
Návrh VZN č. 2/2023 vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa : 28.11.2022
VZN č.2/2023 schválené dňa : 15.12.2022
VZN č.2/2023 vyvesené dňa :  16.12.2022
VZN č.2/2023 nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa  § 6 odst. 1

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §

29 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

(ďalej len VZN).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023
obce Kružlov 

o miestnej dani za psa chovaného  na území obce Kružlov 

Časť I
Všeobecné ustanovenia 

§ l
Úvodné ustanovenia 

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v tretej časti Daň za psa v § 22 až
§ 29. NR SR č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon"). 

§ 2
Základné ustanovenia 

 Obec Kružlov, ako správca dane (ďalej len "správca dane") týmto VZN a za podmienok
určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 01.01.2023 miestnu daň za psa. . 
     

§ 3
Predmet úpravy VZN

. Predmetom tohoto VZN je určenie náležitosti miestnej dane za psa  podľa príslušných 
    ustanovení § 29 zákona správcom dane.

§ 4
Vymedzenie predmetu dane 

Predmetom dane  za  psa  je  pes  starší  ako  6  mesiacov  chovaný na  území  obce  Kružlov
právnickou alebo fyzickou osobou. 



Predmetom dane za psa nie je: 
- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- pes v útulku zvierat,
- pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

              zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 
- pes odídenca,

§ 5
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastníka 

§ 6
Základ dane 

Základom dane za psa je počet psov.

                                                      
§ 7

Sadzba dane

Sadzba dane je 6,70 € za jedného psa a kalendárny rok za psa chovaného na území obce 
Kružlov .

§ 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.

Obec vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za  
ktoré bola daň zaplatená, ak daňovník podá čiastkové priznanie a podá písomnú žiadosť  o

vrátenie pomernej časti dane za psa. 
 Nárok  na  vrátenie  pomernej  časti  dane  za  psa   zaniká,  ak  daňovník  nepodá  čiastkové

priznanie k tejto dane  v lehote najneskôr do 30 dní zániku daňovej povinnosti a nepodá žiadosť o
vrátenie pomernej časti dane za psa. 

§ 9
Splatnosť a platenie dane 

Vyrúbená daň za psa  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.



Časť II
Spoločné ustanovenia,  zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 10
Spoločné  ustanovenia 

    (1) Správu miestnych daní a  poplatku vykonáva obec Kružlov prostredníctvom starostu obce a 
poverených zamestnancov obce Kružlov.
     (2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 
kontrolór obce Kružlov.
     (3) Pokiaľ v tomto návrhu všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava 
jednotlivých ustanovení, odkazuje sa na zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku    v 
znení neskorších predpisov.
     (4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 
Kružlove.

§ 11
Zrušovacie  ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto VZN o miestnej dani za psa chovaného na území obce Kružlov, sa
ruší VZN č. 2/2022 o miestnej dani za psa chovaného na  území obce Kružlov. 

§ 12
Záverečné  ustanovenia 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce v súlade s ustanovením § 6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení dňa 28.11.2022

2. Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa 15.12.2022
uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2022.

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým spôsobom na úradnej tabuli
a webovom sídle obce dňa 16.12.2022.

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023.

                                                                                          Ing. Jozef Kmec, PhD.
                                                                                                  starosta obce   



Návrh VZNč. 1/2023  vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa : 28.11.2022
VZN č. 1/2023 schválené dňa : 15.12.2022
VZN č. 1/2023 vyvesené dňa :  16.12.2022
VZN č. 1/2023  nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2023 

Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods.1

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení  s ustanovením §

98  zákona NR SR  č.  582/2004 Z.z.  o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné  odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné

nariadenie (ďalej len VZN).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023
obce Kružlov 

o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kružlov 

Časť I
Všeobecné ustanovenia 

§ l
Úvodné ustanovenia 

Základné  náležitosti  o  miestnej  dani  z  nehnuteľnosti  sú  ustanovené  v  §  4  a  súvisiacich
ustanoveniach  zákona  NR  SR č.  582/2004  Z.z.  o  miestnych  daniach  a  miestnom poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

§ 2
Základné ustanovenia 

1. Obec Kružlov, ako správca dane (ďalej len "správca dane") zavádza s účinnosťou od 01.01.2023
    miestnu daň z nehnuteľnosti za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN. 

2. Predmetom tohoto VZN je určenie náležitosti miestnej dane z nehnuteľností podľa príslušných 
    ustanovení zákona.

3/ Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania, vyrubovania a vyberania dane z
     nehnuteľností  na území obce Kružlov od 01.01.2023.



§ 3
Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto  VZN je  určenie  náležitosti  miestnej  dane  z  nehnuteľností.  Obec  Kružlov  na
svojom území ukladá tieto miestne dane z nehnuteľnosti od 01.01.2023.
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb 
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov"). 

Časť II
Daň z pozemkov 

§ 4
Hodnota pozemkov 

Hodnota pozemkov v obci Kružlov je stanovená Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2, ktoré sú súčasťou zákona 
č. 582/2004 Z.z. 

§ 5
Základ dane 

1. Hodnota pozemku = výmera pozemku x hodnota pôdy, ktorá je určená :

- pri ornej pôde a trvalom trávnatom poraste - podľa prílohy č. l zákona,
- pri záhradách, zastavaných plochách a nádvoriach a  ostatných plochách-vod.. -

              podľa prílohy č.2 zákona,               
- pri lesných pozemkoch a rybníkoch   - podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty

              majetku -  znaleckých posudkov,

- pri stavebných pozemkoch - podľa tohto VZN :

.            Základom dane z pozemkov v členení stavebné pozemky, je hodnota pozemku určená
            vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 určenej týmto VZN:

- stavebný pozemok                                               1,85 €/m2

§ 6
Sadzba  dane 

Správca dane určuje pre jednotlivé druhy pozemkov na území obce Kružlov ročnú sadzbu 
dane následovne :   

a / orná pôda a trvalé trávnaté porasty 0.30 % zo základu dane



b / záhrady                                         0,25 % zo základu dane

c / zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,          0,25 % zo základu dane
     ostatné plochy - vodné plochy                                                        

d / lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy     0,30 % zo základu dane

e/ stavebné pozemky                                                    1,00 % zo základu dane

§ 7
Výpočet dane

Správca dane vypočíta daň za pozemok , ako súčin výmery pozemku, hodnoty pozemku a sadzby dane.

Výpočet dane : 
Daň z pozemkov = základ dane (hodnota pôdy x výmera pozemku) x sadzba dane na príslušnú

skupinu pozemkov.

Časť III
Daň zo stavieb

§ 8
Predmet dane 

Predmetom dane  sú  stavby na  území  katastra  obce  Kružlov .  Daňovníkmi  sú  :  vlastník  stavby,
správca stavby, nájomca stavby a užívateľ stavby.

§ 9
Základ dane

Základ  dane  je  výmera  zastavanej  plochy  stavby  v  m2  -  pôdorys  stavby  na  úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. Nezarátava sa prečnievajúca časť strechy.

§ 10
Sadzba  dane

1/ Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
            nasledovne : 

a)  0,050 € - za  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
     stavbu ,
b)  0,500 € - za stavby na pôdohospodársku produkciu
c)  0,050 € - za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d)  0,133 € - za samostatne stojace garáže
e)  0,133 € - za stavby hromadných garáží
f)  0,133 €  - za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou    



g) 0,500 € - za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,stavby
     využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,500 € -  za  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
     súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
i)  0,166 € - za  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h),

2/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 
podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia. 

§ 11
Výpočet   dane

Správca dane vypočíta daň zo stavieb následovne :
prízemná stavba 
 daň = základ dane x sadzba dane

viacpodlažná stavba 
daň = základ dane x [sadzba dane + (počet ďalších podlaží okrem prízemia x príplatok )]

viacúčelová stavby
daň = súčet pomerných častí dane

Časť IV
Daň z bytov 

§ 12
Predmet dane

Predmetom dane je byt v bytovom dome a nebytový priestor v bytovom dome. Daňovníkom
je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru.

§ 13
Základ dane 

Základ dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 14
Sadzba dane

 Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý 
m2 podlahovej plochy nasledovne : 

a) 0,050 € - byty v bytových domoch
b) 0,050 € - nebytové priestory
c) 0,330 € - nebytové priestory slúžiace na podnikanie a iné



§ 15
Výpočet dane 

Správca dane vypočíta daň z bytu následovne  :

Daň z bytov = základ dane x sadzba dane 

§ 16
Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1. Oslobodenie od dane z nehnuteľností zo zákona sú :
- nehnuteľností vo vlastníctve obce,
- pozemky a stavby diplomatov a konzulov,
- pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví - slúžiace na náboženské obrady, vzdelávanie a 
   na vedecko-výskumne účely, 
- pozemky a stavby vo vlastníctve verejných a štátnych vysokých škôl slúžiace na vzdelávanie a
   na vedecko-výskumné účely,
- pozemky a stavby vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve štátu 
   v správe SAV slúžiace na vedecko-výskumné účely,
- pozemky a stavby vo vlastníctve štátu alebo VÚC slúžiace na vzdelávanie,
- pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho 
  ústavnú zdravotnú starostlivosť,
- pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve SČK,

2. Správca dane od dane z nehnuteľností oslobodzuje :
- pozemky  a stavby  slúžiace na cirkevné obrady a všetky ďalšie pozemky a stavby vo 
   vlastníctve cirkvi s výnimkou pozemkov a stavieb slúžiacich na podnikanie,
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky, 
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
- pozemky využívané školami a školskými zariadeniami.

§ 17

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Vznik daňovej povinnosti od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po období , v
ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom alebo užívateľom. 

Zánik  daňovej  povinnosti  31.  decembra  zdaňovacieho  obdobia,  v  ktorom  daňovníkovi
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie.

Na  zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. 
Výnimky vzniku daňovej povinnosti - daňová povinnosť vzniká v priebehu kalendárneho

roku pri dražbe nehnuteľnosti a pri dedení. 



§ 18
Splatnosť a platenie dane v splátkach

Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia.

Platenie dane z nehnuteľností v splátkach bude splatné v lehotách určených v rozhodnutí. 

Časť V
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

§ 19
Spoločné  ustanovenia 

    (1) Správu miestnych daní a  poplatku vykonáva obec Kružlov prostredníctvom starostu obce a 
poverených zamestnancov obce Kružlov.
     (2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 
kontrolór obce Kružlov.
     (3) Pokiaľ v tomto návrhu všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava 
jednotlivých ustanovení, odkazuje sa na zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku    v 
znení neskorších predpisov.
     (4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 
Kružlove.

§ 20
Zrušovacie  ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Kružlov, sa ruší
VZN č. 1/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Kružlov.

§ 21
Záverečné  ustanovenia 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce v súlade s ustanovením § 6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení dňa 28.11.2022

2. Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa  15.12.2022
uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2022.

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým spôsobom na úradnej tabuli
a webovom sídle obce dňa 16.12.2022.

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023.

                                                                                          Ing. Jozef Kmec, PhD.
                                                                                                  starosta obce   



Návrh VZNč. 3/2023  vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa : 28.11.2022
VZN č. 3/2023 schválené dňa : 15.12.2022
VZN č. 3/2023 vyvesené dňa : 16.12.2022
VZN č. 3/2023 nadobúda účinnosť dňa :  01.01.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods.1

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení  s ustanovením §

83  zákona NR SR  č.  582/2004 Z.z.  o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné  odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné

nariadenie (ďalej len VZN).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023
obce Kružlov 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ l
Úvodné ustanovenia 

Základné náležitosti  o  miestnom poplatku  za  komunálne  odpady a  drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

§ 2
Základné ustanovenia 

1. Obec Kružlov, ako správca dane (ďalej len "správca dane") týmto VZN  ukladá s účinnosťou 
    od 01.01.2023    miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

§ 3
Predmet úpravy 

1. Predmetom tohoto VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
    stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. 

2/ Toto VZN upravuje podrobne podmienky : 



    - stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
    - určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,  
    - stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku,
   
3/ Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok, okrem poplatku 
    za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
    

    § 4
Množstvový zber 

 
Na území obce Kružlov sa zavádza množstvový zber pre drobné stavebné odpady bez

obsahu škodlivín.

    
    § 5

Poplatník a poplatková povinnosť 

1) Poplatníkom je :
    a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom alebo ak má právo užívať alebo ak užíva 
       nehnuteľnosť na území obce,
   b) právnická osoba, ak má právo užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, 
   c) podnikateľ, ak má právo užívať alebo užíva nehnuteľnosť na podnikanie,

       Poplatníkom nie je odídenec.

2) Poplatková povinnosť:
    a) vzniká v deň nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu alebo práva užívať alebo
        užívania nehnuteľnosti,
    b) zaniká zánikom vlastníctva nehnuteľnosti alebo odhlásením z trvalého alebo prechodného 
        pobytu alebo už sa nepodniká,

    § 6
Oznamovacia povinnosť

1) Poplatník je povinný splniť oznamovaciu povinnosť : 
- pri vzniku poplatkovej povinnosti,
- pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku, 
- pri zániku poplatkovej povinnosti.
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti a uviesť :

 - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej len
             "identifikačné údaje"), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona aj 
             identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatník právnická osoba tak
             názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
            - uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

2)Lehota oznamovacej povinnosti je  do 30 dní.
               Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
               priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
               nastali. 



           § 7
          Sadzba poplatku 

Obec stanovuje sadzbu poplatku nasledovne :

 
1) Paušálne za osobu a deň na zdaňovacie obdobie je : 

  0,046575342  € za osobu a kalendárny deň 
 (17,00 € za osobu za celý rok).

   2)  Sadzba poplatku pre fyzické osoby - podnikateľ  a právnické osoby je  17,00 € za
zamestnanca a kalendárny rok (  0,046575342  € )  za zamestnanca a kalendárny deň).

     3)  Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je : 0,078 € za 1 kg
odpadu.

§ 8
Určenie poplatku 

   1)  Obec vyrúbi rozhodnutím poplatok   0,046575342  € za osobu, ktorá má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt,  užíva nehnuteľnosť  v katastri  obce Kružlov za kalendárny deň  .  Výška
poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku , počtu osôb a počtu  kalendárnych dní, za ktoré sa
určuje poplatok (17,00 €/osoba/rok/.

   2)  Sadzba poplatku pre fyzické osoby - podnikateľ  a právnické osoby je  17,00 € za
zamestnanca a kalendárny rok ( 0,046575342  € za zamestnanca a kalendárny deň).

     .
           3)  Obec vyrúbi rozhodnutím poplatok u ostatných poplatníkov (podnikateľ, právnická
osoba)  sadzbu poplatku  17,00 € za zamestnanca a kalendárny rok (  0,046575342  € za
zamestnanca a kalendárny deň) : 

 podľa § 79 ods. 4, a, koeficient 1. u  poplatníkov : Zdravotné stredisko, Pošta, 
 Predajne, Strojárne Sk, s.r.o., Gepard s.r.o,, Flameschoes s.r.o, S.O.S.n.o., 
Autoškola  a iné podnikateľské  a priemyselné  objekty, Obec.

 podľa § 79 odsek 4,a,b  koeficient 0,01 u poplatníkov : Základná škola,

 podľa § 79 odsek 4, a,b koeficient 0,05 u poplatníkov : Pohostinstvá,Pizzeria, 

§ 9
Postup vyrubenia poplatku,  splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje každoročne  poplatok rozhodnutím na
celé  zdaňovacie  obdobie.  Vyrubený  poplatok  je  splatný  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia



právoplatnosti rozhodnutia. 
Obec  môže  určiť  platenie  poplatku  v  splátkach,  pričom  splátky  poplatku  sú  splatné  v

lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

Obec vypočíta  poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín ako súčin sadzby
poplatku uvedeného v § 7 ods. 3 tohoto VZN  a skutočne odovzdaného množstva odpadu na mieste
určenom obcou.  Poplatok za drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti  priamo na
obecnom úrade, poverenému zamestnancovi správcu dane na základe vážneho lístka. 

Poplatok za  komunálne odpady bude vyrúbený rozhodnutím a  je splatný do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatok za drobný stavebný odpad nebude sa vyrubovať rozhodnutím,  ale poplatok   bude 
prijatý v hotovosti do pokladne obce na pokladničnom doklade.

Poplatník môže zaplatiť poplatok :
- na účet správcu dane,
- hotovosťou do pokladne,
- poštovou poukážkou,

  
§ 10

Vrátenie poplatku

Obec vráti  poplatok  alebo  jeho  pomernú  časť  poplatníkovi,  na  základe  podmienky  pre
vrátenie  poplatku  a  to  písomnej  žiadosti,  ak  mu zanikla  povinnosť  platiť  poplatok  v  priebehu
zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti.  Poplatník  nesmie  byť  dlžníkom obce,  musí  zaniknúť  dôvod  spoplatnenia,  napr.  zrušenie
trvalého alebo prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod. 

§ 11
Zníženie a odpustenie  poplatku 

(1) Obec  na základe  písomnej žiadosti poplatníka, poplatok odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník obci preukáže na základe podkladov,  že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Kružlov.
(2) Podkladmi pre odpustenie  poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Kružlov a to :
- potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiakov alebo študentov, ktorí navštevujú školu so 
sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 
- ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom Slovenskej republiky, 
mimo obce trvalého alebo prechodného pobytu, poplatník na odpustenie alebo zníženie 
poplatku poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum 
narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom 
informačného systému (oversi.sk) a potvrdenie o ubytovaní (internát, nájomná zmluva).
- pri práci vykonávanej mimo územia Slovenskej republiky -  potvrdenie  alebo iný doklad o
existencii (trvaní ) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta 
výkonu zamestnania, 
- povolenie k pobytu v zahraničí, 
- potvrdenie o registrácii v štátnej inštitúcii iného štátu, 
- potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou 



formou, 
- potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody, 
- zmluvu alebo iný doklad o nájme nehnuteľnosti v zahraničí, 
- potvrdenie a doklad musí byť v slovenskom jazyku. 
(3)Na  zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona : 
- Obec poplatok odpustí občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale nebývajú  v obci  a 
preukážu platenie poplatku v inej obci za určené zdaňovacie obdobie.
- Obec poplatok odpustí občanom,ktorí v obci nemajú trvalý pobyt, ale v obci  platia daň z 
nehnuteľnosti.
(4) Podané žiadosti o znížení alebo  odpustení poplatku budú priebežne posudzované. 
(5) Obec  môže na základe písomnej žiadosti poplatok odpustiť, ak sa osoba dlhodobo 
nezdržuje v obci a nie je možné získať potrebné doklady o jej pobyte (rodinní príslušníci, 
ktorí dlhodobo nežijú s rodinou v mieste trvalého a prechodného pobytu, rozvedení 
manželia, nezvestní a iní). 
(6) Obec  môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie  tvrdosti 
zákona  vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  
(8) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie 
poplatku najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia  podaním žiadosti a v tejto 
lehote nepredloží príslušné doklady , nárok na odpustenie alebo zníženie  poplatku za toto 
obdobie zaniká. 

§ 12
Spoločné ustanovenia 

    (1) Správu miestnych daní a  poplatku vykonáva obec Kružlov prostredníctvom starostu obce a 
poverených zamestnancov obce Kružlov.
     (2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 
kontrolór obce Kružlov.
     (3) Pokiaľ v tomto návrhu všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava 
jednotlivých ustanovení, odkazuje sa na zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku    v 
znení neskorších predpisov.
     (4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 
Kružlove.

§ 13
Zrušovacie  ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Kružlov, sa ruší VZN č.
3/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Kružlov.



§ 14
Záverečné  ustanovenia 

Záverečné  ustanovenia 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce v súlade s ustanovením § 6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení dňa 28.11.2022

2. Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa 15.12.2022
uznesením obecného zastupiteľstva č.12/2022.

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým spôsobom na úradnej tabuli
a webovom sídle obce dňa 16.12.2022.

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023.

                                                                                          Ing. Jozef Kmec, PhD.
                                                                                                  starosta obce   

            



                                                     
              
Návrh VZN č. 5/2023 vyvesený na úradnej tabuli v obci Kružlov dňa : 28.11.2022
VZN č. 5/2023 schválené dňa : 15.12.2022
VZN č. 5/2023 vyvesené dňa : 16.12.2022
VZN č. 5/2023 nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2023

Obec Kružlov (ďalej len "obec") na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.f,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 len "zákon o odpadoch") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ako "VZN"), 

vydáva 
 

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.5/2023

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Kružlov

I. Časť
Úvodné ustanovenia 

§ 1
 Predmet úpravy

Predmetom tohoto  všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") je úprava podrobnosti
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vyprodukovaným na území
obce Kružlov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.   

Toto VZN upravuje podrobnosti o :
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi,, 
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od

prevádzkovateľa reštauračných zariadení,
e)  spôsobe  a  podmienkach  triedeného  zberu  komunálnych  odpadov,  najmä  zberu

elektroodpadov z domácnosti, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu  s  obalmi,  použitých  prenosných  batérií  a  akumulátorov  a  automobilových  batérií  a



akumulátorov, veterinárnych liekov  a  humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami ,
jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok,
g) spôsobe nakladania s odpadovými pneumatikami, 
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
i)  spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

§ 2 
Účel a cieľ odpadového hospodárstva obce 

Toto  VZN   sa  vydáva  za  účelom  stanoviť  funkčný systém  nakladania  s  komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vyprodukovanými na území obce Kružlov  v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva. Účelom a cieľom odpadového hospodárstva obce je určiť
pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce Kružlov. 

Na území obce sa pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva :

a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie, . 

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 . 

Toto VZN upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikajú na území obce pri  činnosti  fyzických osôb, pri  činnosti  právnických  osôb alebo
fyzických  osôb  oprávnených  na  podnikanie  a  z  činnosti  pri  čistení  verejných  komunikácií  a
priestranstiev vrátane verejnej zelene, parkov a cintorínov.

Ustanovenia tohto VZN sú záväzné na celom území obce. 

II. Časť
Základné ustanovenia

§3 
Pravidlá nakladania s odpadmi 

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

zodpovednosť výrobcov,
- elektroodpad a použité batérie a akumulátory, 
-oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných



zdrojov, 
-  oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov

odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu, 

§ 4

Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto VZN sa rozumie :

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

2)  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. 

3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
4)Odpadové hospodárstvo je súbor činnosti zameraných na predchádzanie a obmedzovanie

vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné  prostredie a  nakladanie s odpadmi v
súlade so zákonom o odpadoch.  

5)  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. 

6) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou - podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. 

7)  Zber  odpadu  je  zhromažďovanie  odpadu  od  inej  osoby,  vrátane  jeho  predbežného
triedenia a dočasného  uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

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

9)  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. 

10) 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. 

11) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje
na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely, ak sa neustanovuje
inak,  recyklácia  zahŕňa  aj  opätovné  spracovanie  organického  materiálu.  Recyklácia  nezahŕňa
energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo
alebo na činnosti spätného zasypávania. 

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

13) 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. 

14) 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. Prevádzkuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a
neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadu a túto činnosť zabezpečuje v
obci na základe uzatvorenej zmluvy. 

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

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

17)  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. 

18) 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. Program odpadového hospodárstva obce sa ruší. Súčasne platné POH obcí zostáva
v platnosti, kým neuplynie doba, na ktorú bol vypracovaný.

19)Komunálny odpad  je :
- zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane papiera a lepenky, skla,

kovov,  plastov,  biologického odpadu,  dreva,  textílií,  obalov,  odpadu z  elektrických  zariadení  a
elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a
nábytku,

- zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojim
charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.

20) 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. 

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

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

23) Drobný stavebný odpad  je odpadom z bežných udržiavacích prác, (okrem azbestovej
krytiny)  vykonávaných  fyzickou  osobou  alebo  pre  fyzickú  osobu  a  nakladanie  so  stavebným
odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb. Fyzická osoba nesmie nakladať  alebo
inak  zaobchádzať  so  stavebným  odpadom  z  jednoduchých  stavieb  alebo  drobných  stavieb  s
obsahom azbestu. Je povinná odovzdať odpady len tomu, kto je oprávnený a má na to oprávnenie
nakladať s takýmito odpadmi podľa zákona. 

24)  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. 

25)  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.



26)  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. 

27) 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. 

28)  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). 

29) Harmonogram zberu je určenie termínov, resp. intervalu zberu odpadu.
30) 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,  (  prostredníctvom
miestneho rozhlasu a na webovej stránke obci).

31)  Zberná nádoba je typ nádoby (popolnica, vrece, kontajner) určené  týmto všeobecne
záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu. 

32)Systém zberu odpadov je určenie zberných nádob na KO, intervalu ich vývozu .
33) Vývozné  termíny  sú  upresnené  v  harmonograme,  ktorý  obec  doručuje  do  každej

domácnosti a podnikateľským subjektom . 

III. Časť
Spoločné ustanovenia 

§ 5
 Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

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

2) Iné nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako je uvedené
v tomto VZN sa prísne zakazuje.

3) Každý je povinný nakladať  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 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 , 

§ 6
Práva pôvodcu odpadu

Pôvodca komunálneho odpadu má právo na :
-  zber  a  prepravu  zmesového  komunálneho  odpadu  na  účely  zhodnotenia  alebo

zneškodnenia,
- zber a prepravu vytriedených zložiek komunálneho odpadu a oddelene zbieraných zložiek

komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia  podľa tohto VZN, 



- náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností, 
-  informáciu  o  systéme  a  rozsahu  triedeného  zberu,  harmonograme  odvozu  zložiek

komunálneho odpadu a  zberných miestach podľa VZN.

§ 7
Povinnosti pôvodcu odpadu a zákazy

1)Pôvodca komunálneho odpadu je povinný : 
- nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, 
- zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu na území obce, 
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci, 
- ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na

účely ich  zberu  na  miesta  určené  obcou a  do  zberných  nádob zodpovedajúcim podľa  systému
triedeného zberu na území obce a podľa tohto VZN,

- triediť a zhromažďovať jednotlivé vytriedené zložky komunálneho odpadu do vyhradených
nádob, prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu na území obce a podľa tohto
VZN, 

- správať sa tak, aby svojim konaním nebolo znemožnené vykonanie pravidelného odvozu
odpadu alebo aby nebolo spôsobené narušenie systému zberu odpadov, 

- zabezpečiť v deň vývozu prístup k zberným nádobám a to umiestnením zbernej nádoby
pred bránku svojho domu,  

- po zbere odpadu vrátiť  zbernú nádobu bezodkladne na pôvodne miesto, zberné nádoby
nechať pred bránkou svojho domu len na dobu nevyhnutne potrebnú pre zber,

- umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovištia kontajnerov, zberných nádob a
bezplatne poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu,

- v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde sú prevádzky , umožniť spoločnosti
Fúra,  s.r.o.,  s  ktorou má obec zmluvu,  bezproblémový vjazd do areálu,  aby bolo možné v deň
vývozu vykonať vývoz zmesového komunálneho odpadu. 

2) V obci Kružlov sa zakazuje :

- používať zberné nádoby na iný účel ako sú určené, 
- poškodzovať zberné nádoby,
- pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať, 
- ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu  iný

odpad ako zmesový komunálny a odpad a do zberných nádoby určených na komunálny odpad
ukladať  odpad a to trávu, kamene, lístie, konáre, drobný stavebný odpad, odpad z rekonštrukcií
bytov, domov a tiež veľko-objemný  odpad, 

- ukladať žeravý popol, rádioaktívny, výbušný, horľavý, infekčný a iný odpad, ktorý  by
svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov, 

- vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy, 
- spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,
- spaľovať  komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v

domácnostiach, 
- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so

zákonom o odpade a tohoto VZN, 
- vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob, 
- zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a

týmto VZN, 



- zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým  nádobám,
- svojvoľne vytvárať skládky odpadu,
 - odovzdávať vytriedené zložky komunálneho odpadu, predovšetkým nebezpečný 

               odpad (napr. batérie a akumulátory )  pouličným výkupcom, 
             - nespotrebované lieky nevkladať do zbernej nádoby, ale odovzdať do lekárne,
              - 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.                           
   

3)  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. 

4) Predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti napríklad rozvážnym nakupovaním nových
vecí, uprednostňovaním nákupu tovaru v opakovane použiteľných obaloch, používaním výrobkov z
recyklovaných materiálov, predĺžením životnosti výrobkov, ponúknutím nepotrebných vecí  iným
domácnostiam a pod.

5) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného  prúdu  odpadu,  znáša  organizácia  zodpovednosti  výrobcov,  s  ktorou  má  obec
uzatvorenú zmluvu. náklady nie sú zahrnuté do miestneho poplatku.

6) 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.

7)  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  na miesto obcou určené, pričom sa poplatok platí za
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu. 

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

9) Obec Kružlov má vypracovaný Program odpadového hospodárstva, súčasné platné POH
obcí zostáva v platnosti, kým neuplynie doba, na ktorú bol vypracovaný. . 

           10) Obec  Kružlov má uzatvorenú zmluvu s OZV NATUR - PACK, a.s. ,  ktorá prevádzkuje
a  zabezpečuje  systém združeného  nakladania  s  odpadmi  z  obalov  a  s  odpadmi  z  neobalových
výrobkov v obci. 

11) Návod, ako triediť komunálny odpad, ako vzniku predchádzať a až následne triediť a
recyklovať, je uvedený na webovej stránke obci. 

12) Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom obce Kružlov, nie
podnikateľským subjektom.

13) Podnikateľské subjekty , ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber spoločnosťou 



Fúra, s.r.o. musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spoločnosťou, alebo inou zberovou spoločnosťou,
ktorá je oprávnená takýto zber vykonávať.

14) Triedený zber sa v obci vykonáva vrecovým spôsobom.

IV. Časť 
Nakladanie s  komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu

objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok 

§ 8

Komunálny odpad a jeho zložky

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane
papiera  a  lepenky,  skla,  kovov,  plastov,  biologického  odpadu,  dreva,  textílií,  obalov,  odpadu  z
elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného
odpadu vrátane matracov a nábytku a zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov,
ako je tento odpad svojim charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti. 

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.

Spôsob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov je stanovený v následujúcich
bodoch nariadenia. 

§ 9
Spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

a/   Obec  zabezpečuje  zber  a  vývoz  zmesového  komunálneho  odpadu  v  pravidelnom
intervale l x za 14 dní (26 x za rok), prostredníctvom zberovej spoločnosti FÚRA, s.r.o. s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu na vykonávane tejto činnosti.

b) Zber zmesového komunálneho odpadu je v zberných nádobách ( 110 l, 240 l, kontajner 
1 100 l , a vo vreciach ( označené červené a čierne vrecia s logom zberovej spoločnosti Fúra). 

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

d)   Náklady na  zbernú  nádobu  na  zmesový komunálny odpad  znáša  pôvodný pôvodca
odpadu. 

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

f)  Zber,  zvoz  a zneškodnenie  zmesového komunálneho odpadu je  súčasťou poplatku  za
komunálne  odpady  podľa  príslušného  prijatého  VZN  o  miestnych  daniach  a  o  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružlov.



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

h) Ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový komunálny odpad je zakázané. 

§ 10
 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 v Kružlove a minimálne dvakrát za
rok v jarnom a jesennom období tieto kontajnery dáva vyvážať. 

3) Na  žiadosť  obyvateľov na individuálny zber a vývoz,  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.

4) Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre
systém zberu KO sa zakazuje.

§ 11

 Spôsob zberu a prepravy drobného stavebného odpadu

1)  Zber  drobného  stavebného  odpadu  pre  fyzické  osoby   sa  uskutočňuje  formou
množstvového zberu.

2) Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
je stanovená podľa príslušného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. 

3)  Obec vypočíta  poplatok  za  drobné  stavebné  odpady bez  obsahu  škodlivín  ako  súčin
sadzby poplatku podľa  príslušného VZN o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a skutočne odovzdaného množstva odpadu na mieste určenom obcou. Poplatok za
drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti  priamo na obecnom úrade,  poverenému
zamestnancovi správcu dane na základe vážneho lístka. 

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

5)  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.

6) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre
zber komunálneho odpadu a umiestnenie vedľa zberných nádob.



§ 12

 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 - batérie a akumulátory, žiarivky, neóny,rozpúšťadla, absorbenty,  olejové filtre,
filtračné materiály, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté,  obaly obsahujúce zvyšky NL.,
- nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení ), 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 s.r.o.
Obyvatelia obce sú na vývoz nebezpečného odpadu upozornení miestnym rozhlasom a na webe
obce. 

3) Zber nebezpečného odpadu sa vykonáva  podľa harmonogramu zberu na mieste určenom
obecným úradom v presne stanovenom čase.

4) 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. 

5)  V žiadnom prípade nenechávať nebezpečný odpad bez dozoru dospelej osoby. 
6)  Podnikateľské  subjekty  v  prípade  záujmu  zabezpečiť   zber  a  vývoz  nebezpečných

odpadov,  musia  sa  kontaktovať  a  dojednať  si  podmienky  s  oprávnenou  spoločnosťou,  alebo
spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou.

V. Časť

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

§ 13
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

1)  Náklady  na  triedený  zber  odpadov  z  obalov  a  neobalových  výrobkov,  na  ktoré  sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu. OZV znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z
vyhradených výrobkov, vrátane nákladov na zberné nádoby. 

2) Zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov vykonáva zberová spoločnosť, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu.

3) Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť vytriedenie odpadu podľa zbieraných komodít. 
4)Vytriedený odpad uložiť do plastových vriec a vyložiť v deň vývozu podľa harmonogramu

pred bránu svojho domu do 6.30 hod. 
5) Do procesu triedenia odpadov z obalov a neobalových výrobkov sú povinní zapojiť sa 

všetci občania obce. 
6) Zakazuje sa vyberať a premiestňovať odpad z vriec.
7) Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom - nie podnikateľským

subjektom. Podnikateľské subjekty,  ktoré  chcú  aby im bol  vykonávaný triedený zber,  musia si
uzavrieť samostatnú zmluvu so spoločnosťou FÚRA, s.r.o., alebo inou spoločnosťou, ktorá má na
takýto zber oprávnenie . 

8) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov n neobalových výrobkov zbieraných spolu s



obalmi sa v obci vykonáva vrecovým spôsobom : 

          Vrece s modrou potlačou:

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

          Kompozitné obaly - VKM (tetrapak)
          Tetrapak sa zbiera do samostatného vreca, aj keď sa zber vykonáva spolu s papierom
          Zbiera sa : nápojové kartóny označené rec. symbolom, čisté nápojové obaly od džúsu, 
          mlieka, vína. 
                 

          Vrece so zelenou potlačou :          
          SKLO
          Zbiera sa : sklo označené rec. symbolom, Patria sem : prázdne  sklenené fľaše, tabuľové 
          sklo - musí byť rozbité z bezpečnostných dôvodov.
      
          Nezbiera sa :
          porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,sklobetón,  žiarovky a žiarivky, sklo kombinované
         s iným materiálom, znečistené sklo a sklenené sviečky.
          
            Vrece so žltou potlačou :

          ZMIEŠANÉ PLASTY a PET FĽAŠE

         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.
        

         Nezbiera sa  : tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, 
         podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z 
         vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenie,   
         žalúzie,  rolety, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, auto-plasty, nárazníky, plexisklo, 
         lexan,strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré
         obsahujú kov, bakelit.
         

  

         Vrece s červenou potlačou : 

         KOVOVÉ OBALY : 
         
        Zbiera sa : konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,
        vyčistené viečka od jogurtov.
      
         Nezbiera sa : hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov,
         obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidiel, olejov, sprejov, hrnce a pletivo.



VI. Časť 
 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - 

elektroodpadov z domácností

1) Zber elektroodpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
2) Občania môžu elektroodpad odovzdať  priamo distribútorom prostredníctvom spätného

odberu priamo v predajniach elektrospotrebičov.
3)Obec  zabezpečuje  prostredníctvom  zberovej  spoločnosti  oprávnenou  na  zber

elektroodpadu ,s ktorou má uzatvorenú zmluvu,  zber a vývoz 2 x do roka podľa harmonogramu
vývozu.

4)   Do tohto zberu patria : televízory, biela a čierna technika, spináče, počítače, hi-fi, variče,
ohrievače, rádia, chladničky, práčky. 

5) Odovzdaný elektroodpad musí byť vcelku - kompletný. Rozoberať, či inak zasahovať do
elekroodpadu pred jeho odovzdaním je zakázané. 

6)  Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.).
7)  Občania  sú  povinní  odovzdať  elektroodpad  z  domácností   len  zberovej  spoločnosti

oprávnenej  na  zber  tohto  odpadu s  ktorou  má obec  uzavretú  zmluvu počas  vyhláseného zberu
obcou. 

VII.  Časť

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

1) Obec má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou oprávnenou na zber použitých 
batérií a akumulátorov. 

2) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa 
nich, alebo na verejné priestranstvá.  

3) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité 
prenosné batérie a akumulátory spätým zberom použitých prenosných batérií, automobilové batérie 
a akumulátory, spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov. 

4)Držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný odovzdať  takýto odpad v 
rámci zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok, ktorý sa uskutočňuje podľa harmonogramu a 
to 2 x do roka. 

5) Obec zber vyhlási prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo na web stránke obce.
6) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční 

zberači a pod.).

    
VIII. Časť 

 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.
     

     
IX. Časť 

 Spôsob nakladania 
 s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami 

     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 a do vôd  a vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

X. Časť 
 Spôsob zberu textilu 

     1/ Obec pre svojich občanov bezplatne  zabezpečuje zber  textilu a šatstva .
     2/ 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.)
     3/ Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, 
ktoré sú  umiestnené na parkovisku oproti Obecnému úradu v Kružlove.     
     4/ Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za jeho údržbu a 
vyprázdňovanie . 
     5/ Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je priebežný podľa potreby.
     6/ 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 

 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 alebo ich vypúšťať do kanalizácie. 

4) Zber a vývoz jedlých olejov a tukov z domácnosti je uvedený v harmonograme. V prípade
zmeny, obec informuje o zmenách občanov miestnym rozhlasom a na webovej stránke obci..

5) Zber a vývoz jedlých olejov a tukov  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 si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v obci podľa § 81 ods. 21 písm.
b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 100 % domácnosti kompostuje vlastný 
biologický rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom  vlastných komposterov. 

Náklady na kompostery si hradí občan sám.
3/ Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, školských jedální , stravovacích 

prevádzok  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. 

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

5/ Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber , prepravu a ďalšie nakladanie s 
odpadom sám, musí mať na tento účel uzatvorenú zmluvu, pričom musí ísť o subjekt, ktorý má 
oprávnenie na nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom a musí spĺňať osobitné 
požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, t.j. mať povolene od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.



Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom má prevádzkovateľ kuchyne  následujúce
povinnosti : 

 - nesmie dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov a zmesového
               komunálneho odpadu, 

 - 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

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.

XIII. Časť

Nahlásenie údajov

Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s
ktorou  má  uzatvorenú  zmluvu  podľa  §  59  ods.  2,  údaje  o  produkcii  zmesového  odpadu  a
komunálnych  odpadov  z  obalov  a  komunálnych  odpadov  z  neobalových  výrobkov  oddelene
vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára násl. roka.

XIV. 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  o
súčinnosť Policajný zbor pri objasňovaní nezákonného umiestenia odpadu.

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

XV. Časť

Priestupky a pokuty

1) Priestupku sa dopustí ten, kto :

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou podľa tohto VZN,
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 alebo týmto VZN.
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 v neskorších predpisov). 

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. 

XVI. Časť

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú : 
- starosta obce, 
- poslanci Obecného zastupiteľstva v Kružlove
- hlavný kontrolór obce
- poverení zamestnanci obce 

XVII. Časť 

Spoločné ustanovenia 

§ 14
Zrušovacie  ustanovenia 

Dňom  účinnosti  tohto  VZN  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  s  drobnými  stavebnými
odpadmi na území obce Kružlov  sa ruší VZN č. 2/2020 s dodatkami č.1/2020, č.2/2020 č.1/2022 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružlov. .

§ 15
Záverečné  ustanovenia 

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2023 obce Kružlov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Kružlove dňa 15.12.2022. Uznesením č.12/2022.

Zmena a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kružlov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kružlove. 

Toto Všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Kružlov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023

  

                                                                                                     Ing. Jozef  Kmec, PhD. 
                                                                                                            starosta obce
                                          

               


