
Dôvodová správa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce 

Marianka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 
 

Všeobecná časť 
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Marianka (VZN) o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi reaguje na legislatívne zmeny súvisiace 

s novelizovaním zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej iba zákon o odpadoch). Toto VZN nahradí doteraz platné VZN č. 6/2016.  

Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. mení ustanovenia týkajúce sa komunálnych odpadov 

a nakladaní s nimi s účinnosťou od 1.7.2020, resp. od 1.1.2021. Je preto potrebné tieto zmeny 

urýchlene zapracovať do VZN obce. 

Okrem požadovaných úprav súvisiacich s legislatívnymi požiadavkami navrhované VZN odráža aj 

súčasný stav infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci. 

 

Osobitná časť: 
Prvá časť 

§ 1 

definuje rozsah VZN, doplnený je o biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

 

§ 2 

stanovuje hierarchiu odpadového hospodárstva a účel a cieľ odpadového hospodárstva v zmysle 

legislatívnych požiadaviek zákona o odpadoch 

 

Druhá časť 

§ 3 

uvádza základné pojmy, pričom najdôležitejšou zmenou je nová definícia komunálnych odpadov, 

triedených zložiek komunálnych odpadov, ako aj zberného dvora. Zavádza sa definícia správcu 

nehnuteľnosti a oprávnenej osoby. 

§ 4 

hovorí o zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi, pričom táto je rozdelená medzi obec, 

pôvodcu odpadov a organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). 

§ 5 

Ods. 1 hovorí o možnostiach predchádzať vzniku odpadu ako najvyššieho stupňa hierarchie 

odpadového hospodárstva 



Ods. 2 umožňuje vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov ( s výnimkou biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne) iba takej osobe, 

ktorá má zmluvu s obcou V prípade použitých prenosných batérií a akumulátorov alebo malých 

elektroodpadov je možné vykonávať zber prostredníctvom zberného miesta prevádzkovaného 

zmluvnou OZV. 

Ods. 3 prikazuje pôvodcom odpadov a držiteľom odpadu nakladať s komunálnymi odpadmi iba 

v súlade s týmto VZN. 

Ods. 4 obsahuje zákazy týkajúce sa zberu a ukladania komunálnych odpadov. 

Ods. 5 prikazuje obci zverejniť na svojom webovom sídle popis systému zberu komunálnych odpadov, 

ktorý bude zrozumiteľne občanom poskytovať všetky potrebné informácie a udržiavať ho aktuálnym. 

Ods. 6 odkazuje na zavedený množstvový miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady stanovené vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 6 

Povinnosť zabezpečiť zber odpadov z nehnuteľnosti je uložená správcovi nehnuteľnosti, teda nie 

každému občanovi obce, ale zástupcovi domácnosti alebo bytového domu alebo nebytovému 

objektu. 

§ 7 

V ustanovených prípadoch má správca nehnuteľnosti povinnosť požiadať o zmenu zapojenia 

v systéme zberu ustanoveným spôsobom na základe žiadosti. Obec žiadosť posúdi, teda nemá 

povinnosť ju vybaviť kladne. Obec je oprávnená sama zmeniť systém zberu, ak zistí, že dochádza k 

nadmernej produkcii odpadu počas troch po sebe nasledujúcich odvozoch. 

§ 8 

V ustanovených prípadoch môže správca nehnuteľnosti požiadať o dočasnú úpravu zapojenia 

v systéme zberu a žiadosť podložiť ustanovenou dokumentáciou. Obec k žiadosti vydá stanovisko. 

 

Tretia časť 

§ 9 

popisuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu; zmenou je dvojtýždňový cyklus vývozu 

tohto odpadu a označenie nádob na zmesový komunálny odpad QR kódmi zapojenými do systému 

evidencie odpadov ELWIS. 

§ 10 

Zavádza sa triedený zber drobných stavebných odpadov a vo VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady zároveň množstvový poplatok za tieto odpady. 

Drobné stavebné odpady sa budú zbierať výlučne na zbernom dvore do samostatného 

veľkoobjemového kontajnera v povolenom maximálnom množstve 1 m3 na obyvateľa a rok. 

§ 11 

Zavádza sa triedený zber objemných odpadov z domácností dvomi spôsobmi: 



a) na zberný dvor; na zbernom dvore je možné celoročne odovzdať len drevené časti nábytku v 

demontovanom stave bez sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky 

a pod., 

b) na stanovište určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu zabezpečovaného 

obcou minimálne dvakrát ročne; harmonogram zberu objemných odpadov zverejňuje obec 

na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou alebo ho oznamuje aj iným spôsobom 

obvyklým v obci. 

§ 12 

Zavádza sa kalendárový zber odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok minimálne 

dvakrát za rok. 

 

Štvrtá časť 

§ 13 

ustanovuje spôsob triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov ako papier, plasty, kovy, sklo 

a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Zavádza povinnosť označovať nádoby 

(vrecia) na triedený zber týchto zložiek pridelenými QR kódmi. 

§ 14 

Elektroodpad (elektrozariadenia, ktoré sa stali odpadom) je možné v obci odovzdať: 

a) prostredníctvom kalendárového zberu, ktorý zabezpečuje obec v spolupráci so zmluvnou 

organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektroodpady, 

b) na zbernom mieste elektroodpadu; ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý 

elektroodpad do zberných nádob určených na zber tohto odpadu, zberné miesto sa nachádza 

v budove OcÚ, 

c) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadenia (najčastejšie v predajni pri 

kúpe nového elektrozariadenia). 

Neumožňuje sa zber elektroodpadov na zbernom dvore, ani  jeho odovzdávanie „podomovým“ 

výkupcom. 

§ 15 

Zavádza sa triedený zber použitých batérií a akumulátorov v obci: 

a) do zberných nádob určených na zber tohto odpadu na mieste určenom v rámci zavedeného 

systému oddeleného zberu batérií a akumulátorov z komunálnych odpadov v obci 

organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory; konkrétne miesta zberu 

batérií a akumulátorov obec zverejňuje (v súčasnosti v budove OcÚ, v škole, v obchode), 

b) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov.  

Neumožňuje sa zber použitých batérií a akumulátorov na zbernom dvore, ani jeho odovzdávanie 

„podomovým“ výkupcom. 

§ 16 

Nespotrebované veterinárne a humánne lieky sa odovzdávajú výlučne vo verejných lekárňach. 

§ 17 



Jedlé tuky a oleje z domácností sa odovzdávajú na zberný dvor., prípadne n a iné miesto stanovené 

obcou. 

§ 18 

Kuchynské odpady je možné: 

a) kompostovať v domácom kompostovisku (kompostovacej nádobe), 

b) odovzdať do kontajnerov určených pre tento odpad na miestach určených obcou. 

Je zakázané vhadzovať alebo vylievať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do verejnej kanalizácie, 

do vodných tokov a do pôdy. Drviče biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (zabudované do 

kuchynskej linky) sa môžu používať výlučne s písomným súhlasom správcu verejnej kanalizácie. Je 

zakázané vhadzovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do nádob určených na iný odpad. 

§ 19 

Odpady zo záhrad a parkov sa“ 

a) kompostujú v domácom kompostovisku (kompostovacej nádobe), 

b) odovzdávajú na zberný dvor do veľkoobjemových kontajnerov určených pre tento odpad. 

§ 20 

Použitý textil a šatstvo sa vhadzujú do špeciálnych nádob prevádzkovaných zmluvným partnerom 

obce. 

§ 21 

Obec neumožňuje odovzdávať odpadové pneumatiky v rámci zberu komunálnych odpadov v obci. 

 

Piata časť 

§ 22 

Obec zabezpečuje kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom 

zmluvného partnera. 

§ 23 

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť triedený zber a nakladanie s kuchynským odpadom, 

ktorý vznikne jeho činnosťou, na vlastnú zodpovednosť a náklady. 

 

Šiesta časť 

§ 24 

upravuje podmienky prevádzky zberného dvora obce. 

 

Siedma časť 

§ 25 



upravuje podmienky nahlasovania nezákonne uloženého odpadu („čiernych skládok“). 

 

Ôsma časť 

§ 26 

vymenúva priestupky spojené s nezákonným nakladaním s komunálnymi odpadmi, ktoré prejednáva 

obec ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a za ktoré ukladá pokuty. 

 

Deviata časť 

§ 27Prechodné ustanovenie  

Správca nehnuteľnosti, ktorý bol zapojený do systému zberu podľa doteraz platného VZN, sa 

považuje za zapojeného podľa tohto VZN.  

To znamená, že zmenou VZN nenastáva  nová ohlasovacia povinnosť správcu nehnuteľnosti. 

§ 28 

Zrušovacie ustanovenie k existujúcemu VZN č. 6/2016. 

 

Prílohy 

K VZN sú priložené dva dokumenty – vzory tlačív: 

1. Žiadosť o zmenu zapojenia v systéme zberu komunálnych odpadov 

2. Žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu komunálnych odpadov 

 

Spracovali: Elena Bodíková 

Predkladá: Eugen Jeckel 

V Marianke: 24.11.2020 

 


