
                  
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa : ................
VZN č. 2/2020 schválené dňa : ......................
VZN č. 2/2020 vyvesené dňa : .......................
VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňa : ..........................

Obec Kružlov (ďalej len "obec") na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako "zákon o odpadoch") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ako "VZN"), 

vydáva 
návrh  

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č.2/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Kružlov

I. Časť
Úvodné ustanovenia 

1/ Predmet  úpravy

Predmetom VZN je  úprava podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a  drobným
stavebným odpadom na území obce Kružlov.

VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblastí nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane jeho zberu, prepravy, zhodnotenia
a  zneškodnenia.  Podrobnosti  o  nakladaní  sa  vzťahujú  na  zmesový  komunálny  odpad,  drobný
stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný  odpad  od  občanov  a  prevádzkovateľov  kuchyne,  triedených  zložiek  komunálnych
odpadov  ako  sú  odpadové  obaly  a  neobalové  výrobky  z  plastov,  papiera,  kovov,  skla,
elektroodpadov z domácnosti, použitých batérii a akumulátorov (automobilových a prenosných.),
jedlých olejov a tukov, objemového odpadu, odpadu s obsahom škodlivín z domácnosti, humánnych
a  veterinárnych  liekov,  textilu.  VZN  upravuje  spôsob  nahlasovania  nezákonne  umiestneného
odpadu a spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 

Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Kružlov. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre



obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli  na území obce,  pričom
územím sa rozumie jej katastrálne územie. 

2/ Účel a cieľ odpadového hospodárstva obce 

1) Obec Kružlov kladie dôraz na to, aby sa minimalizovala  tvorba komunálneho odpadu a
tým správneho  nakladania  s odpadmi v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

2)  Účelom  a  cieľom  odpadového  hospodárstva  obce  je  určiť  pre  obec  vhodný  systém
nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli v katastrálnom území obce Kružlov. 

3) 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, 

II. Časť
Základné ustanovenia 

1/  Pravidlá nakladania s odpadmi

1/  Za  nakladanie  s  komunálnymi  odpadmi,  ktoré  vznikli  na  území  obce  a  s  drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,, zodpovedá obec a to aj v prípade, že nakladanie
so zložkami  komunálnych  odpadov ,  ako  sú  plasty,  papier,  sklo,  elektroodpad,  kovy,  batérie  a
akumulátory financuje organizácia zodpovednosti  výrobcov,  ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak. 

2/  Vymedzenie základných pojmov

l)  Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2)Odpadové hospodárstvo je súbor činnosti zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné  prostredie a na nakladanie s odpadmi v
súlade so zákonom o odpadoch.  

3)  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 obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

4) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou - podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu a t na základe zmluvy s ocou a
príslušnou OZV , uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch. 

5)  Zber  odpadu  je  zhromažďovanie  odpadu  od  inej  osoby,  vrátane  jeho  predbežného



triedenia a dočasného  uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

6)  Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane
prípravy odpadu  pred  zhodnocovaním alebo  zneškodňovaním,  ak  nie  je  v  zákone o  odpadoch
ustanovené inak. 

7)  Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo  časť výrobku, ktorý nie je
odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený. 

8) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, pri ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
 odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 

9) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje
na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Zahŕňa aj opätovné
spracovanie organického materiálu.

10)  Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním a to aj  vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadu. 
12) 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  interná
skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako
aj miesto ktoré sa trvalo, dlhšie ako jeden rok používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku
odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, 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 čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 

13) Pôvodcom odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov. 

14) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
15) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku,

vzťahujúcich  sa  na  výrobok  počas  všetkých  fáz  jeho  životného  cyklu,  ktorých  cieľom  je
predchádzanie  vzniku  odpadu  z  vyhradeného  výrobku  (ďalej  len  "vyhradený  prúd  odpadu")  a
posilnenie opätovného použitia,  recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.  Obsah
rozšírenej  zodpovednosti  výrobcu  tvoria  ustanovené požiadavky na  zabezpečenie materiálového
zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s
vyhradeným  prúdom  odpadu  na  zabezpečenie  nakladania  s  vyhradeným  prúdom  odpadu  a  na
zabezpečenie finančného krytia uvedených činnosti. 

16) Organizácia zodpovednosti výrobcov, (ďalej len "OZV") je právnická osoba so sídlom
v  Slovenskej  republike  založená,  vlastnená  a  prevádzkovaná  výlučne  výrobcami  vyhradených
výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou zabezpečuje na
základe  zmluvy  o  plnení  vyhradených  povinnosti  plnenie  týchto  povinnosti  za  zastúpených
výrobcov vyhradeného výrobku. 

17)  Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená  zodpovednosť  výrobcu  -  elektrozariadenia,  batérie  a  akumulátory,  obaly a  neobalové
výrobky, pneumatiky, vozidlá.

18)  Výrobcom  vyhradeného  výrobku   sa  rozumie  výrobca  elektrozariadení,  výrobca
batérií  a  akumulátorov,  výrobca  obalov,  výrobca  vozidiel,  výrobca  pneumatík  a  výrobca
neobalového výrobku . 

19)  Tretia  osoba je  podnikateľ  so  sídlom  v  SR,  ktorý  je  oprávnený  na  zber  alebo
spracovanie a  recykláciu použitých batérií  a  akumulátorov a ktorej  bola udelená autorizácia na
činnosť tretej osoby, ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie
vyhradených povinností pre výrobcu batérii a akumulátorov. 

20) Program odpadového hospodárstva (ďalej len POH) je programový dokument, ktorý



sa vypracúva pre určenú územnú oblasť  v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,
obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia,
ktoré  je  potrebné  prijať  na  zlepšenie  environmentálne  vhodnej  prípravy  na  opätovné  použitie,
recyklácie,  zhodnocovania  a  zneškodňovania  odpadu,  ako  aj  hodnotenie,  ako  bude  program
podporovať  plnenie  týchto  cieľov a  ustanovení  zákona o  odpadoch.   Obec  má  vypracovaný a
schválený POH. 

21)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 činnosti
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby, alebo fyzickej osoby- podnikateľa.
Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám na ich
individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži , garážových stojísk a parkovacích
stojísk.  Komunálnymi  odpadmi  sú  aj  všetky  odpady  vznikajúce  v  obci  pri  čistení  verejných
komunikácií  a  priestranstiev,  pri  údržbe  verejnej  zelene  vrátane  parkov  a  cintorínov,  ktoré  sú
majetkom obce alebo ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa
nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky. 

22) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako  samostatný  druh  odpadu.  Zložka  komunálneho   odpadu  sa  považuje  za  vytriedenú,  ak
neobsahuje  iné  zložky  komunálneho  odpadu  alebo  iné  nečistoty,  ktoré  možno  zaradiť  ako
samostatné druhy odpadov. 

23)  Triedený  zber  komunálnych  odpadov je  činnosť,  pri  ktorej  sa  oddelene  zbierajú
zložky komunálnych odpadov. 

24) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení  zložiek komunálneho odpadu. 

25) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu,  za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

26) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom. 
27)  Elektroodpad  z  domácností je  elektroodpad,  ktorý  pochádza   z  domácností  a  z

obchodných, priemyselných a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný
tomu, ktorý pochádza z domácnosti, odpad z elektrozariadení,  ktoré pravdepodobne budú používať
domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje ze elektroodpad z domácnosti. 

28)  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.

29)  Biologicky odpad je  biologicky rozložiteľný odpad  zo  záhrad  a  z  parkov,  odpad  z
potravín  a  kuchynský  odpad  z  domácnosti,  reštaurácií,  zo  stravovacích  a  z  maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

30) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20  komunálne odpady vyhl. . č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

31)  Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe  osobitného  predpisu  (Nariadenie  Komisie  (EÚ)  č.  1357/2014  z  18.12.2014,  ktorým  sa
nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98 ES o odpade a o zrušení
určitých smerníc (Ú.v. EÚ L 365m 19.12.2014). 

32)  Zberný  dvor je  zariadenie  na  zber  komunálnych  odpadov  a  drobných  stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou. 

33)  Zberovou spoločnosťou  sa rozumie obec alebo organizácia,  resp.  spoločnosť,  ktorá
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade
so zákonom o odpadoch . 

34) Kalendárový  zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom



čase. Tento zber spočíva pristavením vozidla v určitom čase najviac na jeden deň , pričom obec o
tomto  zbere  informuje  obyvateľov  vopred  spôsobom  v  mieste  obvyklým,  tj.  prostredníctvom
miestneho rozhlasu.

35)  Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením
na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 

36)  Vývozné  termíny sú  upresnené  v  harmonograme,  ktorý  obec  doručuje  do  každej
domácnosti a podnikateľským subjektom . 

3/ Spoločné ustanovenia 

1) Na území obce Kružlov je zavedený systém zberu odpadov a každý je povinný nakladať s
komunálnymi odpadmi v súlade s týmto VZN. 

2)  Každý je  povinný nakladať  s  komunálnymi  odpadmi alebo  inak s  nimi  zaobchádzať
takým spôsobom, ktorý neohrozuje : 

-  zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a aby nedochádzalo k riziku znečistenia
vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov. 

- obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu , 

3)  V obci sa prísne zakazuje :
      - do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, ale sa 

                    separujú,
                  - zberné nádoby preplňovať a preťažovať,

      - do zberných nádob na komunálny odpad ukladať tekutý odpad,
     -  ukladať žeravý popol, stavebný materiál,kamene, zeminu a podobne,
      - neukladať odpad mimo zbernej nádoby alebo označeného čierneho (alebo červeného 

                    vreca) ,
      - svojvoľne vytvárať skládky odpadu,
      - uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste, ako na určenom mieste,
      - zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a 

                    týmto VZN, 
      - akumulátory a opotrebované batérie zmiešavať s odpadmi z domácnosti,
      - zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým  nádobám.

                  - odovzdávať vytriedené zložky komunálneho odpadu, predovšetkým nebezpečný 
                     odpad (napr. batérie a akumulátory )  pouličným výkupcom, 
                  - nespotrebované lieky nevkladať do zbernej nádoby, ale odovzdať do lekárne,

      - vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do
                    pôdy, 

      - uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
                    so zákonom o odpadoch a tohoto VZN, 
                  - zneškodniť alebo zhodnotiť komunálny odpad a drobný stavebný odpad inak, ako v
                    súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN, 
                  - zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží, napr, jám a
                    vhadzovaním do vodného recipienta, 

      - zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad. 
                  - spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v 
                    domácnostiach, 



                  - vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
                  a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácnosti, použité batéria a akumulátory )
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto
činnosť uzavretú zmluvu s obcou. 

4)    Pôvodca komunálnych odpadov je povinný : 
                   - nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so VZN obce, 

       - zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
                   - 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, 
                   - užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

5)  Dôsledné  triedenie  zložiek  komunálneho  odpadu  (papier,  sklo,  plasty,  kovy a  pod.  )
pôvodcami, ako aj držiteľmi odpadu znamená zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu,
čím  sa  znížia  finančné  náklady  obce  na  zneškodnenie  zmesového  komunálneho  odpadu  a  v
nadväznosti  na  túto  skutočnosť  aj  výška  poplatku.  Zároveň  netriedenie  zložiek  komunálneho
odpadu alebo jeho triedenie v malej miere má za dôsledok zvyšovanie finančných nákladov obce na
zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a teda aj na zvyšovanie poplatku. 

6) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu (separovanie)
patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov,
tretie  osoby   alebo  organizácie  zodpovednosti  výrobcov,  ktorí  zodpovedajú  za  nakladanie  s
vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci, náklady nie sú zahrnuté do miestneho poplatku.

7) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí  podľa príslušného
prijatého VZN o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kružlov.

8)  Poplatok za drobné stavebné odpady v zmysle  zákona č.  582/2004 Z.z.  o  miestnych
daniach a miestnom poplatku a VZN obce platí občan obcí len vtedy, keď občanovi vznikne drobný
stavebný odpad a odovzdá ho vo vreciach  ne miesto obcou určené, pričom sa poplatok platí za
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu. 

9)  Vykonávať  na  území  obce  zber,  vrátane  mobilného  zberu  a  prepravu  komunálnych
odpadov môže ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

10) Obec Kružlov má vypracovaný Program odpadového hospodárstva, aktualizuje ho na
základe vypracovaného Programu odpadového hospodárstva  Prešovského kraja. 

III. Časť 
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob

zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok 

l/ Spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

a/  Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
zberová spoločnosť  (FÚRA s.r.o.),  ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou.  



b) Zber komunálneho odpadu je v zberných nádobách ( 110 lit, kontajner , označené červené
a čierne vrecia s logom,1 100 lit. kontajner ).

c)  Vývozné  termíny  sú  upresnené  v  harmonograme,  ktorý  obec  doručuje  do  každej
domácnosti  a  podnikateľskému  subjektu.  Obec  v  prípade  nejakej  zmeny,  oznámi  miestnym
rozhlasom túto skutočnosť. 

d)   Náklady na  zbernú  nádobu  na  zmesový komunálny  odpad  znáša  pôvodný pôvodca
odpadu. V prípade potreby si obyvatelia môžu dokúpiť ďalšiu zbernú nádobu za cenu podľa cenníka
Obecného úradu. 

e) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

2 / Spôsob zberu a prepravy objemného odpadu

1)  Obec  zabezpečuje  informovanosť  obyvateľov  o  zbere  objemného  odpadu  vopred
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce napr. miestnym
rozhlasom a na webovej stránke obce.

2)  Obec  má  pristavené  dva  veľko-objemové  kontajnery  na  cintorínoch  v  Kružlove  a
minimálne dvakrát za rok v jarnom a jesennom období tieto kontajnery dáva vyvážať. 

3) Na žiadosť obyvateľov, obec zabezpečí u organizácie poverenou zberom komunálneho
odpadu  umiestnenie  veľko-objemového  kontajnera  na  odvoz  objemového  odpadu.  Náklady  na
odvoz ako aj  nájomné a zneškodnenie  objemového odpadu uhradí  občan,  ktorý si  túto  službu
objednal. Občan môže zabezpečiť si umiestnenie kontajnera, vývoz a zneškodnenie aj individuálne
u zmluvného odvozcu KO alebo u inej organizácii, ale v každom prípade je povinný informovať
Obec(obecný úrad) o mieste uloženia odpadu.

3/ Spôsob zberu a prepravy odpadu s obsahom škodlivín 
(odpadové motorové  a mazacie oleje, farbivá, chemikálie  a iné nebezpečné odpady ). 

l)  Jednotlivé  zložky  komunálneho  odpadu  z  domácnosti  s  obsahom  škodlivých  látok
(  nebezpečný odpad ),  sú  povinní  pôvodcovia  vytrieďovať  z  komunálneho  odpadu a  odovzdať
zbernej spoločnosti, s ktorou má obec podpísanú zmluvu. 

2)  Zber  nebezpečného  odpadu  sa  vykonáva  podľa  harmonogramu  spoločnosti  "FÚRA".
Obyvatelia obce sú na vývoz nebezpečného odpadu upozornení miestnym rozhlasom. 

3) Odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok je zakázané ukladať do zberných nádob
na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich alebo na verejné priestranstvá obce. 

4)  Podnikateľské  subjekty  v  prípade  záujmu  zabezpečiť  separovaný  zber  a  vývoz
nebezpečných odpadov, musia sa kontaktovať a dojednať si podmienky s oprávnenou spoločnosťou,
alebo spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou.



4/ Spôsob zberu a prepravy drobného stavebného odpadu

1)  Vykonávať  zber,  prepravu  a  zneškodňovanie  komunálneho  odpadu  a  drobného
stavebného  odpadu  na  území  obce  Kružlov  môže  len  ten,  kto  má  uzatvorenú  zmluva  na
vykonávanie tejto činnosti s obcou Kružlov.

2) Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je stanovená vo VZN
obce Kružlov č. 1/2020 (alebo v aktuálnom  prijatom VZN) o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.  

3)  Pôvodcovia i  držitelia  DSO sú povinní  odpad vytriediť  na jednotlivé zložky (druhy),
odpadu - kovy, drevo, plasty a pod a tieto účelne zhodnotiť. 

Pokiaľ  nie  je  možné  odpad  vytriediť  na  jednotlivé  zložky,  sú  jeho  držitelia  povinní
zabezpečiť prepravu a zneškodnenie na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými
VZN.  Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonať len obcou poverená organizácia na
základe zmluvného vzťahu s obcou.

Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre
zber komunálneho odpadu.

IV. Časť

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 
1/ Spôsob zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov 

Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť vytriedenie odpadu podľa zbieraných komodít. 
Vytriedený odpad uložiť do plastových vriec a vyložiť v deň vývozu podľa harmonogramu pred 
bránu svojho domu do 6.30 hod. 

Pri odovzdávaní nebezpečného odpadu je občan zo zákona povinný predložiť preukaz 
totožnosti.  V žiadnom prípade nenechávať nebezpečný odpad bez dozoru dospelej osoby. 

Zber nebezpečného odpadu bude vykonaný podľa harmonogramu zberu na mieste určenom 
obecným úradom v presne stanovenom čase.

Na triedený zber komunálnych odpadov (okrem liekov) sú určené zberné nádoby, vrecia s 
potlačou v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Obyvatelia obce sú povinní 
nespotrebované lieky odovzdať do lekárne v Kružlove, alebo iných lekární. 

Podnikateľské subjekty v prípade záujmu zabezpečiť separovaný zber a vývoz 
nebezpečných odpadov, kontaktovať spoločnosť s ktorou má obec uzavretú zmluvu o  dohodnutie 
osobitných zmluvných podmienok. 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na obaly a neobalové výrobky znáša príslušná 
organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.

Triedený zber komunálneho odpadu v obci je zabezpečený následovne :

Komodity ako je papier, sklo, zmiešané plasty, Pet fľaše triediť a ukladať do  plastových 
vriec ( podľa farieb určených v harmonograme)  a vykladať pred bránu rodinného domu. 
Elektronický odpad vykladať pred bránu rodinného domu a  nebezpečný odpad ako batérie, 
autobatéria,  výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,  akumulátory a 
ostatný nebezpečný odpad bude odovzdaný na mieste určenom obecným úradom.  



Do procesu separácie sú povinní zapojiť sa 
 

- obyvatelia rodinných domov a bytových jednotiek
- základná a materská škola
- podnikateľské subjekty - podnikatelia 
- zdravotné stredisko 

Vrecia s komoditami musia byť vyložené do 6.30 hod. v deň vývozu.
Zakazuje sa premiestňovať a vyberať z vriec časti odpadu.

Podnikateľské  subjekty  v  prípade  záujmu  zabezpečiť  separovaný  zber  a  vývoz
nebezpečných  odpadov,  kontaktovať  spoločnosť  Fúra,  s.r.o.,  alebo  inú  oprávnenú
spoločnosť tento zber vykonávať, pre dohodnutie osobitných zmluvných podmienok. 

1) Podrobnosti o triedení separovaných zložiek do plastových vriec : 

          Papier - vrece s modrou potlačou
          Do tohto odpadu patria : noviny, časopisy, kartón.
          Nezbiera sa  : papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov,
          škatuľové obaly, obaly od vajec.
          
          Sklo - vrece so zelenou potlačou
         Do tohto odpadu patria : prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.
          Nezbiera sa :
          porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,sklobetón,  žiarovky a žiarivky, sklo kombinované
         s iným materiálom, znečistené sklo hlinou.
          
          PET - fľaše - vrece so žltou potlačou
        Do tohto odpadu patria : plastové fľaše od nápojov – zlisovať stlačením.
         Nezbiera sa  :
         plastové fľaše od olejov, tetrapak, škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.

        ZMIEŠANÉ  PLASTY : - vrece so žltou potlačou
        Zbiera sa plast  fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše 
        od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie. 
        Nezbiera sa :
        Tetrapak, plastové fľaše  od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby,
        žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s
        prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie 
        kúty, auto-plasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina. 
        

         Kovové obaly - vrece s červenou potlačou

         Do tohto odpadu patria : plechovky od alko a nealko nápojov – zlisovať stlačením a 
         konzervy bez zvyškov jedla.
         Nezbiera sa  :
         kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty, alobal, viečka z jogurtov 



         a pod.

       Tetrapak:
       Do tohto odpadu patria : škatuľové obaly od nápojov, džúsy, mlieko, - zlisovať stlačením.
       Nezbiera sa  : špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.
.

      Elektro  odpad
      Biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť 
      v celku s elektronickými časťami.
      Nezbiera sa  : vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče.

     Nebezpečný odpad : 
     Batérie a akumulátory,žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,
     prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Nebezpečný odpad sa 
     odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti. 
     Nezbiera sa :
     Sklenená vata, polystyrén a eternit.

V. Časť

1/ Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -
použitých batérií a akumulátorov

     Obec má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou oprávnenou na zber  použitých batérií a 
akumulátorov. 
     - Občania môžu použité batérie a akumulátory (vrátane automobilových batérií a akumulátorov) 
bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási prostredníctvom 
rozhlasu, alebo na webovej stránke. 
     - Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a
na verejné priestranstvá obce.
     - Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr, pouliční zberači a 
pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

VI. Časť 
1/ Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - 

elektroodpadov z domácností

     Obec má uzatvorenú zmluvu so zberovou spoločnosťou oprávnenou na zber elektroodpadu, 
ktorá má uzatvorenú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného 
nakladania s elektroodpadmi.
     Do tohto zberu patria : televízory, biela a čierna technika, spináče, počítače, hi-fi, variče, 
ohrievače, rádia, chladničky, práčky a tď. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými 
časťami. 
     Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností  len zberovej spločnosti oprávnenej na 
zber tohto odpadu, počas vyhláseného zberu obcou. 
     Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať aj distribútorom prostredníctvom spätného 
zberu priamo v predajni elekrospotrebičov.. 



     Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.),ktorí nemajú 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

VII. Časť 
1/ Spôsob nakladania 

 s odpadovými pneumatikami

    1/ Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 
zabezpečuje obec. 
     2/ Obec nezabezpečuje zber pneumatík.
     3/ Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis )
     

     
VIII. Časť 

1/ Spôsob nakladania 
 s nespotrebovanými liekmi

     1/ Zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok je 
upravený v zákone č. 362/2011 Z.. o liekoch a zdravotníckych pomôcok a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
     2/ Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do 
verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
    3/ Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do 
nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo 
ukladať na verejné priestranstvá obce. 

IX. Časť 
1/ Spôsob zberu textilu 

     1/ Pod textilom vhodným na zber sa rozumie :
     - čisté a suché šatstvo a textílie ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň a pod.)
     - topánky (topánky iba v pároch - nezničené )
     - doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

     2/ Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, 
ktoré sú  umiestnené na parkovisku oproti Obecnému úradu v Kružlove.  
   
     3/ Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za jeho údržbu a 
vyprázdňovanie . 
     4/ Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je priebežný podľa potreby.

     5/ Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len 
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou. 
  



X.  Časť 

1/ Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -
jedlých olejov a tukov z domácnosti

1) Na území obce je zabezpečený zber a vývoz jedlých olejov a tukov.
2)  Zber  použitých  jedlých  olejov  a  tukov  sa  vykonáva  na  základe  schváleného

harmonogramu, pristavením zberového vozidla na určenom mieste. 
3)  Použité  jedlé  oleje  sa  odovzdávajú  v  pôvodných  plastových  fľašiach  s  funkčným

uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. 
4) Použité  jedlé oleje je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do

nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo
ukladať na verejné priestranstvá obce. 

4) Obec miestnym rozhlasom informuje občanov o čase a mieste zberu jedlých olejov.
5) Zber jedlých olejov je zabezpečený spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

XI. Časť

 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -
biologicky rozložiteľný  odpad zo záhrad a parkov vrátane,

zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

                Zber biologicky rozložiteľný  odpad tzv. zelený biologický odpad :
1/ Biologicky rozložiteľný  odpad tzv. zelený biologický odpad je zakázané ukladať do 

zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesto než na to určené alebo ho spaľovať.
2/ Medzi zelený odpad do ktorého patria  kvety, lístie, tráva, drevný odpad zo strihania a 

orezávania krovín a stromov, vypletá burina, hobliny,  drevný popol, zhnité ovocie a zelenina, po 
zberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol  je vhodný na 
kompostovanie. Každý vlastník alebo užívateľ zelený  biologicky rozložiteľný odpad zo zelene  
kompostuje  na vlastnom pozemku. 

3/ Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov  - zelený odpad je vyvážaný na základe
objednávky a jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec
uzavretú zmluvu.
           4/Obec zabezpečuje zber zeleného biologického odpadu  pri údržbe verejnej zelene (cintorín,
verejné priestranstvá).

             Zber biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad: 
1/ Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria : šupy z čistenia 

zeleniny, ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z 
orechov, potraviny po záručnej dobe , ne skonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného 
ale aj živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, 
vrátane školských kuchýň, stravovacích prevádzok  a pod. 

2/ Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu BRKO na svojom území pre 



obyvateľov obce, pretože najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje tento odpad z domácnosti a 
záhrad. 

3/ Obec zabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo 
zariadenia školského stravovania, ktorého je zriaďovateľom, (materská a základná škola) a zber 
použitých jedlých olejov a tukov zbernou spoločnosťou, s ktorou má obec uzavretú zmluvu.

.
4/ Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zo zariadenia školského stravovania (základná 

a materská škola) : Zber je zabezpečovaný podľa uzatvorenej zmluvy.

5/ Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je uskladňovaný v nádobe PVC s uzatváracím 
vekom, ktoré sú udržiavané v náležitom stave, čistené a podľa potreby dezinfikované. 

 6/ Vývoz a likvidáciu tohoto odpadu a odpadu jedlé oleje a tuky  zabezpečuje firma Fúra, 
s.r.o. Jantárová 1, Košice, v súlade s uzavretou zmluvou s obcou  o poskytovaní služieb v oblasti 
nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného a kuchynského reštauračného odpadu. 

7/ Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania na území obce, či už je to fyzická 
osoba, právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý je pôvodcom biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu, je zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom. 

8/ Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a likvidáciou tohto odpadu, ako aj 
nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne. Tieto náklady nie sú súčasťou 
miestneho poplatku. 

Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom má prevádzkovateľ následujúce 
povinnosti : 

 - nesmie dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov, 
 - zberné nádoby na tento odpad musia byť v areáli prevádzkovateľa kuchyne, 
 - musí  sa primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania, aby k

              obsahu sa nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť, 
 - prevádzkovateľ kuchyne alebo zariadenia, ktoré produkuje tento odpad, musí  mať 

               na zber, prepravu a ďalšie nakladanie uzatvorenú zmluvu so subjektom, ktorý je
              oprávnený s týmto odpadom nakladať, 

  - je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom,         
    okrem kožušinových zvierat, zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, 

                zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach a pod., Pod pojmom kožušinové 
                zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré 
                sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované chovy.

XII. Časť 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Ak  vlastník,  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  zistí,  že  na  jeho  nehnuteľnosti  bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a Zákona o odpadoch, je povinný to ohlásiť
bezodkladne na obecný úrad.

V celom katastrálnom území obce Kružlov sa zakazuje ukladať KO mimo na to určených
kontajnerov.

Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladanie nepovolenej  skládky - tzv.  čierne skládky
odpadu.

Každý občan má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Kružlov zakladá nepovolenú
skládku odpadov starostovi obce alebo na obecný úrad, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo



veciach odpadového hospodárstva.

XIII. Časť

Priestupky a pokuty

1) Priestupku sa dopustí ten, kto :

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je

zberná nádoba určená, 
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 odseku 1 písm. a)  až  k)  prejednáva obec,  ktorá  za ne môže uložiť
pokutu do výšky 1500 €, výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

3) Za porušenie ustanovení tohoto VZN je možné uložiť (v blokovom konaní) pokutu do
výšky 33 € (§ 13 ods. 1 § 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 €, ak  poruší povinností vyplývajúce z tohto VZN ( § 27 b ods. 1 písm. a) a
ods. 2 zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení). 

5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

XIV. Časť

Kontrola 

Kontrolu  dodržiavania  ustanovení  tohto  VZN  vykonáva  obec  prostredníctvom  osôb
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.



XV. Časť 

Záverečné ustanovenia

Na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení  č.  2/2020  obce  Kružlov  sa  uznieslo  Obecné
zastupiteľstvo v Kružlove dňa ................................. Uznesením č. ..........................

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Kružlove.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ................................
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší  Všeobecné záväzné nariadenie obce Kružlov 

č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom  na území obce
Kružlov.

                                                                                                     Ing. Jozef  Kmec, PhD. 
                                                                                                            starosta obce
                                          

                 


