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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 22/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slopná 

         Obecné zastupiteľstvo obce Slopná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto 

všeobecnom záväznom nariadení 

§ 1 Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti  
o nakladaní  so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území 
Obce Slopná, upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:   

1) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
2) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,  

3) nakladaní z biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

4) nakladaní biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 
od  prevádzkovateľa kuchyne,  

5) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov z domácností, 
spôsobe  zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok 
a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu a 

6) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce.   

§ 2 a) Systém zberu a druh odpadov, ktoré zabezpečuje obec 

1) Na území obce   n i e   je zriadený zberný dvor. 

2) Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a) kontajnerový a vrecový, 

b) kalendárový zber,  

c) intervalový zber, 

d) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre: 

- papier, plasty, kovy, sklo a textil-obuv, ekopaky, 

- elektroodpad, použité batérie a akumulátory z domácností,  

- odpadové pneumatiky a odpady z neobalových výrobkov. 



-2- 

- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich, 

- drobný stavebný odpad, 

- objemný odpad,  

- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

e) triedený zber komunálnych odpadov pre: 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého pôvodcom je fyzická osoba 
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania si 
zber tohto odpadu zmluvne zabezpečí na vlastné náklady,  

- jedlé oleje a tuky z domácností, 

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, 

f) zmesový zber komunálnych odpadov, 

g) v obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre obyvateľov        
obce, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 

h) v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

§ 2 b) Druh odpadov, ktorého zber nezabezpečuje obec  

A. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a poľnohospodárskej pôdy, 

 - tento odpad si občania likvidujú individuálne – kompostovanie  

B. Kuchynský biologický rozložiteľný odpad vrátane odpad z použitých olejov 

- tento odpad si občania likvidujú individuálne – skrmovanie zvieratami.     

O spôsobe uvedených druhov odpadu sa rozhodlo na základe  vlastného rozhodnutia 
občanov, ktorí potvrdili svoje rozhodnutie a vyjadrenie formou „čestného prehlásenia“, 
preto  obec od fyzických osôb – občanov, nezabezpečuje likvidáciu tohto odpadu. Biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad,  ktorého pôvodcom je fyzická – občan, osoba-podnikateľ a 
právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, si zber tohto 
odpadu zmluvne zabezpečí na vlastné náklady,  

§ 3 Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu 

1) Podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch  pôvodca komunálnych odpadov/ďalej len KO/  je 
povinný 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením, 
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a           
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob           
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

2) Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:  

– 110 l  kontajner KUKA  z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,  

– 240 l kontajner KUKA z plastu pre zmesový komunálny odpad  

– 120 l  farebné plastové vrecia pre triedený zber plastov, tetrapakov, plechoviek 

– 1400 l kontajner zelený, biely  pre zložku  sklo, 
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– 1400 l plastový kontajner pre viacvrstvové kombinované materiály na báze ekopakov,  
– 1100 l  plastový kontajner čierny – pre komunálny odpad z cintorínov, vence, umelé 

kvety, 
– 5000 l kovový kontajner pre zložku veľkorozmerové sklo  

– 5000 l veľkoobjemový kontajner pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad z 
cintorína a verejných priestranstiev,  

– 110 l kontajner pre nebezpečný odpad,  batérie a akumulátory (kovový sklad) 

– 2400 l kontajner  - označený štítkom pre textil, obuv. 

3) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu 
a zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo odovzdať vrece na verejne 
prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre 
zberné vozidlo. 

4) Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch zakazuje sa 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. 

 

§ 4 Náklady na zbernú nádobu 

1) Pôvodca komunálneho odpadu má možnosť na obecnom úrade obce objednať si 
potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad.  

2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový 
komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu:  

a) zbernú nádoba  KUKA 110 l podľa aktuálnej cenovej ponuky 
b) kontajner KUKA 240 l  pre zmesový komunálny odpad podľa aktuálnej cenovej ponuky 

3) Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, pôvodca komunálneho 
odpadu je povinný zaplatiť obci pri prevzatí zbernej nádoby. 

4) Vedľajšie náklady súvisiace so zabezpečením zberných nádob a vriec na triedený zber 
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, obec zahŕňa do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

 

§ 5 Množstevný zber zmesového komunálneho odpadu 

1) Množstevný zber komunálneho odpadu je zavedený pre všetkých obyvateľov obce, pre 

právnické osoby a fyzickú osobu – podnikateľa. Pri množstevnom zbere  je interval odvozu 

zmesového komunálneho odpadu je jedenkrát za dva týždne. 
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2) Pre množstevný zber zmesového komunálneho odpadu obec ustanovuje veľkosti zberných 
nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:  

a) kontajner KUKA 110 l, z plastu (kovový) pre zmesový komunálny odpad     

b) kontajner KUKA 240 l z plastu (kovový) pre zmesový komunálny odpad 

c) veľkoobjemový kontajner (pre drobný stavebný odpad). 

Na množstevný zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

   

§ 6 Podrobnosti o nakladaní so  zmesovým komunálnym odpadom 

1) Podľa  § 80 ods. 4 zákona o odpadoch  zmesový komunálny odpad je nevytriedený 
komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

2) Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do 
zberných nádob určených týmto nariadení sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho 
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 
zmluvu. 

4) Pôvodca (resp. domácnosti) zmesového komunálneho odpadu /KO/ s trvalým alebo 
prechodným pobytom v obci,  je  povinný mať minimálne jednu zbernú nádobu na zmesový 
komunálny odpad. 

 

5) Pôvodca zmesového komunálneho odpadu /KO/–vlastník nehnuteľnosti, bez 
evidovaného pobytu, je taktiež tvorca odpadu /KO/ a je povinný ohlásiť a zdokladovať spôsob 
a formu likvidácie odpadu.   

6) Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za dva 
týždne.  

 

§ 7 Podrobnosti o nakladaní s  biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom  

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:  

- odpad zo záhrad, verejných priestranstiev, parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
- kuchynský odpad z domácností. 
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2) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich 
kompostoviskách.  

3) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom 
území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich 
kompostoviskách.  

 

§ 8 Podrobnosti o nakladaní z biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

1) Podľa § 83 ods. 1 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za 
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 
ktorého je pôvodcom. 

2) Podľa § 83 ods. 2  zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem 
povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je 
pôvodcom.  

3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov 
na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ zariadenia.  (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

4) Zber kuchynských a  reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a  reštauračný 
odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.  

5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a 
reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu 
kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.  

6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa zariadenia.  

7) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14 
dní. 

8) 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, pričom sa 
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom 
predpise.  

9) 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. 
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10) Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne 
povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

11) Ustanovenia ods. 1) až 10) sa nevzťahujú na prevádzku  školskej kuchyne a školskej 
jedálne, ktorej zriaďovateľom je obec a táto zabezpečuje všetky povinnosti vyplývajúce              
z tohoto VZN.   

 

§ 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

1) Na území obce je zavedený a vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov 
pre papier, plasty, kovy, sklo, textil a obuv, viacvrstvové kombinované materiály – ekopaky.  

2) Triedený zber komunálneho odpadu je nasledovný:  

a) papier sa triedi a ukladá do balíkov-zväzkov u pôvodcu odpadu, s tým, že obec zabezpečí 

          a oznámi jeho hromadný zber v určený deň. 

b) plasty sa triedia a ukladajú u pôvodcu odpadu  do plastového vreca  na plasty s tým, že 

          obec zabezpečí a oznámi jeho hromadný zber, 

c) kovy sa triedia a ukladajú na dočasnej skládke kovového odpadu určenej  obcou, 

d) sklo sa triedi a ukladá do 1400 l plastových nádob s označením štítkom“sklo“, 

e) textil a obuv sa triedi a ukladá do špeciálneho 2400 l kontajnera  označeného farebným 

         štítkom s nápisom „textil-obuv“, 

f) kombinované materiály na báze ekopakov (krabice z mlieka, z džúsov,  konzervy z paštét, 
plechovky z piva, energ. nápojov, plastové obaly z farieb – nie znečistené), sa triedia           
a ukladajú do plastových vriec. 

  

3) Obec zabezpečí pôvodcom komunálneho odpadu zberné nádoby (sklo, textil, obuv)            
k separovaniu a vrecia na ukladanie triedených zložiek komunálneho odpadu.   

4) Na území obce pre držiteľov triedeného zberu komunálneho odpadu uvedeného v ods. 
2 písm. a) až f) tohto paragrafu sa uplatňuje kalendárový zber triedených zložiek komunálneho 
odpadu. 

5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho 
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 
zmluvu.  

6) Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje priebežne podľa uzatvorenej 
zmluvy s vývozcom odpadu – kalendárový zber. 

7) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov 
odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom). 
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§ 10 Spôsob a podmienky zberu elektro-odpadov z domácností 

1) Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elektro-odpad z domácností je elektro-odpad, 
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 elektro-odpad z domácností. 
  

2) Na území obce pre držiteľa elektro-odpadu z domácností sa na zber elektro-odpadu       
z domácností  uplatňuje kalendárový zber. 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektro-odpadu z domácností 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektro-odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 
zmluvu.  

4) Obec zabezpečí pre držiteľa elektro-odpadu z domácností zber a prepravu 
elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka,  pričom obec určí miesto dočasného 
uskladnenia – na 24 hodín a následne zabezpečí jeho odvoz.  Zber sa uskutočňuje jeden deň. 
V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektro-odpadu z domácností v častejšom 
intervale. 

5) O dni zberu a prepravy elektro-odpadu z domácností a o zbernom mieste  obec vopred 
informuje držiteľa elektro-odpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym 
rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  

6) Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektro-odpadu je odobratie 
elektro-odpadu z domácností od jeho držiteľa priamo predajcom elektrozariadenia pri predaji 
nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo 
inej služby. 

 

§ 11 Spôsob a podmienky zberu  použitých prenosných batérií                           

a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov. 

1) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov sa na ich  zber uplatňuje kalendárový zber. 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií       
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na 
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

3) Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov                               
a automobilových batérií a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií                
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov najmenej dvakrát do roka, a to 
zhromaždením v osobitnej  zbernej nádoby.  Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby 
obec zabezpečí zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov                                       
a automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale. 
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4) O určenom dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov                    
a automobilových batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa 
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na 
internetovej stránke obce. 

 

§ 13 Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov  

     Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami            
a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať 
a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami                  
a zdravotnícke pomôcky.  

§ 14 Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 

1) Na území obce občania- držitelia jedlých olejov a tukov likvidujú takýto odpad priamo 
vo vlastných domácnostiach, formou skŕmenia domácimi zvieratami, na základe vykonaného 
prieskumu u občanov, formou čestných prehlásení.  

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zo 
školských kuchýň, reštaurácii, domovov a spoločenských vývarovní, zabezpečuje iba 
oprávnená osoba na nakladanie s takýmto  odpadom, s ktorou má obec, fyzická osoba -
podnikateľ, alebo právnická osoba,  uzatvorenú zmluvu.  

3) Ostatné podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby - držitelia použitých jedlých 
olejov a tukov zabezpečia ich odvoz na likvidáciu na vlastné náklady oprávnenou osobou na 
nakladanie s týmto odpadom.   

§ 15 Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu   

1) Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu 
uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.  

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

3) Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu 
najmenej dvakrát do roka, a to zhromaždením odpadu do veľkorozmerného kontajnera 
umiestneného na určenom priestranstve. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu 
objemného odpadu v častejšom intervale. 

4) O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových 
kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým 
spôsobom (miestnym rozhlasom). 
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§ 16 Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok 

1) Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá, 
chemikálie a iné nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok (žiarovky, žiarivky, výbojky).  

2) Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na zber 
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber.  

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s 
obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou 
má obec uzatvorenú zmluvu.  

4) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a  odvoz odpadu z domácností s obsahom 
škodlivých látok najmenej  dvakrát do roka do zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. 
V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok v častejšom intervale. 

5) O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia 
zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a 
na internetovej stránke obce). 

 

§ 17 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a  týmto 
nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej 
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza 
- ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín, 

- písomne na adresu Obecný úrad obce Slopná č. 159, 01821   

- telefonicky na číslo telefónu 042/4353162,  mobil: 0911 873 982 - elektronicky na emailovú 

adresu obec@slopna.sk 

 

§ 18 Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu 

1) Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch 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. 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

mailto:obec@slopna.sk
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3) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do 
veľkoobjemového kontajneru, ktorý bude zabezpečený prostredníctvom oprávnenej osoby na 
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

4) Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného 
stavebného odpadu počas celého kalendárneho roka v pracovných a úradných dňoch: 
a v úradných hodinách  na podnet a žiadosť  občana na vopred dohodnutý deň na t.č. 042 
4353162. 

 
§ 19 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu  

1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, 
ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením obce, je povinná 
oznámiť  každá fyzická osoba, alebo právnická osoba: 

- ústne priamo na obecnom úrade v čase prevádzkových hodín alebo písomne na 

adrese Obecný úrad Slopná s.č.159, 01821 Dolný Lieskov, alebo e-mailom na adrese: 

obec@slopna.sk 

- alebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva – Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 
o životné prostredie.    

2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že 
na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva - Okresný úrad 
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.   

  

                                                        § 20 Výkon štátnej správy 
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky              

v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty: 
• poskytuje držiteľovi  odpadu informácie o umiestnení a činnosť zariadení na nakladanie 

s odpadmi s odpadmi na území obce.   

 

                  § 21 Kontrola 

1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohoto VZN vykonávajú:  

• starosta obce,  

• poslanci obecného zastupiteľstva 

• hlavný kontrolór obce 

§ 22  Sankcie 

1) Za nedodržanie povinnosti upravených týmto nariadením, je možné uložiť sankciu podľa      
osobitných predpisov. 
  
2) Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:  
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a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou /§ 13 písm. a/ zákona o 
odpadoch/, uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako 
ten, pre ktorý je zberná nádoby určená /§ 81 odst. 6 písm. a) zákona o odpadoch/,  

b) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom /§13 písm.b) 
zákona o odpadoch/,  

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,  

d) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,  

e) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72  zákona o odpadoch,  

f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácii v rozpore s § 77 odst. 
4 zákona o odpadoch,  

g) koná v rozpore s § 81 odst. 6 písm. b) zákona o odpadoch,  

h) koná v rozpore s § 81 odst. 9 písm. b) zákona o odpadoch,  

i) koná v rozpore s § 81 odst. 13 písm. b) zákona o odpadoch,  

j) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 odst. 17 zákona o odpadoch, 

3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto      
nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1500,- €. 

4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov  (zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení – zákon o priestupkoch v znení n.p.).  

 

§ 23 Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb                    
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, 
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená               
v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2) Po prijatí tohto VZN sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 2-A/2013, 
ktoré bolo schválené dňa 22.2.2013 uznesením OZ č. 4/2013-A. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bude po pripomienkovaní a doplnení v programe 
obecného zastupiteľstva v mesiaci 30.6.2016. 

V Slopnej, 15.6.2016 

                                                                                                        Ing. Štefan Hrenák   

         Starosta obce Slopná   

                                                                                                                                                                                                                  

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.6.2016 

Zvesené z úradnej tabule dňa 1.7.2016 


