
 

  Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie na základe ust. § 81 ods. 3 a 8 

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

na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov v nadväznosti   v y d á v a    toto  

                                                            

                                                                 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č.  2 /2016 
  

o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Krásnohorské Podhradie .  

 

  

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a 

akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností s cieľom 

zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné 

prostredie a čistotu v obci. 

 

(2) Nariadenie upravuje: 

 spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,  

 nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom  

 spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, 

a to:  

 1. elektroodpadov z domácností, 

 2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

 3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

 akumulátorov, 

 5. jedlých olejov a tukov, 

 spôsob nakladania a zberu  drobných stavebných odpadov,  

 nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

 nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od prevádzkovateľa 

kuchyne, 

 spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 



 spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  

 prevádzkovanie zberného dvora,  

 dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad. 

 

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Krásnohorské Podhradie. 

 

Hierarchia odpadového hospodárstva 

 

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu 

odpadového hospodárstva : 

a) predchádzanie vzniku odpadu 

b) príprava na opätovné použitie 

c) recyklácia 

d) iné zhodnocovanie 

e) zneškodňovanie. 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  

  

§ 2 

Komunálny odpad a jeho druhy 

  

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na druhy komunálnych odpadov /katalógové číslo 20/ v súlade              

s ustanoveniami vyhl. MŽP SR 365/2015 Z.Z,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad  je možné na území obce Krásnohorské Podhradie 

ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach. 

 

(3)  Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Krásnohorské Podhradie považujú: 

- zberné nádoby,  

- kontajnery, 

- zberný dvor 

§ 3 

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob triedeného zberu 

  

(1) Na území obce Krásnohorské Podhradie sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať 

a umiestňovať komunálny odpad  po vytriedení  podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle § 2 

tohto nariadenia nasledovne: 

 

a) do zbernej nádoby 110 l umiestnenej pri každej stavbe na území obce Krásnohorské 

Podhradie, 

- intenzita vývozov 2x mesačne, 

b) obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu 

v rámci triedeného zberu na mieste na to určenom a to takto: 

- zelená nádoba -   sklo  



- vrecia žlté- plasty 

c) občania, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Krásnohorské Podhradie sú 

povinní ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad do určených zberných nádob110 l 

d) občania, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Krásnohorské Podhradie 

môžu ukladať komunálny odpad, drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad aj do 

veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na zbernom dvore na území obce 

e) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorí majú prevádzkareň na území obce 

Krásnohorské Podhradie sú povinní ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad do 

nádob, ktoré sú obcou pridelené k miestu ich prevádzkarní 

f) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby nemôžu ukladať komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad a veľkoobjemový odpad do nádob pridelených obcou pre obytné domy 

g) občania , ktorí nemajú trvalý ani prechodný pobyt na území obce Krásnohorské Podhradie, 

fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorí nemajú na území obce Krásnohorské 

Podhradie prevádzkareň nesmú ukladať komunálny odpad, drobný stavebný odpad 

a veľkoobjemový odpad do zberných nádob pridelených obcou 110 l,1100 l, veľkokapacitné 

kontajnery/. 

 

(2) Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok sú obyvatelia povinní umiestňovať  na zbernom dvore  alebo do kontajnerov na 

zber objemného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce . 

(3) Zber objemových odpadov zabezpečí obec Krásnohorské Podhradie prostredníctvom zmluvného 

vývozcu podľa potreby ( najmenej však dvakrát do roka). 

(4) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene (zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov),  

 môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať kompostovaním alebo zabezpečením ich uloženie na 

obcou určenom zbernom dvore  / obecnom kompostovisku /.  

(5) Zber, zhodnocovanie  a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zabezpečuje na území obce  právnická osoba:  Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota,  ktorá má 

na tento účel uzatvorenú s obcou zmluvu. 

 

  

§ 4 

Množstvový zber 

Na území obce nie je zavedený množstvový zber. Výnimku tvorí zber drobného stavebného odpadu. 

 

§ 5 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom /DSO/ 

  

(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Krásnohorské Podhradie sa považuje: odpad z bežných 

udržiavacích prác, zabezpečovaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 

miestny poplatok ( § 81 ods. 20) 

 

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na 

určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné 

v zbernej nádobe umiestniť. 

 

(3) Pri vydaní stavebného povolenia stavebníkovi stavebný úrad určí podmienky likvidácie odpadu. 



 

(4) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných 

účastníkov systému zberu komunálneho odpadu. 

 

(5) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.  

A určuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,050 Eur za kilogram DSO 

 

§ 6 

 Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných 

batérií a akumulátorov  a automobilových batérií a akumulátorov 

 

(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

           umiestnením – odovzdaním  na zbernom mieste elektroodpadu podľa zverejneného      

          harmonogramu vývozcu. 

 (2)   Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi,    

ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

          umiestnením – odovzdaním  na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov podľa      

         zverejneného  harmonogramu vývozcu. 

 

 

§ 7 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi 

A/ Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov / zelený odpad/ 

 

(1)      Zelený odpad je každý vlastník – producent povinný kompostovať: 

           (a) vo vlastnom kompostovacom zariadení 

           (b) odvezením na vlastné náklady do zberného dvora 

 
(2)       Pôvodca odpadu je povinný ukladať konáre zo záhrad na miesta na to určené alebo    

           privážať na vlastné náklady do zberného dvora.                                                                                                   

 
(3)      Kompostovanie zeleného odpadu vznikajúceho pri kosení verejných trávnatých plôch     

     a parkov zabezpečí obec na vlastnej kompostárni.  

 

§ 8  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 

 

           Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu    

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože náklady na nakladanie s 

týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho 

poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

     

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zodpovedá prevádzkovateľ 

kuchyne. 

 

(2)  Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 



 

(3) Ak prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia nezabezpečuje zber, prepravu a nakladanie sám, 

ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzavretú zmluvu 

a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom. 

 

(4) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností je možné ukladať do nádob určených 

na zber zmesového komunálneho odpadu. 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi 

 

 

Triedený zber je zhromaždenie a ukladanie odpadov vytriedených jeho pôvodcom alebo držiteľom na 

jednotlivé zložky, ktoré sú zdrojom druhotných surovín alebo energie. Na území obce Krásnohorské 

Podhradie sa triedia druhotné suroviny: sklo, plasty. Zber a odvoz vytriedeného materiálu zabezpečuje 

zmluvný vývozca na základe určeného časového harmonogramu. 

 

                                                           § 10 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 

(1) Odpadové jedlé oleje sa odovzdávajú vo vlastných uzavretých obaloch na zbernom dvore v čase 

jeho prevádzky. 

 

(2) Ak prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia zabezpečuje ďalšie nakladanie prostredníctvom 

tretej osoby musí mať na tento účel uzavretú zmluvu a musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na 

nakladanie s týmto odpadom. 

 

                                                            § 11 

Prevádzkovanie zberného dvora 

         Zberný dvor obce Krásnohorské Podhradie sa nachádza na ulici Pačanskej jej činnosť vymedzuje 

prevádzkový poriadok. 

 

§ 12 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási:  

 obci Krásnohorské Podhradie 

 

(2) Oznámenie možno uskutočniť písomne alebo ústne. 

 

(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode 

sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o 

odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 



 

 

 

TRETIA   ČASŤ 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

§  13 

  

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a týmto nariadením. 

 

(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť  svoju 

činnosť s týmto nariadením do ... mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto  nariadenia. 

 

(3) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci 

Krásnohorské Podhradie zverejní obec Krásnohorské Podhradie na svojom webovom sídle : 

www.obeckrasnohorskepodhradie.sk. 

 

(4) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Krásnohorské Podhradie stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce 

Krásnohorské Podhradie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší doteraz platné VZN č.6/2012                     

zo dňa 14.12.2012 

 

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské 

Podhradie uznesením č.80/2016  dňa  12.12.2016. 

 

(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017 

 

  

 

 V   Krásnohorskom Podhradí, dňa  13.12.2016 

  

  

  

Peter B o l l o     

starosta obce  

  


