intervalu odvozu komunálneho odpadu je pôvodca komunálneho odpadu povinný písomne
oznámiť v rámci ohlasovacej povinnosti podľa osobitných predpisov (zákon 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov).
3) Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Harmonogram zvozu je každoročne aktualizovaný a zverejnený na webovom sídle obce
Valaská a v miestnych novinách
4) Ak obec kontrolou u pôvodcu alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním
vyprodukovaného odpadu počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť umiestnenie
ďalšej zbernej nádoby.
5) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

§5
Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
1) V obci sa vykonáva triedený zber:
a) papiera, skla, plastov, kovov,
b) elektroodpadov z domácností,
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c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) jedlých olejov a tukov z domácností,
e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
f) opotrebované pneumatiky.
2) Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby.
3) Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x
25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste
a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
4) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť
navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky
komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast, terapaky a kovy
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob. Zber odpadov
prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí a rôzne plastové nádobky a hračky,
penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, kovové tuby
od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo znečistené zvyškami
jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob. Zber odpadov
prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob. Zber odpadov
prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier
a pod.
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne
dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V
rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 l nádob.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
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Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly,
vrchnáky z kompozitných krabíc.
5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného
výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
6) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť
do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7) Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu. Harmonogram zvozu je každoročne
aktualizovaný a zverejnený na webovom sídle obce Valaská a v miestnych novinách.
8) Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu aj na
zbernom dvore.
9) Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je
povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej
opravu alebo výmenu do 10 kalendárnych dní,
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia,
jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia
(vrátane množstva vytriedeného komunálneho odpadu), úpravy alebo zneškodňovania,
prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob.

§6
Spôsob nakladania s elektroodpadom z domácností
1) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
elektromotory, ručné elektrické náradie atď.
2) Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá
obce.
3) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
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odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
4) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
5) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§7
Spôsob nakladania s použitými batériami a akumulátormi
1) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje
systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z
komunálnych odpadov.
2) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na zbernom dvore.
3) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa
nich a na verejné priestranstvá obce.
4) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§8
Spôsob nakladania s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými
fyzickými osobami a zdravotníckymi pomôckami
1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.

§9
Spôsob nakladania s jedlými olejmi a tukmi z domácností
1) Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom dvore v obci.
2) Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá,
resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

§ 10
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
1) Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a verejnej zelene do zberných nádob na komunálny
odpad a na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
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2) Držiteľ odpadu je povinný prednostne predchádzať vzniku odpadu zo záhrad individuálnym
alebo komunitným kompostovaním v kompostovacom zariadení; ak toto nie je možné alebo
účelné, odpad odovzdá osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom.
3) Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe cintorínov na území obce
je správca cintorína.
4) Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe verejnej zelene na území obce
sú Technické služby Valaská.
5) Držiteľ odpadu zo zelene vznikajúceho pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe
je povinný zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostéri.
6) Do kompostéra patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie,
zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina; kompostér nie je
určený na biologicky rozložiteľný odpad z domácností živočíšneho pôvodu najmä
mliečne a mäsové výrobky.
7) Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na obecnom kompostovisku.
8) Obec umožní zriadenie komunitného kompostoviska, ak o to požiada držiteľ biologicky
rozložiteľného odpadu. Obec po posúdení žiadosti a splnení podmienok vydá v lehote do 30
dní k žiadosti o zriadenie komunitného kompostoviska stanovisko a pridelí komunitnému
kompostovisku registračné číslo.
9) Komunitné kompostovisko je možné umiestniť a zriadiť len na pozemku majetkovo
- právne vysporiadanom s vlastníkom pozemku, a ak je:
a) umiestnené mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov
alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej
komunikácii,
b) zabezpečené proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným
nežiaducim živočíchom aj zo spodnej časti pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm
alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej
vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska,
c) na kompostovisku spracovávaný len odpad zo surových rastlinných zvyškov,
d) v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity,
e) zabezpečené oznamom umiestneným na viditeľnom mieste s pokynmi, ktoré odpady do
kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať
a kontaktom na zodpovednú osobu,
f) zabezpečené tak, aby bolo prístupné len zaškoleným členom komunity.

§ 11
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1) Prevádzkovateľom kuchyne je aj právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá
zabezpečuje dočasne spoločné stravovanie na verejnom priestranstve (napríklad stánok
s občerstvením, bufet).
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2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s osobitnými predpismi4 a v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia. Prevádzkovateľ
kuchyne prednostne predchádza vzniku kuchynského a reštauračného odpadu
kompostovaním použitím certifikovaného zariadenia určeného na tento účel v súlade s
osobitným predpisom.
3) Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečí zhromažďovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v zberných nádobách na to určených do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, iné živočíchy a hmyz a aby
neobťažoval okolie zápachom.
4) Zberné nádoby musia byť umiestnené v priestoroch prevádzkovateľa kuchyne.
5) Interval odvozu je v mesiacoch apríl až september minimálne dvakrát za týždeň
a v mesiacoch október až marec minimálne jedenkrát za týždeň.
6) Ak prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom
prostredníctvom inej osoby, musí mať na tento účel s ňou uzatvorenú zmluvu. Táto osoba
musí byť oprávnená na nakladanie s odpadmi v súlade osobitnými predpismi.
7) Prevádzkovateľ kuchyne písomne oznámi obci Valaská, či nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom si zabezpečuje sám alebo
prostredníctvom inej osoby, s ktorou uzatvoril zmluvu, a to do jedného mesiaca odo dňa
podpísania zmluvy alebo odo dňa začatia samostatného zabezpečovania nakladania
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

§ 12
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od fyzických osôb
1) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patrí: nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, šupy
z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými
potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote
minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.
2) Odpad uvedený v ods. 1 sa musí uskladňovať do uzatvárateľných kontajnerov určených na
tento účel. Na území obce Valaská sú umiestnené zberné nádoby na biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad na Hronskej ulici.
§ 13
Spôsob nakladania s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností
1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností (nebezpečný odpad) sú
ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie.
Patria sem: použité autobatérie a akumulátory, odpadové motorové oleje a mazacie oleje,
4

Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie
(ES) č. 1069/2009.
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rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy
a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a
čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom,
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.
2) Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané: a) ukladať do zberných nádob
alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá, b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje
toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod).
3) Obec zabezpečí dvakrát do roka v rámci kalendárového zberu zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má Obec uzatvorenú zmluvu.
4) Žiarivky a autobatérie je možné odovzdať v priebehu roka na zbernom dvore.
§ 14
Spôsob zberu objemného odpadu
1) Obec zabezpečuje zber a prepravu objemného odpadu dvakrát do roka (jar, jeseň ), mimo
tieto lehoty, obyvatelia môžu odviesť objemný odpad na zberný dvor. Obecný úrad
zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným
oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce na webovom sídle
obce Valaská, v miestnych novinách, rozhlasom.
2) Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj
vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá
obce.
3) Zber objemného odpadu sa uskutočňuje dvoma spôsobmi:
a) rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach obce,
b) mobilným zvozom po obci.
4) Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry,
sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod. Medzi objemný odpad nepatrí
elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod

§ 15
Spôsob zberu použitého šatstva a textílií z domácností
1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

a) čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň),
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.),
d) prípadne iné druhy textílií (nepatria sem netkané textílie, napr. používané v
záhradníctve).
2) Zber textilu sa uskutočňuje dvoma spôsobmi:
a) rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach obce,
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b) mobilným zvozom po obci.
§ 16
Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp
1) Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len osoby,
ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou.
2) Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú
napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady
zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.
3) Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o
zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
§ 17
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1) Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku
poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo Všeobecnom
záväznom nariadení obce Valaská o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2) Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v obci, na Hronskej ulici.
3) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
4) Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne
vytriediť od jednotlivých zložiek (sklo, kovy, plasty, papier a lepenka).
5) Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo
vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby).
6) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov
môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

§ 18
Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami a spätný zber odpadových pneumatík
1) Spätný zber odpadových pneumatík je realizovaný spôsobom bezplatného zberu odpadovej
pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.
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2) Pneumatika na účely tohto nariadenia je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové
vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku
bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
3) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
4) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci
svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť
servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez
ich predaja.
5) Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci môže odovzdať pneumatiky na zbernom dvore
len po odsúhlasení Technickými službami Valaská.
§ 19
Prevádzkovanie zberného dvora
1) Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce na Hronskej ulici a je viditeľne
označený informačnou tabuľou v zmysle platnej vyhlášky. 5 Je prevádzkovaný obcou
Valaská na základe prevádzkového poriadku.
2) Na zbernom dvore je vyčlenený priestor pre odovzdanie komunálnych odpadov vhodných
na prípravu odpadu na opätovné použitie.
3) Komunálny odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie môže prevádzkovateľ
zberného dvora čistením, úpravou alebo bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania
pripraviť na ďalšie použitie; odpad neupravený ponúknuť na prípravu na opätovné použitie
inej osobe. Komunálny odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie je napríklad čisté
šatstvo, nečalúnený drevený a kovový nábytok malých rozmerov, knihy a školské potreby.
4) Držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný riadiť
sa prevádzkovým poriadkom zberného dvora.
5) Obec zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o zbernom dvore, zoznam zariadení
na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, stálych zberných miest
a informácie o ich prevádzkovom poriadku
§20
Prevádzkovanie obecného kompostoviska
5

§ 6 Vyhlášky č. 371/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
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1) Obecné kompostovisko je umiestnené v oplotenom areáli obce na Hronskej ulici a je
viditeľne označené informačnou tabuľou v zmysle platnej vyhlášky. 6 Je prevádzkované
obcou Valaská na základe prevádzkového poriadku.
2) Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch zabezpečuje vykonávanie
triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov.
3) Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže bezplatne odovzdať biologicky
rozložiteľný odpad na obecnom kompostovisku.
4) Obec zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o obecnom kompostovisku,
o prevádzkovom čase a prevádzkovom poriadku.

§ 21
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Valaská, ktoré je v rozpore
so zákonom o odpadoch môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť na
e-mailovú adresu podatelna@valaska.sk, alebo písomnou formou na Obecný úrad Valaská,
Nám. 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská alebo Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Brezno.
2) Oznámenie nezákonného umiestenia odpadu podľa odseku 1 musí obsahovať
špecifikáciu nehnuteľnosti (lokality), na ktorej sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,
napríklad GPS súradnice, ulicu s popisným číslom nehnuteľnosti, prípadne fotografiu mapy
lokality a druh odpadu, napríklad stavebný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, objemný
odpad.
TRETIA ČASŤ
§22
Sankcie
1) Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu
podľa osobitných predpisov.7)
§24

Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce.
§11 Vyhlášky č. 371/2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
7 §115 ods. 1 písm. a) až k) a § 117 zákona č. 79/2015 Z. z.
6
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§23

Prechodné ustanovenia
1) Správca nehnuteľnosti, ktorý bol zapojený do systému zberu podľa doteraz platného
nariadenia sa považuje za zapojeného podľa tohto nariadenia.
2) Dočasná úprava zapojenia správcu nehnuteľnosti v systéme zberu podľa doteraz platného
nariadenia sa považuje za dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu podľa tohto nariadenia.
3) Prevádzkovateľ kuchyne písomne oznámi obci, či nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom si zabezpečuje sám, alebo prostredníctvom inej
osoby, s ktorou uzatvoril zmluvu, a to do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia.
§24
Zrušovacie ustanovenie
1) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Valaská, Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce
Valaská, Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2004 o nakladaní
s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území
obce Valaská z r. 2005; Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2004
o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území obce Valaská z r. 2006, Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2004
o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území obce Valaská z r. 2008, Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2004
o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území obce Valaská z r. 2010, Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2004
o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území obce Valaská z r. 2011. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného
nariadenia sa ďalej zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi obce Valaská.
§25
Účinnosť
1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Valaská č.
XY/2020 dňa X.Y.2020 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2021.
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V obci Valaská, dňa:
..................................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce Valaská

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Vyvesené na elektronickej tabuli dňa:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Zvesené z elektronickej úradnej tabule dňa:
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Príloha č. 1 k VZN č. ...../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Valaská

Dohoda o domácom kompostovaní
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti § 81 ods. 21 písm. b) zákona č.79/2015
Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi:
Obec Valaská
Sídlo: Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
zastúpená: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Valaská

(ďalej len „obec“)

a

Pôvodca komunálneho odpadu:
Meno a priezvisko, titul: ..............................................................................

Adresa bydliska: ...........................................................................................
(ďalej len
„pôvodca“)

Preambula
1. Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného
prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za
nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“), vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov.
2. Pôvodca odpadu je obyvateľ obce zapísaný v evidencii obyvateľov obce, ktorého činnosťou
vznikajú v jeho domácnosti komunálne odpady, a to vrátane biologicky rozložiteľných
odpadov. Pôvodca je zároveň osoba, ktorá je poplatníkom v súlade a v rozsahu všeobecného
nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
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3. Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho
využitia biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný
odpad, a to využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba
centrálneho systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Článok I.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody o kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia
biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho
kompostovania, ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou.
2. Na účely tejto dohody sa za:
a) biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad považuje vlastný biologicky rozložiteľný
odpad pôvodcu (obyvateľa obce), ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a
stravovaní v jeho domácnosti (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál,
potraviny, čaj, kávový výluh), tiež iný organický odpad z jeho domácnosti (najmä popol
z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, a pod.), pokiaľ je bežne rozložiteľný v prírodnom
prostredí, a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti
ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje nebezpečné látky;
b) kompostovanie považuje prírodný proces realizovaný v bežných domácich podmienkach,
pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady
(bioodpady) na organicko-minerálne hnojivo (kompost);
c) kompostovisko považuje akékoľvek miesto vo vonkajšom prostredí vhodné na
kompostovanie (svojou plochou nepresahujúce spravidla 5 m2), ktoré sa nachádza na
pozemku vo vlastníctve pôvodcu alebo v jeho oprávnenom užívaní, za podmienky, že
jeho umiestnením pôvodca neporušuje pravidlá občianskeho spolunažívania nad obvyklú
mieru a ani iné všeobecne záväzné právne predpisy;
d) domácnosť považuje skupina fyzických osôb, ktoré spolu žijú v dome, byte či inej
nehnuteľnosti určenej na bývanie a z ktorých činnosti vznikajú komunálne odpady
vrátane biologicky rozložiteľných odpadov;
e) obyvateľa považuje člen domácnosti, ktorý je z titulu svojho pobytu evidovaný v
evidencii obyvateľov obce.
3. Za obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti uzatvára dohodu o kompostovaní ich
spoločný zástupca. Podpisom na tejto dohode pôvodca vyhlasuje, že je oprávnený na
zastupovanie celej domácnosti.

Článok II.
Pravidlá kompostovania
1. Kompostovanie je možné uskutočňovať kompostérom a to zakúpením domáceho kompostéra
alebo vybudovaním dreveného kompostéra (zásobník), a pod. Pôvodca odpadu nepožaduje
kompostovací zásobník.
2. Zriadiť kompostovisko na cudzom pozemku možno len na základe písomného súhlasu
vlastníka pozemku.
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3. Kompostovisko nemôže byť umiestnené v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v ochrannom
pásme vodného zdroja. Kompostovisko nemôže byť umiestnené ani tam, kde by svojim
zápachom či iným pôsobením znepríjemňovalo tretím osobám užívanie susedných
nehnuteľností alebo nehnuteľnosti poškodzovalo.
4. Kompostovať nemožno uhynuté zvieratá ani väčšie množstvo živočíšnych produktov (mäso,
mäsové výrobky). Na nakladanie s týmito odpadmi sa vzťahujú príslušné veterinárne
predpisy.
5. Kompostovať nemožno ani komunálne odpady, pre ktoré sú v obci vytvorené podmienky pre
ich triedený zber (napr. papier, sklo, plasty, kovy), osobitný zber (elektroodpady, batérie a
akumulátory), ani bežný zmesový komunálny odpad. Je zakázané umiestňovať do kompostu
akékoľvek množstvo odpadu s obsahom škodlivín.
6. Ak po zriadení kompostoviska bude zaznamenaný zvýšený výskyt nežiaducich zvierat (najmä
hlodavcov), pôvodca je povinný urobiť bezodkladne legálne opatrenia na ich elimináciu a
upraviť svoje zvyklosti pri kompostovaní, ktoré tento zvýšený výskyt zapríčinili.
7. Pri kompostovaní je povolené používať komerčné kompostovacie prísady, bežne dostupné v
obchodoch so záhradníckym tovarom.
8. Spoločné domáce kompostovanie pre viacero domácností alebo domáce kompostovanie
pochádzajúce z viacerých nehnuteľností je možné len na základe osobitnej dohody s obcou.
9. Pri kompostovaní je pôvodca povinný okrem ustanovení tejto dohody dodržiavať aj
všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Článok III.
Informovanosť, evidencia a kontrola
1. Obec je oprávnená informovať pôvodcu o vhodnom spôsobe kompostovania. Ak obec
usporiada pre pôvodcov či obyvateľov obce verejné stretnutie s cieľom osvety ohľadom
kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu, pôvodca je povinný zabezpečiť účasť
zástupcu jeho domácnosti na takomto stretnutí alebo sa dodatočne informovať o obsahu
stretnutia.
2. Obec má právo požadovať od pôvodcu informácie o množstve a zložení biologicky
rozložiteľného odpadu, ktoré pôvodca kompostuje. Informácie sa poskytujú spravidla vo
forme dotazníka, ktorý obec rozošle pôvodcom. Pôvodca je povinný poskytnúť obci tieto
informácie na základe odhadu.
3. Obec má právo vyžadovať od pôvodcu, či vykonáva kompostovanie v súlade s touto dohodou
a všeobecne záväzným nariadením obce a príslušných osobitných predpisov.

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a je
uzatvorená na neurčitý čas.
2. Zmeny tejto dohody je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného
oboma jej účastníkmi.
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3. Ukončiť túto dohodu je možné písomnou dohodou oboch jej strán alebo jednostrannou
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek z nich, s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac.
4. Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v
Slovenskej republike.
5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dohody obdrží po
jednom. Strany tejto dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli
ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.
V...................... dňa: .......................

..............................................
Starosta obce

..............................................
Pôvodca:

24

Príloha č. 2 k VZN č. ...../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Valaská

Poradové číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

ZOZNAM KONATJNMEROVÝCH STOJÍSK
Ulica:
Číslo domu:
432 - 464
431
430 - 429
Hronská
428
427 + 426
425 + 424 + 423
421 + 420
419 + 418 + 417
454 + 453
439 + 440
TDH
441 + 442
443 + 444
455 + 456
450 + 451
ŠVERMOVA
Odborné učilište internátne
Materská škola
447 + 447
ŠKOLSKÁ
446 + 445
457 + 482
ŠTÚROVA
480 + 481
Centrum pre deti a rodiny
CHALUPKOVA
463 + 465 + 469
TEHELNÁ
470 + 472 + 474
OKTÓBROVÁ
Základná škola J. Simana
458 + 459
NÁMESTIE
460
461 + 462
CINTORÍN
CESTA
OSLOBODITEĽOV
(pre Javorovú ul.)
298/17
STROJÁRENSKÁ
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