
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe Zákona NR SR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce Oreské

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008
o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade, ktoré vznikajú na území obce 

Oreské
Čl. 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia1.1 
Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným staveb-1.1.1 

ným odpadom, ktorý vzniká na území obce.
Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov, o mieste urče-1.1.2 

nom na zneškodňovanie odpadov, poplatku za zber a likvidáciu a spôsob výberu poplatku.

Vymedzenie základných pojmov podľa zákona č. 223/2001 Zb.1.2 
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom 1.2.1 

o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
Pôvodcom odpadov je každý, kto tvorí komunálny odpad:1.2.2 

občania – fyzické osoby ▪
občania – fyzické osoby – podnikatelia ▪
právnické osoby (zamestnanci) ▪

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zapojiť sa do zberu komunálnych odpadov zavedeného na 1.2.3 
území obce.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný užívať nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych 1.2.4 
odpadov zavedeného na území obce.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný ukladať komunálne odpady na účely ich zberu na miesta ur-1.2.5 
čené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Držiteľ odpadov je pôvodca odpadov alebo ten u koho sa odpady nachádzajú, teda:1.2.6 
občania – fyzické osoby ▪
občania – fyzické osoby – podnikatelia ▪
právnické osoby (zamestnanci) ▪

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostre-1.2.7 
dia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí.

Odpadové hodpodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a zni-1.2.8 
žovanie ich nebezpečnosti.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie 1.2.9 
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú 1.2.10 
na povrch zeme, alebo do zeme. Za skladku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vyko-
náva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto kde sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok 
používa na dočasné uloženie odpadov.

Znehodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych chemických, alebo biologických 1.2.11 
vlastnosti.

Množstvový zber je uzatvorený obecný systém zberu komunálnych odpadov, meraný prostredníctvom 1.2.12 
hmotnostných alebo objemových jednotiek uložených do zberných nádob zabezpečovaných priamo pôvod-
com odpadu, alebo sprostredkovane cez Obec Oreské, Obecný úrad Oreské.



Čl. 2
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Základné ustanovenia.2.1 
Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich plnenie v 2.1.1 

súlade so zákonom o odpadoch.
Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou–podnikateľom a produku-2.1.2 

je ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, alebo 1tónu ostatných odpadov je povinný vypracovať svoj 
vlastný program.

Povinnosť pôvodcu odpadov vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj drobné stavebné 2.1.3 
odpady obec Oreské na ktorého území tieto odpady vznikajú.

Záväzná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými 2.1.4 
druhmi a množstvami odpadov v určenom čase (prúdy odpadov) podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Zb. a 
opatrenia na znižovanie množstva biologický rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových zariadení na 2.1.5 
znehodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi.

Program pôvodcu odpadov a obce.2.2 
Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou, že vypracujú 2.2.1 

spoločný program.
Obecný úrad v Oreskom objedná vypracovanie programu odpadového hospodárstva u opravnenej oso-2.2.2 

by a zahrnie do neho aj organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec.
V prípade, že sa v čase po schválení programu zasadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozho-2.2.3 

dujúce pre obsah jeho programu, je pôvodca odpadov povinný svoj programu aktualizovať.

Čl. 3
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

Základné povinnosti3.1 
Každý je povinnný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.3.1.1 
Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi, je každý povinný chrániť zdravie ľudí a ži-3.1.2 

votné prostredie.
Na území obce sa zakazuje:3.1.3 
uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na určenom,a) 
zneškodniť odpady alebo znehodnotiť odpady inak, ako na mieste defi novanom týmto nariadením,b) 
zneškodniť odpady vypušťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu,c) 
vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov.d) 

Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi (zber,odvoz a likvidácia) znáša držiteľ odpadu, pre 3.1.4 
ktorého zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.

Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci Oreské zistí, že na jeho nehnuteľnosti boli 3.1.5 
umiestnené odpady v rozpore s týmto nariadením, resp. zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezod-
kladne orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia, alebo Obecnému úradu v Oreskom.

Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariade-3.1.6 
ním, zabezpečí zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady príslušná obec.

Povinnosti držiteľov odpadov.3.2 
Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcu-3.2.1 

dzením alebo iným nežiaducim únikom.
Zabezpečiť zneškodnenie svojich odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie.3.2.2 
Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie iba osobe oprávnenej nakldať s od-3.2.3 

padmi podľa tohto nariadenia.



Povinnosti prevádzkovateľov zariadenia a zneškodňovanie odpadov.3.3 
Obec Oreské určuje na zneškodňovanie komunálnych odpadov ktoré vznikajú na jeho území, zariadenie 3.3.1 

na zneškodňovanie odpadov, ktoré zabezpečuje fi rma FÚRA s.r.o. Košice.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzko-3.3.2 

vanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov v sú-3.3.3 

lade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zabezpečiť pred odcudzením alebo inými nežiaducimi 3.3.4 

únikmi.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia a zverejňovať 3.3.5 

druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný spracovať a mať schvalenú projektovú dokumentáciu na 3.3.6 

uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí a uzavrieť, rekultivovať a monito-
rovať skládku odpadov v súlade s touto dokumentáciou.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania 3.3.7 
skládky odpadov a aj po jej uzavretí po dobu 30 rokov.

Čl. 4
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

Definícia komunálnych odpadov.4.1 
Komunálne odpady sú odpady vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podob-4.1.1 

ného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb–podnikateľov.
Za komunálne odpady sa považujú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komuni-4.1.2 

kácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
Za naklanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikajú na území obce s drobnými stavebnými odpadmi, 4.1.3 

ktoré vznikajú na území obce, zodpovedá obec.
Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, ich zneškodňovanie ako aj zber 4.1.4 

separovaných zložiek odpadov a ich znehodnocovanie na území obce môže zabezpečovať iba organizácia 
(ďalej oprávnený vývozca), ktorá má na uvedenú činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade s §39 ods. 7 
Zákona o odpadoch.

Príprava komunálnych odpadov na odvoz.4.2 
Majitelia, spravcovia alebo spoločenstva bytov sú povinní oboznámiť nájomníkov so systémom zberu 4.2.1 

komunálnych odpadov v príslušnej obci, v ktorej sa bytovy dom nachádza.
Nájomníci sú povinní využívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov.4.2.2 
Držitelia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred uložením do nádob boli naležite vytrie-4.2.3 

dené a na odvoz riadne pripravené.
Zo strany držiteľa odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené na odvoz, ak4.2.4 
sú riadným spôsobom uložené v zberných nádobach a tieto sú uzatvorenéa) 
je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobamb) 

Pri príprave komunálnych odpadov na odvoz sa vyžaduje súčinnosť majiteľa, správcu, resp.nájomcu ne-4.2.5 
hnuteľnosti (ďalej len objednaváteľa) s oprávneným vývozcom.

Objednávateľ zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré nemajú ne-4.2.6 
bezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch.

Objednávateľ odovzdá odpady oprávnenemu vývozcovi v takom stave, aby nebolo ohrozené zdravie 4.2.7 
pracovníkov vývozcu a bezpečnosť pri práci. V prípade porušenia tohto ustanovenia prechádza zodpovednosť 
za bezpečnosť a zdravie pracovníkov vývozcu na objednávateľa.

Oprávnený vývozca odpadu sa zaväzuje na súčinnosť s objednávateľom pri zbere a odvoze komunál-4.2.8 
nych odpadov.



Zberné nádoby a odpady.4.3 
V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob. Obec týmto nariadením určuje po-4.3.1 

vinnosť pôvodcom odpadov na jeho území zapojiť sa do tohto zberu. Počet potrebných zberných nádob pre 
odvoz komunálnych odpadov určí oprávnený vývozca nasledovne:

rodinné domya) 
Jednočlenná až šesťčlenná domácnosť v rodinnom dome – jedna 110 l kuka doba s vývozom jedenkrát za 

dva týždne. Sedemčlenná domácnosť a viacčlenná domácnosť v rodinnom dome 2 ks – 110 l kuka nádoba s 
vývozom jedenkrát za dva týždne.

Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť komunikácie a 4.3.2 
chodníky. Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá objednávateľ, rovnako ako aj za čistotu stanoviska zber-
ných nádob.

Prístup k nádobam musí byť zabezpečený celoročne a každý objenávateľ je povinný aj v zimnom obdo-4.3.3 
bí umožniť vypráznenie a odvoz odpadov odprataním snehu a posypom prístupovej komunikácie.

Znečistenie okolia stanoviska zberných nádob spôsobené pri vyprazdňovaní a odvoze odpadov, odstrá-4.3.4 
nia pracovníci oprávneného vývozcu okamžite pri zbere odpadov.

Objednávateľ zabezpečí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpisanu užitočnu hmotnosť, 4.3.5 
resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení.

Objednávateľ je povinný v prípade zberných nádob zabezpečiť zvyšenie početnosti vývozu zberných 4.3.6 
nádob.

Objednávateľ sa zaväzuje, že sa bude o zberné nádoby na odpady riadne starať.4.3.7 
Prevzatím komunálnych odpadov sa ich majiteľom stáva oprávnený vývozca. Je zakázane iným organi-4.3.8 

záciam a fyzickým osobám než oprávnenému vývozcovi odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprazdňo-
vať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať ko-
munálne odpady do iných než k tomu určených nádob.

Čl. 5
NAKLADANIE SO STAVEBNÝMI ODPADMI

Definícia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov5.1 
Stavebné odpady ako aj drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti 5.1.1 

a demoláciach, (betón, tehla, omietka, izolačné látky, škridľa, obkladačky, keramika, stavebné drevo, betono-
vá zmes, zemina a iné) právnických osôb, fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Stavebnými odpadmi ako aj drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce 5.1.2 
vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a pri výstavbe sídlisk.

Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá pôvodca odpa-5.1.3 
du.

Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov5.2 
Stavebné odpady ako i drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne 5.2.1 

právnických alebo fyzických osôb–podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných kontajne-
rov opravneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady stavebníka 
alebo investora.

Stavebník alebo investor pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný uzatvoriť zmluvu o 5.2.2 
odvoze a likvidácií odpadov s opravneným vývozcom, alebo s prevádzkovateľom skládky odpadov pokiaľ si 
stavebné odpady na skládku odpadov privezie vlastným dopravným prostriedkom alebo iným spôsobom.

Obec určuje na likvidáciu stavebných odpadov ako i drobných stavebných opadov ktoré vznikajú na 5.2.3 
jeho území skládku odpadov.

Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady na iné miesto, než na to určené a tým vytvárať ne-5.2.4 
povolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba 
na nevyhnutne dlhu dobu.

Držiteľ stavebných odpadov ako i drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie obce poskyt-5.2.5 



núť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, ako i s drobnými stavebný-
mi odpadmi.

Čl. 6
ÚČTOVANIE POPLATKU ZA ODVOZ LIKVIDÁCIU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov6.1 
Poplatok za zber odpadov, prepravu odpadov, zneškodňovanie odpadov ako aj zapožičanie zbernej ná-6.1.1 

doby na komunálne odpady platí:
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyta) 
právnická osoba, alebo fyzická osoba–podnikateľ, pri činnosti ktorej vznikajú komunálne odpady, ale-b) 
bo ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa n a území obce, určenú na podni-
kanie,
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajú-c) 
cej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu ako záhrada, byt ale-
bo iný nebytový priestor.

Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priesto-6.1.2 
ru.

Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom 6.1.3 
zástupca alebo správca určený vlastníkmi.

Vyberanie poplatku6.2 
Poplatky za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadovv súlade s čl.III § 11odst.1 Zákona o odpadoch 6.2.1 

obec vyrubuje platobným výmerom.
Poplatníci sú povinní preukazať využívanie množstvového zberu na požiadanie obce v súlade so záko-6.2.2 

nom o odpadoch.
Oprávnený vývozca je povinný úzko spolupracovať s obcou a poskytovať jemu známe údaje o tých pô-6.2.3 

vodcoch komunálnych odpadov ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu.
Poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov ako aj polatok za zapožičanie zbernej nádoby platia poplatníci 6.2.4 

podľa odst. 4.1.1, 4.3, 6.1. oprávnenému vývozcovi, ktorý v obci realizuje množstvový zber zaužívaným spô-
sobom.

Cena za odvoz a likvidáciu odpadov je cenou regulovanou štátom v zmysle zákona o cenách a výme-6.2.5 
rom MF SR.

Oprávnený vývozca je povinný na požiadanie obce preukázať, či má schválený cenový výmer prísluš-6.2.6 
ným cenotvorným orgánom štátu.

Pokiaľ dôjde k podstatným zmenám v predchádzajúcich odsekoch, obec môže svojim nariadením zme-6.2.7 
niť systém vyberania poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov.

Cena za odvoz a likvidáciu stavebných odpadov, drobných stavebných odpadov, ako aj polatok za za-6.2.8 
požičanie veľkokapacitného kontajnera na odpady učtuje oprávnený vývozca stavebnikom alebo investorom 
ako cenu zmluvnú.

Čl. 7
POSOBNOSŤ OBCE NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva7.1 
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prerokovava priestupky ktoré jej do pôsob-7.1.1 

nosti vymedzil zákon o odpadoch.
Obec poskytuje týmto nariadením držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činností zariadení na na-7.1.2 

kladanie s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jeho území.
Obec týmto nariadením dáva v stavebnom konaní vyjadrenie akým spôsobom sa má nakladať so staveb-7.1.3 

ným odpadom vznikajúcim pri stavebnej činnosti v súlade s §72 odst.c Zákona o odpadoch.



V Oreskom dňa 12. 12. 2008
 Milan Havrilčák
 starosta obce

Účastníci konania.7.2 
Obec je vždy účastníkom konania v súlade so zákonom o správnom konaní pri udelení súhlasu na:7.2.1 
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadova) 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadovb) 
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadovc) 
rekonštrukciu a modernizáciu týchto zariadeníd) 
uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie, pokiaľ sa uvedené činnosti e) 
na citovaných zariadeniach v odpadovom hospodárstve už vykonávajú, alebo zmýšľajú vykonávať na 
území obce.

Zodpovednosť za porušenie povinnosti tohto nariadenia7.3 
Priestupku sa dopustí ten, kto:7.3.1 
zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením,a) 
uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením,b) 
nesplní oznámovaciu povinnosť uloženú v odst. 3.1.5,c) 
neposkytne obci požadované pravdivé a úplne údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi,d) 

Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prerokováva obec v súlade so zákonom o priestupkoch.7.3.2 
Za priestupok podľa predchádzajúcich odsekov môže obec delikventom udeliť peňažnu pokutu do výš-7.3.3 

ky 66,39 € (2000 Sk)
Ostatné správne delikty mimo tých, ktoré je oprávnené riešiť obec, budú postihované pokutou uloženou 7.3.4 

príslušným orgánom štátnej správy.

Výnosy z pokút za priestupky.7.4 
Výnosy z pokút za priestupky uložené podľa odst. 7.3. sú príjmom rozpočtu obce.7.4.1 

Čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonajú8.1 
poslanci obecného zastupiteľstvaa) 
obecný úradb) 
orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.c) 

Dňom účinnosti tohtoVZN obce Oreské sa zrušuje VZN č. 4/2004.8.2 

Na tomto VZN obce Oreské sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Oreskom dňa 12. 12. 2008.8.3 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.8.4 


