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Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínske Hámre na základe ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch, ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 223/2001 Z.z, Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 

Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 

284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na 

ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 

ustanovenia §2 ods. 2) a § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a   pre katastrálne územie obce Zemplínske Hámre toto: 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 01/2019  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi,  

elektroodpadmi z domácností  a biologický rozložiteľným komunálnym odpadom /BRKO/ v obci 

Zemplínske Hámre  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

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

zákonných noriem odpadového hospodárstva, podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 

stavebnými odpadmi, biologicky rozložiteľnými odpadmi, vrátane kuchynských a reštauračných odpadov, 

elektroodpadov a nebezpečných odpadov z domácností s cieľom docieliť ich dôsledné triedenie, druhotné 

zhodnotenie a zabezpečiť tak trvalo udržateľný rozvoj, kvalitnú ochranu životných podmienok, životného  

prostredia a prírody v katastri obce. 

2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedenia jednotlivých zložiek 

komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, BRKO, miesta určené na ukladanie 

a  zneškodňovanie odpadov. 

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie /kataster/ obce Zemplínske Hámre. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Pojmy sú definované podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov : 

 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o 

odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho 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. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 

odpad nachádza. 

4. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad 

týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii 

obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných fyzických osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného 

uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 

ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  

7. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 

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 bezprostrednom  výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady 
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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 komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 

údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických 

osôb a občianskych združení. 

9. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 

zložiek. 

10. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac akom 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. 

11. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pozemkov a parkov, potravinársky a 

kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, škôl,  stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný 

odpad z potravinárskych závodov. 

12. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady /BRKO/ sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 

ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)]. 

13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných 

vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 

14. Elektroodpad z domácností je elektroodpad pochádzajúci z domácností fyzických osôb a z obchodných, 

priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý 

pochádza z domácností fyzických osôb. 

15. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 

16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na 

povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva 

zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby  ( interná skládka ), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie 

ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa 

ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať 

alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, 

alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 

 

§ 3 

Priority odpadového hospodárstva 

 

V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania 

nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania 

zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva : 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie odpadu. 

 

§ 4 

 Systém zberu a prepravy komunálnych odpadov 
 

1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný : 

a)  predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať odpady spôsobom na to určeným, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci, 

c) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé zložky, 

d) v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber ukladať ho do príslušných zberných nádob, 

e) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci podľa tohto VZN, 

f) ukladať komunálny odpad  a jeho oddelené zložky za účelom jeho zberu na miesta určené týmto VZN 

a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci, 

g) zberné nádoby  zabezpečiť proti odcudzeniu a ich predčasnému znehodnoteniu alebo poškodeniu 

h) dbať na to, aby komunálny odpad bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti 

spojené s riadnym odvozom odpadu, 

i) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz drobného stavebného odpadu na skládku najneskôr do 7 dní od 

jeho uloženia na voľnom priestranstve, 

j) uhrádzať poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške a za podmienok určených 

vo VZN o miestnych poplatkoch /prílohe tohto VZN na príslušný rok/ 

k) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do komunálneho odpadu a zabezpečiť ich 

vhodné zhromaždenie.  

2. Prísne sa zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pozemkov a parkov vrátane 
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odpadu z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak 

sú súčasťou komunálneho odpadu iným ako zákonným spôsobom. 

3. Obec /oprávnená organizácia/ na základe žiadosti /ak je to nevyhnutné/ zavedie množstvový zber u takej 

právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že: 

a) množstvo ním vyprodukovaného komunálneho a drobného stavebného odpadu je presne merateľné, 

b) komunálny a drobný stavebný odpad je až do času jeho odvozu vhodne zabezpečený pred stratou, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

4. Právnická osoba alebo podnikateľ musí požiadať o zavedenie množstvového zberu najneskôr do 30. novembra 

bežného roka s účinnosťou pre nasledujúci rok.  

5. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorej podmienky umožňujú vykonávať separovaný zber, nahlási túto 

skutočnosť obecnému úradu, alebo zmluvnej organizácii, s ktorou budú dohodnuté podmienky separovaného 

zberu. 

6. Obec v závislosti od finančných možnosti /právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý vykonáva separovaný 

zber/, zabezpečí na ukladanie vyseparovaného odpadu zodpovedajúce zberné nádoby (špeciálne 1100 litrové 

kontajnery, alebo farebné plastové vrecia) na vlastné náklady.  

7. Obec určuje nasledovné typy zberných nádob :  

a) 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba ( KUKA ), 

b) 1100 litrový oceľový kontajner, 

c) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) – ramenový systém, na biologický odpad, drobný 

stavebný odpad 

d) špeciálne 1100 litrové kontajnery – žlté – na plasty, tetrapak 

e) špeciálne 1100 litrové kontajnery – zelené – na sklo 

f) špeciálne 1100 litrové kontajnery – modré – na papier 

g) špeciálne 1100 litrové kontajnery – čierne na kov  

h) špeciálne 1100 litrové kontajnery – hnedé - biologický rozložiteľný komunálny odpad 

i) okrový zberný kontajner – šatstvo, textílie 

j) PVC vrecia na zber separovaného odpadu 

8. Požitie iných typov nádob nie je prípustné.  

9. Zabezpečenie zberných nádob :  

a) Zberná nádoba /110 l KUKA nádoba/ slúži na uloženie komunálneho odpadu pre 4 obyvateľov 

rodinného domu. O pridelenie ďalšej KUKA nádoby, musí vlastník rodinného domu požiadať obec 

(najviac 2 KUKA nádoby na jeden rodinný dom).  

b) Obec na základe žiadosti niektorých kategórii pôvodcov komunálneho odpadu (podnikatelia) zavedie 

v obci množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.  

c) Právnické osoby (fyzické osoby) – podnikatelia môžu v prípade paušálneho poplatku využívať najviac 

3 KUKA nádoby (110 l ) na jeden podnikateľský objekt, alebo 1100 litrový kontajner  na jeden 

podnikateľský objekt pri zavedení množstvového zberu. 

d) Zberné nádoby si fyzické  alebo právnické osoby ( podnikatelia ) na  účely zberu komunálneho 

odpadu, zakúpia od obce za trhovú cenu.  

10. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov /podľa bodu d)/ zistí, že vzhľadom na 

množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť obstaranie ďalšej 

zbernej nádoby. 

11. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého druhu, priemyselné 

obaly z obchodnej činnosti, oleje, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotných zariadení, 

kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, opotrebované batérie, akumulátory, odpad z dvorov a hrábanky a pod. 

12. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom sa musia po vložení odpadov 

uzavrieť. 

13 Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho 

určovaní musí dbať na to, aby :  

a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku, 

b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely 

prepravy, 

c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

d) sa nenachádzali na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest, 

e) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

f) zberné nádoby boli na spevnenom podklade. 

14. Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas zberu. 

15. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané. 
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§ 5 

Spôsob triedenia a zberu zložiek komunálnych odpadov 

 

1. Obec Zemplínske Hámre organizuje a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre 

nasledovné zložky : 

a) sklo 

b) plasty, zmiešané plasty 

c) kovy,  plechovky   

d) papier, lepenka, tetra pak 

e) biologický rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ 

reštauračného zariadenia, kuchyne 

f) šatstvo, textílie 

g) elektroodpad 

h) pneumatiky 

i) odpady s obsahom škodlivín 

2. Na zber zložiek triedeného zberu komunálnych odpadov slúžia špeciálne zberné nádoby umiestnené na 

verejných priestranstvách v obci, alebo plastové vrecia v domácnostiach. 

3. Zberné nádoby na separovaný zber /perspektíva/ budú  umiestnené na verejných priestranstvách tak, aby 

zohľadnili vhodné donáškové a prepravné vzdialenosti. 

5. O konkrétnych termínoch zberu zložiek  komunálneho odpadu  obec informuje formou zvozového kalendára 

(infokanál obecnej KBTV), letákov a obecného rozhlasu, prípadne iným vhodným spôsobom. 

6. Nepoužité liečivá po uplynutí doby použiteľnosti odoberajú lekárne v meste Snina. 

7. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivín obec zabezpečuje 2 x ročne 

prostredníctvom oprávnenej organizácie. O termínoch odvozov nebezpečných odpadov informuje občanov 

prostredníctvom obecného rozhlasu, infokanálom KBTV. Okrem organizovaného zberu nebezpečných odpadov, 

môžu občania obce individuálne odovzdať nebezpečný odpad organizácii /firme/, ktorá obec navštívi a preukáže 

sa oprávnením na zber tohto odpadu. 

9.  Pneumatiky môžu občania odovzdať pri zbere veľkoobjemného odpadu alebo pri mimoriadnom zbere, ktorý 

je uskutočnený oprávnenou firmou. 

10.Harmonogram vývozu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa upresňuje raz ročne zvozovým 

kalendárom. Mimoriadny vývoz sa spresní vyhlásením cestou obecného rozhlasu. 

 

§ 6 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Zber a prepravu drobných stavebných odpadov na území obce organizačne zabezpečuje obec prostredníctvom 

oprávnenej organizácie na náklady objednávateľa. 

2. Pôvodca odpadu  ktorým je domácnosť, je povinný vyseparovaný drobný stavebný odpad ( bez azbestu 

a iných nebezpečných komodít ) uložiť na vhodné miesto a požiadať obecný úrad o sprostredkovanie odvozu 

drobného stavebného odpadu na skládku. O odovzdaní drobného stavebného odpadu Zmluvná organizácia 

vykonávajúca zber a prepravu odpadu vykoná záznam. 

 

§ 7 

Spôsob nakladania s objemným odpadom 

 

1. Objemným odpadom sa v zmysle výkladu zákona o odpadoch rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery 

nevojde do bežných zberných nádob používaných v obci. 

2. Zber a prepravu objemných odpadov od fyzických osôb zabezpečuje obec 2 x  za  kalendárny rok /jarné 

a jesenné upratovanie/ vo vlastnej réžií. 

3. Fyzická a právnická osoba, môže podľa potreby požiadať oprávnenú organizáciu o mimoriadny vývoz 

objemného odpadu na vlastné náklady. 

 

§ 8 

Spôsob zberu elektroodpadu 

 

 Elektroodpad je dvakrát ročne odvážaný oprávnenou  organizáciou na druhotné spracovanie, alebo ho môžu 

občania odovzdať priebežne na provizórny zberný dvor obce. Elektrospotrebiče ktorých súčasťou sú 

elektromotory /kompresory/  musia byť na recykláciu odovzdané kompletné v opačnom prípade sú pre 

recykláciu nepoužiteľné, stávajú sa objemným odpadom. 
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§ 9 

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi 

 

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytriediť z komunálneho odpadu 

a zabezpečiť ich dočasné bezpečné uloženie do doby spoločného zberu 

2. Zber a preprava odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín sa uskutočňuje podľa Harmonogramu 

vývozu, alebo na základe oznamu o zbere tohto odpadu. 

3. Zber a prepravu odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín na území obce môže vykonávať len 

organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti, v súlade s ustanovením 

§ 39 ods. 7 Zákona v zmysle Harmonogramu vývozu. 

4. Obec zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť občanov obce o zbere odpadu 

s obsahom škodlivín, osobitným oznamom v obecnom rozhlase a káblovej televízií. 

5. Okrem organizovaného zberu nebezpečných odpadov, môžu občania obce individuálne odovzdať 

nebezpečný odpad oprávnenej organizácii vyhlásenej obecným rozhlasom. 

 

§ 10 

Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi  

 

1. Na území obce sa zavádza zber biologicky rozložiteľných odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je 

prevádzkovateľ kuchyne. 

2. Pôvodcovia /vrátane záhradkárskej osady/ biologicky rozložiteľných odpadov a biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov majú za povinnosť tento odpad zneškodňovať :  

a) vo vlastných kompostovacích zariadeniach, 

b) cudzích kompostovacích zariadeniach po dohode s jej vlastníkom alebo prevádzkovateľom, 

c) odovzdaním na zberný dvor za podmienok stanovených prevádzkovateľom zberného dvora, 

d)           je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec na  

               komunálny odpad a drobný stavebný odpad,  

               e)           odpady zo záhrad, parkov, pozemkov vrátane odpadu z cintorínov vznikajúceho pri  

            údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje obec 

3. Je PRÍSNE zakázané spaľovať zelený odpad  /konáre z ošetrovania drevín, trávu, burinu, lístie, slamu, 

zemiačnisko a pod /. 

 

§ 11 

Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľov kuchyne /BRKO/ 

 

1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať: 

a) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého je 

pôvodcom, sám v zariadeniach na to určených, 

b) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu prostredníctvom 

Zmluvnej organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, pričom je povinný prispôsobiť sa podmienkam 

systému zberu v obci. 

3. Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný na vyžiadanie obce  poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s nakladaním s BRKO. 

4. Kuchyňa a školská jedáleň  Základnej školy s materskou školou sa riadi týmito pokynmi: 

               a)         kompostovateľný odpad z potravín /lupy, odrezky/ kompostovať v školskom kompostovisku    

               b)    použité ostatky  jedlých olejov a tukov odovzdať obci na druhotné využitie /mazadlá do 

motorových píl/ 

               c)      ostatky jedál z jedálne odovzdať na kŕmne účely chovateľovi domácich zvierat na základe 

Zmluvy o odbere ostatkov jedál.  

§12 

Kaly, splašky, tekuté odpady z domácnosti 

 

1. V obci sa povinne každá domácnosť pripojí do kanalizačného zberača. Výnimku tvoria domácnosti 

s domovou ČOV platne povolenou ObÚŽP,  žumpy s právoplatným atestom o nepriepustnosti žumpy 

a domácnosti, kde z technických príčin nebola zriadená kanalizačná prípojka.  

2. Domácnosti, ktoré tvoria výnimku podľa bodu 2, podliehajú evidencií obecného úradu, predkladajú 

každoročne do 15. januára potvrdenie o technickej spôsobilosti ČOV. Majitelia žúmp predkladajú 

polročne   do 15. dňa nasledujúceho mesiaca doklad o zneškodňovaní kalov oprávnenou organizáciou. 



VZN č. 01/2019 Obec Zemplínske Hámre 7 

3. Majitelia atestovaných žúmp, respektíve ich užívatelia, ako i nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní 

zabezpečiť zneškodňovanie kalov na vlastné náklady. 

4. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo žúmp na území obce môže vykonávať len organizácia 

poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, v súlade 

s ustanovením § 39 ods.7 Zákona. V obci vykonáva túto činnosť VVS,a.s. Košice a Agrifop Stakčín. 

5. Majitelia žúmp sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom takejto organizácie. 

6. Majiteľ rodinného domu so zriadenou vodovodnou bezodtokovou prípojkou a WC v byte je povinný na 

vlastné náklady zriadiť nepriepustnú žumpu a predložiť atest obecnému úradu o jej spôsobilosti na 

ukladanie kalov. 

7. Chovateľ hospodárskych zvierat, ustajnených v maštaliach, chlievoch, zabezpečí odvod kalov do 

kanalizačného zberača /žumpy /, prípadne do samostatnej atestovanej vodotesnej nádrže, ktorej vývoz  

podlieha režimu podľa bodu 3  § 12. 

8. Na území obce ( v katastri obce ) sa  na účely skladovania tekutých odpadov – kalov, prísne zakazuje 

výstavba septikov  a rôznych  provizórnych nádob, trativodov  a zdrží. 

 

§ 13 

Povinnosti pôvodcov odpadov 

 

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac 

než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového 

hospodárstva.  

2. Každý je povinný nakladať s 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 

3. Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN, 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta, 

d) zmiešavať s komunálnym odpadom kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach skládky 

výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 

e) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok. 

4. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy 

vykonáva. 

5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v 

rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v 

ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 

6. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia , z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu 

štátnej správy alebo obce, začne konanie o zistení fyzickej osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na 

nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. Takto zistená fyzická osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie 

odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady organizáciou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú 

zmluvu s obcou, ak túto činnosť obec nezabezpečuje sama. 

Ak ide o nebezpečné odpady, zistená fyzická osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie organizáciou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. 

7. Ak sa nezistí fyzická osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, 

obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto 

nehnuteľnosti :  

a. je pôvodcom odpadu,  

b. urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa 

osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo 

c.  mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.  

8. Ak sa v konaní preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený 

odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 7 písm. a) až c), prejde 

povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo 

nájomcu nehnuteľnosti. 

9. Ak sa nezistí fyzická osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom 

alebo sa v konaní nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 7) písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie 

odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia ak sa jedná 

o nebezpečné odpady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo 

zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore    

s týmto zákonom. 
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§ 14 

Povinnosti obce 

Obec je povinná: 

a) vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva, 

b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania, na zber, prepravu 

a zneškodňovanie odpadu, 

c) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve, 

d) rozhodovať v stavebnom konaní o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti 

s výnimkou drobných stavebných odpadov, 

e) zabezpečovať informovanosť pôvodcov odpadu o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu. 

 

§ 15 

Zberný dvor 
1. Zberný dvor je provizórne zriadený objekt v priestore hospodárskeho dvora obecného úradu a slúži na 

operatívnu separáciu neškodlivých komodít odpadu a ich dočasné uskladnenie pred ich odvozom na druhotné 

spracovanie.  

2. V zbernom dvore je nakladanie s druhmi ( vyseparované zložky komunálneho odpadu ) zber 

a zhromažďovanie s nasledovnými zložkami :  

 a) opotrebované pneumatiky 

 b) papier a lepenka, tetrapaky 

 c) sklo       

              d)            kovy, plechovky 

 e) plasty, zmiešané plasty 

 f) vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 

 g) biologický rozložiteľný odpad a biologický rozložiteľný komunálny odpad 

3. Prevádzka provizórneho obecného zberného dvora sa riadi všeobecnými zásadami pre nakladanie s odpadmi 

v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

§16 

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov  

a objemných odpadov 

 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a objemných odpadov sa platí obci miestny 

poplatok. 

2. Poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za objemné odpady, ktoré vznikli 

na území obce. Poplatok sa nevyberá za činnosti pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, 

ktoré sú v správe obce, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok 

týchto činnosti, ktorým je odpad. 

3. Poplatok platí: 

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, 

alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú 

stavbu alebo jej časť, chatu alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, TTP, 

na iný účel ako na podnikanie, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 

4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu, chaty alebo nebytového 

priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je 

platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, 

určí platiteľa obec. Ak je platiteľom štát alebo obec, je platiteľom správca. 

5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného separovaného systému zberu komunálneho 

odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby (plastové 

vrecia) podľa schváleného systému zberu komunálneho odpadu. 

6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo 

dňa, keď nastala právna skutočnosť, ktorá spôsobila že sa stali platiteľmi poplatku. 

7. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie 

výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

8. Sadzba poplatku môže byť: 

 



VZN č. 01/2019 Obec Zemplínske Hámre 9 

a) Najmenej 0,0033 EUR a najviac 0,0531 EUR za jeden liter alebo dm³ komunálnych odpadov 

alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 EUR a najviac 0,1659 EUR za 

jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, pri zavedenom 

množstvovom zbere 

b) najmenej 0,0066 EUR a najviac 0,1095 EUR za fyzickú osobu a kalendárny deň, ak v obci nie 

je zavedený množstvový zber 

c) Sadzba poplatku nesmie byť vyššia, ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie 

činnosti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Ak obec zhodnocuje 

tieto odpady, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia 

 

9. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku: 

 

 

a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu 

fyzických osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu v obci, 

b) pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému ani 

k prechodnému pobytu a nezdržiava sa v obci viac ako 90 dní platí poplatok na základe 

žiadosti podľa priemernej doby užívania nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však 

vo výške ½ ročného poplatku, 

c) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, platí poplatok podľa počtu zamestnancov, 

pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad, 

d) pri nehnuteľnosti, alebo byte slúžiacom na poskytovanie rekreačných, reštauračných, 

kaviarenských alebo ubytovacích služieb, platí poplatok podľa lôžkovej kapacity a počtu 

zamestnancov tohto zariadenia a priemerného počtu miest určených na poskytovanie služieb 

v rozhodujúcom období podľa odseku 3b) Zákona, 

e) pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov. 

 

 

10. Výšku poplatku za fyzickú osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec v prílohe 

tohto VZN po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve najneskôr do konca decembra bežného roku. 

Príloha VZN tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. O schválenej výške poplatku je obecný úrad povinný 

informovať obyvateľov obce spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného poplatku platí až 

do doby, keď obecné zastupiteľstvo schváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny 

rok. 

11. Obec v prílohe VZN upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o zániku 

poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadne zľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehoty na 

uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné 

náležitosti vyberania poplatkov. 

12. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, v ktorom stanoví termín splatnosti poplatku. Ak poplatník za 

odpady preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN, 

obec poplatok rozhodnutím nevyrubí.  

13. Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jej známych 

údajov v čase vydávania rozhodnutia. 

14. Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, 

podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci  (zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších noviel 

a predpisov) poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa ods. 8 tohto VZN alebo môže 

v odôvodnených prípadoch poplatok odpustiť. 

15. Obec môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok za likvidáciu odpadu v prípadoch 

preukázateľného, pravidelného a kvalitného separovaného zberu odpadov v jednotlivých 

domácnostiach. 

16. Príjem poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov 

môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so        zberom, prepravou, zhodnocovaním 

a zneškodňovaním komunálnych a drobných         stavebných odpadov. 

17. Obec nesmie príjem z toho poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jej činnosťou pri čistení 

verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane 

parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činnosti, ktorým je odpad. 

 

 

 

 

 



VZN č. 01/2019 Obec Zemplínske Hámre 10 

 

§ 17 

Sankcie  

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:  

 

 a) starosta obce 

 b) poverení pracovníci obecného úradu, 

 c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií, 

 d) poslanci obecného zastupiteľstva, 

 e) iné osoby poverené starostom obce. 

 

2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce. 

3. Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok pokutou do 33 €. Za 

opakovaný priestupok podľa tohto VZN sa výška pokuty zdvojnásobí. 

4. Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu do výšky 6.638,- €. 

 

§ 18 

Záverečné ustanovenia 

 

1 Tento návrh VZN bol vyvesený dňa 27. 11. 2019 na úradnej tabuli obce a zverejnený  na internetovej stránke 

obce Zemplínske Hámre. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018 o nakladaní 

s odpadmi a jeho príloha pre rok 2019. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č.1, ktorou sa stanovujú poplatky za likvidáciu odpadov. 

3. Tento návrh VZN: 

a) bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hámre  zo dňa ...... 12. 2019, 

b) bolo vyhlásené dňa ...... 12.2019 vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Zemplínske  

Hámre a zvesené dňa ....... 12. 2019. 

c) nadobúda účinnosť dňa ......................... . 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Ján Kepič, PhD.  

                   starosta obce 

 

 


