
     Obecné zastupiteľstvo obce Dulovo 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 

 

 

                                                 všeobecne záväznom nariadení 

              č. 05/2015 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

         Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti 

o nakladaní  so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o 

spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu 

komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností 

s obsahom škodlivých látok a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z 

potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchod-

ných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozloži-

teľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady. 

3. 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. 

4. Drobný stavebný odpad(ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny popla-

tok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

6. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z 

obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakte-

rom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z  domácností; odpad z elektrozaria-

dení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, 

sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 

7. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v urče-

nom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo 

zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informu-

je obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 



8. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bez-

prostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady 

z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo 

záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 

potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.    

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných ko-

munikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 

údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v sprá-

ve obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa ne-

zaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky. 

9. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňo-

vania a zahŕňa aj konanie  obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú 

v prílohe osobitného predpisu. 

11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zba-

viť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

12. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so 

sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami 

vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpoved-

nosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plne-

ní vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhrade-

ného výrobku. 

13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. 

14.    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. 

§ 3 

Systém zberu odpadov 

 

 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: 

- elektroodpad z domácností,  

- batérie a akumulátory, 

- 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 okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania, 

- jedlé oleje a tuky z domácností, 

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

- papier, plasty, kovy, sklo, textil,  

f) zmesový zber komunálnych odpadov, 

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

h) na území obce nie je zriadený zberný dvor. 

 

§ 4 

     Spoločné ustanovenia 

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch 

neustanovuje inak. 

2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v 

súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. 

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 a 

      c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

 

4.  Zakazuje sa : 

a)   uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to 

určenom v súlade so zákonom a týmto VZN, 

b)  zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 

o odpadoch 

c)   zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, 

odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, 

d)  vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 

v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje, 

e)   riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty 

koncentrácie škodlivých látok, 

f)   zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na 

ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch 

g)  spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 

zariadeniach v domácnostiach, 

h)  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, 

i)    vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady 

z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie 

a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky 

podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. 



5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce, 

            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 odpa-

du a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných 

nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a 

prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povin-

nosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad. 

 

6. Držiteľ komunálnych odpadov 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“. 

 

7. 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 uzatvo-

renú aj zmluvu   s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu 

pre prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi  z obalov a s od-padmi z 

neobalových výrobkov. 

 

§ 5  

Hierarchia odpadového hospodárstva obce 

 

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. 

 

§ 6 

Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu 

 

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

      a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením  

          obce, 

      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:  



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

– plastový kontajner 110 l, 240 l, 1100 l  pre zmesový komunálny odpad, 

– kovový kontajner  240 l označený farebným štítkom pre textil, 

– veľkoobjemové kontajnery pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady, 

– veľkoobjemový kontajner pre elektroodpad z domácností, 

– plastový kontajner  240  l  pre odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

– žltý plastový kontajner  1100 l označený pre jedlé oleje a tuky z domácností,  

– plastový kontajner 1100 l pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad parkov 

vrátane odpadu z cintorína, 

– kontajner pre batérie a akumulátory. 

 

 

2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu 

a zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo vrece na verejne prístupnom 

mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo. 

 

3) 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. 

 

§ 7 

Náklady na zbernú nádobu 

 

1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný 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 vo výške obstarávacej 

ceny:  

a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu  

b) plastový kontajner 110 l  

 

 

3) Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, pôvodca komunálneho 

odpadu je povinný zaplatiť obci pri prevzatí zbernej nádoby. 

 

4) Náklady na zabezpečenie 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. 

 

 

§ 8 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 

1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je zavedený pre právnické osoby 

a fyzickú osobu – podnikateľa.  

 

1) Pri množstvovom zbere  si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval 

odvozu komunálneho odpadu: 



a) jedenkrát za týždeň,   

b) dvakrát za týždeň 

 

3) Pre množstvový 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 pozinkovaného plechu, 

b) plastový kontajner 110 l, 

c) plastový kontajner 240 l,   

d) plastový kontajner 1100 l, 

e) plastové vrecia,  

f) veľkoobjemový kontajner. 

 

4)  Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu  je 

pôvodca komunálneho odpadu povinný  písomne oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, do 30 dní odo dňa 

vzniku povinnosti platiť poplatok.  

 

5) Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.   

 

 

§ 9 

Podrobnosti o nakladaní so  zmesovým komunálnym odpadom 

 

 Podľa  § 80 ods. 4 zákona o odpadoch  zmesový komunálny odpad je nevytriedený 

komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných 

nádob určených týmto nariadení sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

 

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mať minimálne jednu zbernú nádobu 

na zmesový komunálny odpad.   

 

Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu dvakrát mesačne. O dni 

zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje pôvodcov 

zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na 

úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

 

 

§ 10 

Podrobnosti o nakladaní s  biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom  

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:  

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

- kuchynský odpad z domácností. 

 



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.  

 

§ 11 

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. 

 

2)  Komunálny odpad:  

a) papier sa triedi a ukladá do modrého plastového vreca (zbernej nádoby označenej 

modrým štítkom), modrého plastového 1100 l kontajnera na papier 

 

b)  plasty sa triedia a ukladajú  do žltého plastového vreca (zbernej nádoby označenej žltým 

štítkom), žltého plastového 1100 l kontajnera na plasty  

 

c) kovy sa triedia a ukladajú do hnedého plastového 1100 l kontajnera.  Väčší kovový odpad 

sa odovzdáva do zberu objemného odpadu, 

 

d) sklo sa triedi a ukladá do pozinkovaného plechového 1100 l kontajnera na sklo, 

 

e) textil sa triedi a ukladá do  plechového kontajnera označeného farebným štítkom 

s nápisom „textil“, 

 

3) Obec zabezpečí cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pôvodcom 

komunálneho odpadu zberné nádoby 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 b) 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 jedenkrát za štvrťrok. 

 

7) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov 

odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných 

tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

 



 

§ 12 

Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností 

 

1)  Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch 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. 

  

2) Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z 

domácností  uplatňuje kalendárový zber. 

 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 

zmluvu.  

 

4) Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu 

elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a to 

pristavením vozidla alebo veľkoobjemového kontajnera. V prípade potreby obec zabezpečí 

zber a prepravu elektroodpadu z domácností v častejšom intervale. 

 

5) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste  obec vopred 

informuje držiteľa elektroodpadu  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 elektroodpadu je odobratie 

elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania 

poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia 

rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a 

bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej 

predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m
2
, alebo v jej bezprostrednej 

blízkosti. 

 

 

§ 13 

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

 

1) Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch 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 č. 7 zákona 

č. 79/2015; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.  

 

2) Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch  neobalový výrobok na účely tohto zákona je 

výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do 

niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť 

komunálneho odpadu, 
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a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, 

predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z 

materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem 

surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie, 

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov 

okrem 

1. hygienického a sanitárneho papiera, 

2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 

3. cigaretového papiera, 

4. karbónového kopírovacieho papiera, 

5. filtračného papiera, 

6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 

7. cenín, 

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla, 

d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky. 

 

3) Na území obce pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa 

na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje kalendárový zber. 

 

4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má 

obec uzatvorenú zmluvu.  

 

5) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej jedenkrát za  

mesiac, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby obec zabezpečí zber 

a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v častejšom intervale. 

 

6) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o 

zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných 

tabulách a na internetovej stránke obce).  

 

 

§ 14 

Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov 

 

 

1) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a 

akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 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, 



v mesiacoch apríl a október. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v častejšom 

intervale. 

 

4) O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa 

použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci 

obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na 

internetovej stránke obce).  

 

§ 15 

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.  

 

§ 16 

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 

 

1) Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov 

uplatňuje kalendárový zber. 

 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

3) Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov 

a tukov podľa potreby jedenkrát za mesiac do zbernej nádoby. V prípade potreby obec 

zabezpečí zber a prepravu jedlých olejov a tukov v častejšom intervale. 

 

4) O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred 

informuje držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, 

na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  

 

 

§ 17 

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, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením veľkokapacitného 



kontajnera. Zber sa uskutočňuje minimálne tri dni. 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, na úradných informačných tabulách a na internetovej 

stránke obce). 

 

§ 18 

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.  

 

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, v mesiaci apríl a október, a to pristavením 

zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje najmenej tri dni. 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). 

 

§ 19  

        Výkon štátnej správy 

Obec 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva : 

a) prerokúva  priestupky  v  odpadovom   hospodárstve  (§ 115 ods. 3 písm. a) 

zákona  o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona 

o odpadoch), 

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na naklada-

nie s odpadmi na území obce. 

 

 

 

 

 



§ 20 

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 Dulovo, Dulovo 244, 

- telefonicky na číslo telefónu 047/5697320 

- elektronicky na e-mailovú adresu oudulovo@centrum.sk 

 

§ 21  

       Priestupky 

 

1.        Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a)   uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o od-

padoch], 

b)   uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý 

je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],  

c)   zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o 

odpadoch], 

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

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

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

g)   nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 

ods.  4 zákona o odpadoch, 

h)   koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, 

k)   neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 

 

2. Priestupky podľa odseku1 písm. a) až k) prerokúva obec, ktorá za ne môže uložiť 

pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu 

obce. 

 

3. Za  porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výš-

ky 33 eur [§ 13ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 

 

4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN[§ 27b ods. 1 

písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení]. 

 

5. Na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 

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

 

§ 22  

       Kontrola 

     Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb 

poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce. 
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§ 23 

Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu 

 

Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiava-

cích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpe-

čuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

1) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do 

veľkoobjemového kontajneru, ktorý si občan môže objednať na Obecnom úrade Dulovo. 

 

2) Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného 

odpadu počas celého kalendárneho roka. 

 

§ 24 

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) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulovo č. 2/2013 z 25.09.2013 

o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Dulovo na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2015 uznesením č. 32/2015. 

 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. dňom odo dňa vyvesenia 

na úradnej tabuli.  

 

 

 

V Dulove, dňa 19. decembra 2015         

 

      

                                                                                                                    

                                                                                                                 

Mgr. Katarína Balážová 

     starostka obce 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 19.12.2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa 02.01.2016 


