
Dôvodová správa

Návrh  zmeny  VZN  č.  13/2015 o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobným  stavebným 
odpadom bol uskutočnený z dôvodu doplnenia a upresnenia informácií pre občanov a zároveň, aby 
bolo VZN v súlade so zákonom. 

Zoznam častí novo navrhnutého VZN 8/2017, v ktorých boli navrhnuté zmeny :

1) čl.2 ods. 2  pism. b) , ods. 4 a ods. 6
2. zapojiť sa do Systému zberu komunálnych odpadov v obci.
4.  Náklady  na  činnosti  nakladania so  zmesovým  komunálnym  odpadom,  biologicky  rozložiteľným  
komunálnym odpadom,  náklady  triedeného  zberu  zložiek  komunálneho odpadu,  na  ktoré  sa  nevzťahuje  
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek  
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku  
obvyklých nákladov,  hradí  obec z miestneho poplatku za komunálne odpady podľa osobitného predpisu.  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje Všeobecne záväzné nariadenie  
Obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6.  Pôvodca odpadu je povinný platiť  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v zmysle zákona o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a platného VZN Obce Nesluša č. 7/2017 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

- úprava textu – lepšia formulácia textu, schválenie VZN v súlade so zákonom

2)  vloženie čl. 4  s ods. 1 , ods. 2 , ods. 3 , ods. 4
1. Obec Nesluša má na svojom území zavedený nasledovný systém zberu odpadov

a) Množstvový zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby
b) Paušálny zber komunálneho odpadu pre občanov
c) Triedený zber komunálneho odpadu
d) Množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

2.  Každý,  kto produkuje  komunálny  odpad na  území  obce –  pôvodca odpadu je  povinný zapojiť  sa  do  
systému triedeného zberu odpadov v obci.
3. Na území obce je zabezpečený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu

a) elektroodpad vrátane použitých svetelných zdrojov a použitých batérií a akumulátorov, na ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a sú komunálnym odpadom,

b) drobný stavebný odpad z domácností a objemný komunálny odpad z domácností,
c) papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové obaly ako vytriedené zložky odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
e) odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad),
f) jedlé oleje a tuky z domácností, 
g) nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky z domácností a použité zdravotnícke pomôcky z 

domácností,
h) použité šatstvo, odevy a obuv z domácností.

4.  Triedený  zber  sa  uskutočňuje  v súlade  s Harmonogramom.  Harmonogram je  zverejnený  na  webovej  
stránke obce, verejnej tabuli. 

- zmena bola navrhnutá z dôvodu upresnenia informácií o systéme zberu odpadu a jeho zaradení. 

3) čl. 5 mení a dopĺňa sa ods. 1 , ods. 3 , ods. 6  a vkladá sa nový ods. 5, ods. 7 , ods. 8 a  
a pôvodné odstavce sa prečíslovali   
1. Obec Nesluša zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za  
14 dní (26 x za rok) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je  
uvedený v Harmonograme. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli. 



3.  Nádoby  so  zmesovým  komunálnym  odpadom  je  pôvodca  odpadu  povinný  pristaviť  na  verejné  
priestranstvo,  ktoré  je  dostupné  pre  zvozové  vozidlo  zberovej  spoločnosti.  Na  verejné  priestranstvo  sa  
nádoby so zmesovým komunálnym odpadom pristavujú najskôr o 17:00 hod dňa predchádzajúceho zvozu  
a odstraňujú najneskôr do 17:00 hod dňa, kedy sa zvoz uskutoční; mimo uvedenej doby je povinný pôvodca  
odpadu umiestniť nádobu mimo verejné priestranstvo na vhodnom mieste nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom,  
správcom alebo nájomcom. Zoznam miest (časti ulíc), ktoré nie sú dostupné v priebehu celého roka alebo  
len v zimnom období pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti a pôvodcovia odpadu sú povinní nádoby so 
zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo je uvedený v prílohe 
3 tohto nariadenia.
5. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby Obec Nesluša,  
referát odpadového hospodárstva.
6.  Pôvodný pôvodca odpadu môže používať pri  paušálnom zbere zmesového komunálneho odpadu tieto  
nádoby na zmesový komunálny odpad pri zberovej frekvencii 26 x za rok :

a) 120 l – domácnosť s 1- 4 osobami,

b) 140 l – domácnosť s 5 a viac osobami

c) 1100 l – bytový dom, ak súhlasia všetky domácnosti a súhrn počtu osôb domácností v     
 bytovom dome je najviac 55 osôb,

d) 120 l – trvale neobývaný rodinný dom a chalupa v zastavanom území obce so 
sporadickým zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu, tzn. frekvenciou      
nižšou ako 26x za rok.“

Ak pôvodcovi odpadu v písm. a) alebo b) pridelená zberná nádoba o objeme 120 l alebo 140 l nepostačuje, 
na základe jeho žiadosti sa mu pridelí ďalšia nádoba o objeme 120 l za predpokladu, že pred pridelením 
nádoby bude min. 3 x vykonaná kontrola a preukáže sa, že daný pôvodca odpadu do nádoby určenej na 
komunálny odpad neodkladá zložky triedeného komunálneho odpadu. 
Počet nádob a ich objem vydaných do domácností pred platnosťou tohto VZN nemusí byť zhodný s ods. (6). 
7.  Právnickým  osobám  a fyzickým  osobám  podnikateľom,  Obec  Nesluša  v rámci  množstvového  zberu  
komunálnych odpadov umožňuje : 

a) Výber nádoby pre zmesový komunálny odpad s objemom 120 l, 140 l, 1100 l. 
b) Zvoliť individuálne určenie intervalu vývozu komunálneho odpadu 1 x za mesiac alebo 1 x za  
štrnásť dní. 

8.  Pri  množstvovom zbere  komunálnych odpadov  sú  povinní  právnické  a fyzické   osoby  –  podnikatelia  
požiadať o nádobu takého objemu, ktorá zodpovedá množstvu vytvoreného komunálneho odpadu.
7)  Pri  množstvovom zbere  komunálnych odpadov  sú  povinní  právnické  a fyzické   osoby  –  podnikatelia  
požiadať o nádobu takého objemu, ktorá zodpovedá množstvu vytvoreného komunálneho odpadu.

- úprava textu – lepšia formulácia textu, informovanie občanov o zbere komunálneho odpadu a o možnosti,  
podmienkach pridelenia  novej  zbernej  nádoby na  komunálny odpad,  zavedenie  povinnosti  pre  pôvodcu 
odpadu – písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby

4) čl. 6 ods. 1 , ods. 3 , ods. 4
1. Drobným stavebným odpadom (ďalej len „DSO“) z domácností je odpad z bežných udržiavacích prác na  
nehnuteľnosti (dome, budove, spevnenej ploche) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za  
ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady. K DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek,  
dlaždíc, keramiky a pod. DSO nie je stavebný odpad zo stavebných, čistiacich, servisných a demolačných 
prác, kde je pôvodcom odpadu právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá práce vykonáva  
alebo pre ktorú sa práca vykonáva.
3. Zber drobného stavebného odpadu obec uskutočňuje formou množstvového zberu.
4. Zber DSO a OO obec zabezpečuje kalendárovým zberom v období mesiacov apríl – október v intervale 1  
krát  mesačne;  v období  november  –  marec  sa  zber  nevykonáva.  Podrobnosti  zberu  sú  uvedené  v  
Harmonograme. Evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec obecného úradu zodpovedný za  
výkon činností v odpadovom hospodárstve obce, pričom pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ sa pri odovzdaní  
tohto  odpadu  preukazuje  občianskym preukazom;  v prípade,  že  sa  jedná  o DSO  z nehnuteľnosti,  ktorej  
vlastník,  správca alebo nájomca nemá trvalé  bydlisko  v obci  aj  elektronickým (informatívnym) výpisom  



z katastra  nehnuteľností  nie  starším  ako  1  mesiac.  Pri  odovzdaní  bude  DSO  odvážený   a následne 
spoplatnený v zmysle VZN Obce Nesluša  č.    7/2017  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

- úprava textu –  lepšia formulácia textu, aby bolo znenie VZN v súlade so zákonom

5)  čl. 8 ods. 2  pism. a) , ods. 3 pism. a) , ods. 4 pism. a) , ods. 6 písm. a) a písm. b), ods. 9 pism. f) a  
pism. g)
2. Papier sa zberá do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných  
miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
3. Sklo sa zberá do 1100 l kontajnerov zelenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných  
miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
4. Kov sa zberá do 1100 l kontajnerov červenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných  
miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
6. Viacvrstvovým nápojovým obalom sa rozumejú najmä kompozitné obaly od mliečnych výrobkov a džúsov.

a) Viacvrstvové nápojové obaly sa zberajú do 1100 l kontajnerov žltej farby, ktoré sú nepretržite  
dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v  
prílohe 4 - mapovej prílohe.
b)  Objem každého  viacvrstvového obalu  je  nutné  pred  jeho  uložením do kontajnera  podstatne  
zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím.

9. Zakazuje sa:
f) vhadzovať do kontajnerov na viacvrstvové nápojové obaly iný odpad ako uvedený v ods. (6) písm. a),
g) umiestňovať na verejné priestranstvá vrecia s plastami mimo doby určenej v ods. (7). 

-  úprava  textu  –  bol  doplnený  zoznam  zberných  miest  v  obci,  zmena  systému  zberu  viacvrstvových  
nápojových obalov

6) čl. 10 ods. 2
2. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytriediť z komunálneho  odpadu 
a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

- úprava textu- informovanie občanov povinnosti zhromažďovania odpadov obsahujúcich škodliviny

7) čl. 11 ods. 2
2.  Zber  jedlých  olejov  a tukov  a liekov  je  zabezpečený  kalendárovým  zberom  v intervale  2  krát  ročne  
v mesiacoch  marec  a september.  Zberovým miestom je  obecný  úrad.  Jedlé  oleje  a tuky  sa  odovzdávajú  
v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si fyzické osoby zabezpečujú samostatne.  Podrobnosti  
zberu určuje Harmonogram.

- úprava textu – doplnenie informácie o spôsobe odovzdania jedlých olejov a tukov z domácnosti

8) čl. 16 ods. 1

1  Súčasťou tohto nariadenia je príloha 1 – Hrubý harmonogram zberu triedených zložiek komunálneho  
odpadu, príloha 2 – Sadzobník pokút za porušenie nariadenia, príloha 3 - Zoznam miest (časti ulíc), ktoré  
nie sú dostupné v priebehu celého roka alebo len v zimnom období pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti  
a pôvodný  pôvodcovia  odpadu sú  povinní  nádoby  so  zmesovým  komunálnym  odpadom  presunúť  na  
najbližšie dostupné verejné priestranstvo a príloha 4 – mapová príloha. 

- úprava textu – doplnenie príloh
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