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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČERTIŽNÉ 

č. 1/2015 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Čertižné 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čertižnom na základe pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. 

g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 39 ods. 6 

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

právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 

len VZN). 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto VZN je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky 

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektro 

odpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov 

obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 

2. Toto VZN upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu 

jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, 

miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 

3. Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Čertižné. 

 
 

Článok 2 
Hierarchia odpadového hospodárstva 

 

Na území obce je každý pôvodca odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového 
hospodárstva: 
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä domácim kompostovaním, rozvojom 

technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo 
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možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného 

prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch 

určených na zhodnotenie, 

b) pripravovať využiteľné zložky odpadu na opätovné použitie, 
c) zhodnocovať odpady ich opätovným použitím, recykláciou, alebo inými procesmi umožňujúcimi 

získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), 
d) využívať odpady ako zdroj energie len v zariadeniach na to určených, ak nie je možný alebo účelný 

postup podľa písmen a) až c), 

e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a ne poškodzujúcim životné 

prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 

písmen a) až d). 

 

Článok 3 

Nakladanie s komunálnym odpadom 
 

1. Obec zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu zo 110 litrových zberných nádob jedenkrát 

za dva týždne. Zberné nádoby : 
a) Pôvodca komunálnych odpadov ukladá komunálny odpad len do zberných nádob, ktoré má obec 

vo vlastníctve. 
b) Na území obce sa používajú zberné nádoby pri nehnuteľnostiach určených na bývanie a pri 

nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor 110 l. 

c) Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce Čertižné. 

d) Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach zodpovedajú ich užívatelia, ktorým boli 

zberné nádoby zverené do užívania. 
e) Užívateľ je povinný pri zbere umiestniť nádobu maximálne 1,5 m od okraja vozovky tak, aby bol 

k nej možný prístup, bolo ju možné vyvážať bez časových strát a ťažkostí, a dbať na to, aby zberné 

nádoby neboli umiestnené na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 

 
 

Článok 4 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi z verejných priestranstiev a verejných 

komunikácií 
 

1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií zabezpečuje 

obec na svoje náklady pravidelne počas celého roka, prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

2. Na verejných priestranstvách obec zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte verejné 

odpadkové koše, rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach obce podľa skutočných potrieb a zabezpečí 

ich pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady. 

 

 

 

Článok 5 
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 

1. Obec zabezpečuje zber drobného stavebného odpadu (do 1 m3 na osobu ročne), ktorý vznikne pri 

bežných udržiavacích prácach zabezpečovaných FO v rámci zberu objemného odpadu. Držiteľ 

drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť. Zvyšná 

časť sa umiestni do veľkokapacitných kontajnerov, prípadne na miesto určené obcou. Dopravu 

drobného stavebného odpadu do veľkokapacitného kontajnera, resp. na miesto určené obcou si 

pôvodca hradí a zabezpečuje sám. 
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie stavebných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 

činnosti tvoriacej predmet podnikania právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ktoré nie 

sú komunálnymi odpadmi a vznikajú na území obce) sú tieto osoby povinné zabezpečiť na vlastné 



náklady na základe objednávky u oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných 

priestranstiev a ich okolia (betóny, okná, strešná krytina a pod.). 
3. Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad, realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba – 

podnikateľ, sú povinní na vyžiadanie obce predložiť kópiu potvrdenia o uložení odpadu na skládku 

alebo inom využití (zhodnotení) odpadu. 
4. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a 

výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce. 
5. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky 

(druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty,....) a tieto účelne 

zhodnotiť v súlade so systémom triedeného zberu. 

 

Článok 6 
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) patrí: 
a) zelený odpad (kat. číslo 20 02 01) 

b) kuchynský odpad (kat. číslo 20 01 08 a 20 01 25) 
c) iné biologicky rozložiteľné odpady podľa §2 ods. 29 (kat. číslo 20 01 01, 20 
01 11, 20 01 38, 20 03 02, 20 03 04). 
2. BRKO sa zhodnocuje kompostovaním alebo anaeróbnou digesciou. 
3. Občania, ktorí vlastnia alebo užívajú rodinné domy, záhrady, rekreačné chatky prednostne 

kompostujú BRKO formou domáceho kompostovania. 

4. Ak má občan väčšie množstvo zeleného BRKO (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie je schopný 

skompostovať v domácom kompostovisku, prípadne nemá možnosť domáceho kompostovania, môže 

takýto BRKO priviesť na priestor určený na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

5. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu (§39 ods. 18). Každý pôvodca je povinný si zabezpečiť jeho 

skompostovanie predovšetkým na vlastnom alebo užívanom pozemku. 

6. Na cintoríne sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú určené len na odpad, ktorý vzniká 

v cintoríne. 

 

Článok 7 
Nakladanie s elektro odpadmi z domácností 

 

1. Za elektroodpad z domácností sa považuje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických 

osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a 

množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 
2. Obec Čertižné zabezpečuje zber elektroodpadu v obci spravidla dvakrát ročne, prostredníctvom 

zmluvného partnera. 

 

Článok 8 

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi 
 

1. Použité batérie a akumulátory môžu odovzdávať občania v rámci separovaného zberu, ktorú 

zabezpečuje obec prostredníctvom zmluvného partnera. 

 

Článok 9 
Nakladanie s odpadmi z papiera 

 

1. Odpady z papiera tvoria noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové 

vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne 

zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 
2. Do odpadov z papiera nepatria plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, 

voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od 



cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a 

pod. 
     3.  Zber odpadu z papiera sa v obci zabezpečuje dvakrát ročne prostredníctvom zmluvného partnera. 

 

Článok 10 
Nakladanie s odpadmi zo skla 

 

1. Odpady zo skla tvoria sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 
2. Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, čelné sklo z áut, 

fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo 

(zeminou, farbami, potravinami) a pod. 
3. Zber odpadu zo skla sa v obci zabezpečuje trikrát ročne prostredníctvom zmluvného partnera. 

 

 

Článok 11 

Nakladanie so železným šrotom 
 

1. Likvidáciu železného šrotu v obci Čertižné si občania obce zabezpečujú na vlastné náklady. 

 

Článok 12 
Nakladanie s odpadmi z textilu, s obuvou a starým šatstvom 

 

1. Zber textilu, odevov, obuvi a hračiek prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov 

s nápisom „Odevy, textil, obuv“, ktoré sú umiestnené na území obce. 

2. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a 

vyprázdňovanie. 

 

Článok 13 
Nakladanie s liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami 

 

Nespotrebované lieky fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a 20 01 32 

nepatria do zmesového komunálneho odpadu, je potrebné ich odovzdávať do verejných 
lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

 

Článok 14 

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne 
 

1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 

odpadom. 

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné 

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 
3. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) 

č. 1069/2009. 

4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. 
Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálneho odpadu. 
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia 

(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí 

ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento 



subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na 

vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a 

potravinovou správou. 
8. Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný 

postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným 

odpadom, okrem kožušinových zvierat. 

 

Článok 15 
Nakladanie s jedlými olejmi 

 

Odovzdanie použitého jedlého oleja prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom tretieho 

subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, celoročne v uzavretých plastových fľašiach resp. v obaloch. 

 

Článok 16 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach 

vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. 
2. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov odpadov iných ako komunálne odpady, 

vyplývajúce zo zákona o odpadoch. 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju 

činnosť s týmto nariadením do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čertižnom dňa 08.10.2015, pod číslom 

uznesenia 17/5/2015. 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Čertižné. 

 

 
                                                                                      
 
 
 
 

           Ing. Peter TRIČÁK 
                                                                                              starosta obce 
 

 


