
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli dňa: 14.01.2022
Dodatok nadobúda účinnosť dňa : 01.02.2022

Obec Kružlov (ďalej len "obec") na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6  a § 11 zákona 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 len zákon o odpadoch)  vydáva  tento 

D O D A T O K
č.1/2022

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 zo dňa 13.12.2019 platného od 01.01.2020

V zmysle zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, doplňuje sa týmto
dodatkom, VZN č.2/2020 následovne :

Doplňuje sa text :

1) Školský zber
Škola alebo školské zariadenie (ďalej len "škola"), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov

z  neobalových  výrobkov  pochádzajúcich  z  domácnosti,  je  povinná  najneskôr  do  konca  mesiaca
nasledujúceho po  ukončení  štvrťroka  oznamovať  druh a  množstvo  vyzbieraného odpadu a  informácie  o
nasledujúcom  držiteľovi  obci  a  príslušnej  organizácii  zodpovednosti  výrobcov  pre  obaly,  ktorá  má
uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva. 

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 zmesového  odpadu je v zberných nádobách ( 110 lit,240 l (popolnica) kontajner , označené
červené a čierne vrecia s logom,1 100 lit. kontajner ). Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. V prípade potreby si obyvatelia môžu dokúpiť ďalšiu zbernú nádobu
na obecnom úrade za cenu podľa cenníka Obecného úradu. 

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

d) Odpad z domácnosti je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti. 
e) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a

rybárstva, odpad zo septikov,kanalizačnej siete a čistiarni vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný
odpad ani odpad z demolácií. 

f) Ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad
ako zmesový komunálny odpad  a do zberných vriec určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.

g)  Ukladať  oddelene  vyzbierané  zložky  komunálneho  odpadu,  na  ktoré  sa  uplatňuje  rozšírená
zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení.



Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá :
a)  obec, ak ide o 
l. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3 drobný stavebný odpad, 
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ak ide o 
1.  oddelene  vyzbieraný  odpad z  iných  zdrojov,  na ktoré  sa  nevzťahuje  rozšírená  zodpovednosť

výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov,
4. Oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z

dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.

    V. Časť

1) Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov 
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité :
a) prenosné batérie a akumulátory spätným zberom použitých prenosných batérií.
b)  automobilové  batérie  a  akumulátory,  spätným  zberom  použitých  automobilových  batérií  a

akumulátorov.

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

elektroodpadov z domácností

1) Povinnosti držiteľa elektroodpadu
Držiteľ elektroodpadu z domácnosti je povinný odovzdať elektroodpad. distribútorovi do spätného

zberu  elektroodpadu. 

3/ Spoločné ustanovenia 

1)Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
- zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady n

neobalových výrobkov najmenej  v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber
komunálnych odpadov,

- uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z
neobalových  výrobkov  vo  výške  ekonomicky  oprávnených  výdavkov  ustanovených  vykonávacím
predpisom. 

-  náklady  na  triedený  zber  odpadov  z  obalov  a  z  neobalových  výrobkov  znáša  Organizácia
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

- náklady na zabezpečenie komposterov na triedený zber zložiek komunálnych  odpadov, pri ktorých
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom - nie podnikateľským subjektom.
Podnikateľské subjekty,  ktoré chcú,  aby im bol vykonávaný triedený zber, musia  uzavrieť samostatnú
zmluvu so spoločnosťou Fúra, s.r.o. alebo inou oprávnenou spoločnosťou tento zber vykonávať. 

 Triedený zber komunálneho odpadu v obci je zabezpečený následovne :
Komodity ako je papier, sklo, zmiešané plasty a Pet fľaše triediť a ukladať do  plastových vriec

( podľa farieb určených v harmonograme)  a vykladať  pred bránu rodinného domu. Vrecia s triedeným
zberom je  potrebné  vyložiť  pred  bránu svojho  domu v  deň  vývozu  do  6.30  hod.   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.  

Triedený komunálny odpad sa bude zberať podľa harmonogramu, ktorý obdržala každá domácnosť.
O prípadnej zmene budú občania informovaní (na stránke obci a miestnym rozhlasom).

Triedený zber papiera :
Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom vreca s modrou potlačou.



Zbiera sa papier označený rec. symbolom. Patria sem noviny, časopisy, stlačené kartóny.
Nezbiera sa : znečistený a mastný papier, fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, alobal,

            kopírovací papier a pod. 

Kompozitné obaly VKM - tetrapak 
Zbiera sa do samostatného vreca, aj keď sa zber vykonáva spolu so zberom papiera.

            Zbierajú sa   nápojové kartóny označené rec .symbolom. Patria sem čisté nápojové obaly
            od džúsu, mlieka, vína - zlisovať stlačením.

Triedený zber skla :
Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom vreca so zelenou potlačou.
Zbiera sa sklo označené rec. symbolom. Patria sem prázdne sklenené  .fľaše, tabuľové sklo-

             musí byť rozbité z bezpečnostných dôvodov.
Nezbiera sa porcelán, zrkadlá, auto-sklo, drôtené sklo, sklo-betón, žiarovky a žiarivky, 

            sklo kombinované s iným materiálom, znečistené sklo a sklenené sviečky.

Triedený zber zmiešané plasty a PET fľaše :
Triedený zber zmiešaných plastov a a PET fliaš sa vykonáva prostredníctvom vreca so 

             žltou potlačou.
Zbiera sa plast označený rec .symbolom. Patria sem PET fľaše, fólie, igelitové obaly, 

             plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov  a
            drogérie - zlisovať stlačením.

Nezbiera sa tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, 
             podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z 
             vysávačov, rôzne hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, 

guma, tesnenia, rolety, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty,
             nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky,
             plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit.

 Kovové obaly : 
Triedený zber kovových obalov sa  vykonáva prostredníctvom vreca s červenou  potlačou.

            Zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové
            obaly,  čisté viečka z jogurtov.

Nezbiera sa  alobal, hrnce, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov,
            obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, pletivo.    

Elektro odpad: 
Zber elektroodpadu sa vykonáva podľa harmonogramu.
Zbiera sa  biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory. Elektroodpad 
musí byť v celku s elektronickými časťami.
Nezbierajú  sa vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče, paraboly.

Nebezpečný odpad :
Zber nebezpečného odpadu sa vykonáva podľa harmonogramu. 
Zbierajú sa batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné 
materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, 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.

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 distribútorovi pneumatík 
     4/ Distribútor je povinný zabezpečiť  bezplatný  spätný zber odpadových pneumatík. 

XII. časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

1.  Oznámiť  umiestnenie  nezákonné  umiestneného  odpadu môže  akákoľvek fyzická  osoba  alebo
právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom
obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza a to ústne alebo písomne.

2.  Vlastník,  správca alebo nájomca nehnuteľnosti  je povinný bezodkladne po zistení,  že  na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa bodu 1. 

3.  O  oznámeniach  podaných podľa  odsekov 1  a  2  sa  obec  a  orgán  štátnej  správy odpadového
hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia. 

4.  Ak z  oznámenia  podľa  odsekov  1  a  2  vyplýva,  že  ide  o  nezákonné  umiestnenie  odpadu do
vodného toku,  na  pobrežných pozemkoch alebo v  inundačných územiach,  je  ten,  kto  oznámenie  prijal,
povinný  bezodkladne  o  uvedenej  skutočnosti  informovať  príslušný  orgán  štátnej  vodnej  správy.  Ak  z
oznámenia podľa odseku 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v chránenom území, je ten,
kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušnú štátnu organizáciu
ochrany prírody a krajiny.

5.  Na  základe  oznámenia  podľa  odsekov  1  a  2  príslušný  orgán  štátnej  správy  odpadového
hospodárstva po vykonaní miestnej ohliadky overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje
tomu, že bol spáchaný trestný čin, a vydá o tom odborné vyjadrenie, odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak
vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak je to odôvodnené,
k vykonaniu miestnej  ohliadky sa prizve aj zástupcu iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

6.  Ak  z  oznámenia  podľa  odsekov  1  a  2  a  z  odborného  vyjadrenia  podľa  odseku  5  možno
predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčuje  tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.

7. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9
súčinnosť Policajný zbor pri objasňovaní nezákonného umiestenia odpadu.

   Ostatné časti VZN č. 2/2020 s dodatkami  sú naďalej v platnosti.

Tento  dodatok  č.  1/2022  schválilo  Obecné  zastupiteľstvo  v  Kružlove,  Uznesením č.  2/2022.na  svojom
zasadnutí dňa 27.01.2022.
Tento dodatok k VZN č. 1/2022  nadobúda účinnosť 01.02.2022.      

                                                                                                     Ing. Jozef Kmec, PhD.
                                                                                                             starosta obce          


