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Všeobecne záväzné nariadenie 

obce JUROVÁ o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom 

č. 2 /2019 
 

Obec Jurová, reprezentovaná Obecným zastupiteľstvom v Jurovej, v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 

4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 

81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzniesla na vydaní 

tohto všeobecne záväzného nariadenia:  

 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok I. 
 

Predmet úpravy  

 

1. Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Jurová.  

 

2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov a o spôsobe triedeného 

zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.  

 

3. Nariadenie vymedzuje práva a povinnosti fyzických osôb – občanov, fyzických osôb – podnikateľov, 

právnických osôb a obce Jurová pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

 

Článok II. 
 

Vymedzenie základných pojmov  

 

1. Základné pojmy o odpade, pôvodcovi a držiteľovi odpadu, o zhromažďovaní, skladovaní a zbere sú 

ustanovené v § 2 až § 6 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

2. Obyvatelia obce, ktorí majú na území obce Jurová trvalý pobyt, prechodný pobyt, fyzické osoby, právnické 

osoby, ktoré majú na území obce sídlo firmy, určené miesto podnikania a vykonávajú na území obce 

podnikateľskú činnosť, taktiež ostatní občania, prítomní na územiach v správe obce Jurová, sú povinní sa riadiť 

pri zbere, zhodnocovaní a likvidácií všetkých druhov odpadov ustanoveniami zákona uvedeného v bode 1. tohto 

článku a týmto VZN.  

 

3. Porušenie uvedených nariadení v bode 1. a 2. tohto článku je priestupkom, ktorý je možné riešiť v zmysle 

priestupkového zákona č. 372/1990 v znení neskorších noviel, v správnom konaní.  

 

Článok III. 
 

Program odpadového hospodárstva  

 

1.  Na základe § 10 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  Obec Jurová nie je povinná vypracúvať program obce, keďže  na jej území ročná 

produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov nepresahuje 350 ton, ani počet 

obyvateľov neprevyšuje 1000.  
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Článok IV. 
 

Povinnosti právnických a fyzických osôb a povinnosti držiteľa odpadov  

 

1. Podrobnosti o povinnostiach právnických, fyzických osôb a držiteľov odpadov sú uvedené v § 12 až § 14 

Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

2. Porušenie uvedených nariadení podľa zákona v bode 1 je priestupkom, ktorý je možné riešiť v zmysle 

priestupkového zákona v správnom konaní.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 
 

Článok V. 
 

Všeobecné ustanovenia  

 

1. Všeobecné podmienky nakladania s komunálnym odpadom vymedzuje § 80 a 81 Zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

2. Obec Jurová na svojom území zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom 

oprávnených osôb.  

 

3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie týchto činností s 

obcou v súlade s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.  

 

4. Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a čas umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov, prípadne miest zberu 

obec zverejní prostredníctvom úradnej tabule obce a miestneho rozhlasu.  

 

5. Vývoz VKK z cintorínov obec zabezpečuje podľa potreby. Ukladanie odpadu do kontajnerov pri cintoríne 

ktorý nemá pôvod v cintoríne bude postihované podľa článku XIV. tohto VZN. 

 

6. Pôvodca objemného odpadu môže v prípade potreby využiť objednávkový systém zberu, a to formou 

pristavenia veľkokapacitného kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie odpadov podľa platnej 

zmluvy so spoločnosťou Združenie Gulázsi, s.r.o. a skládkovateľa KO Pura s.r.o., D. Streda 

 

7. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, si zabezpečujú likvidáciu komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu individuálne, prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý je oprávnený zhodnocovať alebo 

zneškodňovať odpady. Na požiadanie obce sú povinní sa preukázať platnou zmluvou o likvidácii uvedeného 

odpadu a následnou dokumentáciou o likvidácii odpadu.  

 

Článok VI. 
 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) – kuchynský odpad 

 

a)  obec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. nezavádza zber BRKO (kuchynský odpad) pre fyzické osoby 

z dôvodu uplatnenia výnimky podľa § 81 ods. 21 bod b) tohto zákona pretože: 

  -       v obci  najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný kuchynský a biologický odpad. 

b)  prevádzkovatelia (ZSS – závody spoločného stravovania) – kuchýň sú povinní podľa § 83Zákona č. 79/2015 

Z.z. zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 

odpad, ktorého sú pôvodcami, náklady s ním spojené znášajú sami. 

 Základné zásady zberu kuchynského odpadu zo ZSS (Závody spoločného stravovania) 

a) náklady na jeho zber, prepravu a následné spracovanie znáša prevádzkovateľ kuchyne   
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b) prevádzkovateľ ZSS  je zodpovedný za nakladanie s odpadom (BRKO), nesmie sa dávať do nádob určených 

na zber komunálnych odpadov v obci, odpad sa musí uskladňovať do priesvitných biologicky rozložiteľných 

obalov a následne do uzatvárateľných kontajnerov, ktoré  zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent 

odpadu, 

c) kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom stave,  ľahko 

čistiteľné a podľa potreby sa musia dezinfikovať 

d)  tieto zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne tak, aby k nim nebol voľný 

prístup verejnosti a zvierat,   

e) 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  

f)  dodržiavať zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat, okrem kožušinových, nariadenie EP a Rady č. 1069/2009, 

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených 

produktov neurčených na ľudskú spotrebu 

g)  frekvencia zberu je spravidla minimálne jedenkrát za týždeň a viac (záleží na ročnom období) 

Článok VII. 
 

Príprava komunálnych odpadov k odvozu  

 

1. Obec Jurová, v súčinnosti s vývozcom, je povinná oboznámiť všetkých občanov so systémom zberu 

komunálnych odpadov v obci. Taktiež je povinná oboznámiť občanov, právnické osoby, fyzické osoby – 

podnikateľov so systémom triedenia odpadov.  

 

2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný užívať nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

odpadov zavedeného na území obce Jurová.  

 

3. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a 

opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.  

 

4. Pôvodcovia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred uložením do nádob boli náležite 

vytriedené a na odvoz riadne pripravené.  

 

5. Zo strany pôvodcu odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené k odvozu ak:  

 

a) sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené  

b) je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám.  

 

6. Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré nemajú 

nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch a ktoré nie je možné ďalej triediť.  

 

7. Pôvodca odpadov odovzdá odpady oprávnenému vývozcovi v takom stave, aby nebolo ohrozené zdravie 

pracovníkov vývozcu a bezpečnosť pri práci. V prípade porušenia tohto ustanovenia prechádza zodpovednosť 

za bezpečnosť a zdravie pracovníkov vývozcu na objednávateľa.  

 

Článok VIII. 

 
Zber komunálneho odpadu  

 

1. Obec Jurová na svojom území zavádza množstvový zber komunálneho odpadu: množstvo komunálneho 

odpadu na účely zabezpečenia úhrad jeho odvozu a likvidácie sa orientačne určuje na základe objemu 

odpadu vyprázdnených nádob. 

 

2. Ako druh množstvového zberu sa zavádza visačkový systém. Visačky na jednotlivé nádoby sú farebne 

a potlačou rozlíšené podľa ich objemu. 
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3. Obec zabezpečuje obyvateľom možnosť výberu veľkosti zbernej nádoby z 3 možností: 

- zberné nádoby s objemom   120 l  

- zberné nádoby s objemom   240 l  

 

4. Na zber zmesového KO platitelia poplatku kupujú od obce visačky v závislosti od množstva 

produkovaného komunálneho odpadu. Ak má platiteľ záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby so svojim 

zmesovým KO, zavesí na ňu visačku, len takto označené nádoby budú vyprázdnené. Neoznačené nádoby 

nebudú dopravcom vyprázdňované, lebo nie je preukázaná úhrada ich odvozu a likvidácie. Preto musí mať 

pôvodca odpadu zakúpený dostatok visačiek. Nespotrebované visačky sa neodkupujú naspäť ale sú 

použiteľné v ďalšom roku až do zrušenia ich platnosti rozhodnutím OZ. 

Pri vyprázdňovaní nádoby dopravca  z nej zvesí visačku a odovzdá ju obci.  

 

5. Výšku poplatku za visačky určuje Obecné zastupiteľstvo vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

6. Pôvodca odpadu musí mať nádobu na komunálny odpad umiestnenú na vlastnej resp. prenajatej 

nehnuteľnosti. Ak to nie je možné (prípad obyvateľov 9 b.j.), je povinný využívať nádoby umiestnené na 

stojiskách určených obcou.  

 

7. Pôvodca odpadov zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť, resp. 

objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení. Nadrozmerný netriedený 

odpad treba rozobrať na jednotlivé  menšie zložky, prípadne ďalej nerozoberateľný odpad odovzdať za 

určený poplatok na Zbernom mieste obce, prípadne využiť termín sezónneho zberu nadrozmerného 

odpadu. 

 

8. Pôvodca odpadov má možnosť v prípade prepĺňania zberných nádob požiadať o zakúpenie ďalšej nádoby, 

prípadne nádoby s väčším objemom, a zakúpením prislúchajúcich visačiek.  

 

9. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad ( netýka sa to triedeného odpadu) znáša pôvodca 

odpadu (Zákon č.79/2015, §4 ods.1) . Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby riadne starať, 

zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote. Cena za 1 ks zbernej nádoby s objemom 

120 l je 15,00 Eur a za 1 ks zbernej nádoby s objemom 240 l je 20,00 Eur. 

 

10. Prevzatím komunálnych odpadov ako aj vytriedených zložiek komunálnych odpadov sa ich držiteľom 

stáva oprávnený vývozca.  

 

11. Je zakázané fyzickým osobám a iným organizáciám než oprávnenému vývozcovi odvážať a premiestňovať 

zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať alebo 

privlastňovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných, než k tomu určených nádob.  

 

Článok IX. 

 
Drobné stavebné odpady  

 

1. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný nakladať, alebo inak s ním zaobchádzať v súlade so 

súvisiacimi všeobecne záväznými nariadeniami obce.  

 

2. Drobný stavebný odpad sa za stanovený poplatok vopred uhradený do pokladne obce sústreďuje do 

príslušného kontajnera v Zbernom mieste obce len za prítomnosti osoby poverenej obcou. 

 

3. Obec Jurová zabezpečuje odvoz stavebného odpadu zo Zberného miesta obce prostredníctvom zmluvného 

partnera podľa vopred dohodnutých podmienok za poplatok. Pôvodca stavebného odpadu prevyšujúceho 

objemy klasifikované ako drobný stavebný odpad môže požiadať o pristavenie veľkokapacitného 

kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie odpadov podľa platnej zmluvy so spoločnosťou 

Združenie Gulázsi, s.r.o. a skládkovateľa KO Pura s.r.o., D. Streda. 
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4. Výšku poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu určuje Obecné zastupiteľstvo vo Všeobecne 

záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

Článok X. 

 
Triedený zber  

 

1. Obec Jurová zmluvne zabezpečuje triedený zber:  

 

a) odpadového zberového skla,  

b) kovového šrotu, 

b) odpadového zberového papiera a kartónov,  

c) odpadov z plastov (PET fľaše, fólie, záhradný nábytok),  

d) odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (TetraPack),  

e) kovových nápojových obalov,  

f) textilu, hračiek a obuvi, 

g) kuchynského oleja 

h) polystyrénu 

i) použitých batérií 

j) elektro odpadov z domácností (chladničky, mrazničky, atď.)   

 

2. Obyvatelia obce Jurová – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, vlastníci 

nehnuteľností, správcovia nehnuteľností na území obce sú povinní zapojiť sa do systému triedeného zberu, 

zavedeného obcou Jurová a vykonávaného iba cestou oprávneného vývozcu s cieľom zhodnotenia časti 

komunálnych odpadov v zmysle zákona o odpadoch.  

 

3. Obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, vlastníci nehnuteľností, 

správcovia nehnuteľností, na území obce Jurová sú povinní triediť odpady podľa zbieraných komodít, oddelene 

ich zhromažďovať a vytriedené, v zodpovedajúcej kvalite umiestňovať do vyhradených zberných nádob.  

 

4. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať zber, 

zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce Jurová, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s 

obcou v súlade so zákonom o odpadoch.  

 

5. Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať a premiestňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich 

obsahom, alebo vyberať jeho časti.  

 

Článok XI. 

 
Forma triedeného zberu  

 

1. V súčasnosti sa triedené druhy komunálneho odpadu odkladajú do špeciálne upravených a farebne 

rozlíšených zberných nádob určených na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadu: Zelené kontajnery – 

sklo, kontajnery sú na určených miestach obce a na Zbernom mieste obce,   Plastové PE fľaše, TetraPaky a 

kovové nápojové obaly neznečistené mastnotami atď. sú zbierané oddelene do PE vriec dodávaných do každej 

domácnosti. Papier, kartóny, prípadne veľké množstvo sklených fliaš a tabuľové sklo (nie automobilové) sa 

odovzdávajú v Zbernom mieste. Textil, hračky, obuv, na obecnom úrade, prípadne v menších dávkach zabalené 

do igelitových vriec sa vkladajú do špeciálneho zberného kontajnera pri obecnom úrade ak je tam umiestnený. 

 

2. Vývozný cyklus obec Jurová zabezpečuje podľa potreby a podľa intenzity triedenia.  

 

3. Odpad s obsahom škodlivín je odpad z domácností, ktorý má jednu alebo viac škodlivých vlastností a môže 

spôsobiť škody na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví. Obec Jurová len pre svoje obyvateľstvo 

zabezpečuje zber nasledovných druhov odpadov s obsahom škodlivín:  

 

a) spotrebná elektronika – rozhlasové a televízne prijímače 

b) opotrebované pneumatiky z osobných automobilov  
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4. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu.  

 

5. Odpad s obsahom škodlivín podľa bodu 3. tohto článku obyvatelia obce odovzdávajú v rámci spoločného, 

obcou vyhláseného a organizovaného zberu. V odôvodnenom prípade požiadajú obec o odvoz takéhoto odpadu.  

 

Článok XII. 

 
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva  

 

1. Obec Jurová vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva rieši priestupky, ktoré jej do pôsobnosti 

vymedzil zákon o odpadoch.  

 

2. Obec Jurová poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s 

odpadmi na území obce.  

 

3. Obec Jurová dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej 

činnosti s výnimkou drobných stavebných odpadov.  

 

Článok XIII. 

 
Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia  

 

1. Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:  

 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 13 písm. b) zákona o odpadoch alebo týmto nariadením,  

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Jurová týmto nariadením, a v rozpore s § 13 písm. a) 

a uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená 

v rozpore s týmto nariadením a v rozpore s § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch,  

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch,  

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

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,  

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

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

h) ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov a koná v rozpore s § 81 

ods. 6 písm. b),  

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

j) koná v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením,  

k) falšuje, prelepí, resp. kopíruje visačky, ktoré slúžia na vyprázdnenie zbernej nádoby 

 

 

Článok XIV. 

 
Ukladanie pokút  

1.  Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až j) Čl. XIII. ako aj za porušenie ustanovení tohto nariadenia 

možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €.  

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 

ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 

3. 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]. 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona č. 79/2015 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní.  
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5. Výnosy z pokút za priestupky voči tomuto VZN sú príjmom rozpočtu obce Jurová. Pri ukladaní pokút 

sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o 

uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok XV. 
 

 

Kontrola dodržiavania nariadenia  

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:  

 

a) starosta obce Jurová  

b) poslanci obecného zastupiteľstva  

c) poverení pracovníci obce Jurová  

e) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií  

 

2. Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:  

 

a) oprávnený vývozca  

b) prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov  

c) prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov  

 

 

Článok XVI. 

 
Zrušovacie ustanovenie  

 

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jurová č. 1 /2018  

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Jurovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 20.12. 2018 

uznesením č. 6/2018 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................  

Gabriel Fekete 

    starosta obce 

 

Návrh VZN vyvesený: 03.12.2018   Návrh VZN zvesený: 20.12.2018 

Po schválení OZ VZN 

Vyvesené: 21. 12. 2018      Zvesené:  


