
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie obce Ďurkovce 
o nakladaní s komunálnym odpadom 

č. 1/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 2.6.2016 
 



        Obecné zastupiteľstvo obce Ďurkovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle 
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o odpadoch) sa uznieslo na tomto 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti 
o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, 
o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 
a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 
                                    
 

§ 2 
Základné ustanovenia 

 
1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ; za odpady z domácností sa 
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp a pod.  Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. 

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

komunálnych odpadov. 
 

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

 
4. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Drobným stavebným odpadom nie je odpad z búracích prác pri odstraňovaní 
stavby. 

 
5. OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej 

bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch 
 

§ 3 
Práva a povinnosti obce 

 



1. Obec zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov 
a) zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu 

vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so 
zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci 

b) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
- jedlých olejov a tukov 
- biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene 

c) zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálneho odpadu pre papier, plasty, kovy, 
tetrapaky  a sklo 

d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 
tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre 
daný vyhradený prúd odpadu na ich náklady zaviesť a prevádzkovať  na jej území 
systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných 
batérií a akumulátorov 

e) umožňuje OZV s ktorou má uzatvorenú zmluvu na jej náklady zber vytriedených 
zložiek odpadov – obalov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
podľa zákona o odpadoch 

f) zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivín na 
účel ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 

 
2. Obec určuje počet a objem zberných nádob, interval odvozu vyzbieraných odpadov 

a stanovištia zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vriec na triedené zložky 
komunálnych odpadov t.j. papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky (viacvrstvové 
kombinované obaly)  

 
 

§ 4 
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov 

 
1. Pôvodca a držiteľ komunálneho odpadu je povinný nakladať alebo inak s ním 

zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením. 
 
2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti 

a obmedzovať jeho množstvo. 
 

3. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný  
- zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci 
- zapojiť sa do triedeného zberu komunálnych odpadov 
- používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu 
- ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky odpadu na účely ich zberu 

na miesta určené obcou 
- zabezpečiť odpady pred ich odcudzením alebo znehodnotením alebo 

nežiaducim únikom 
 



4. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého 
vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovávateľovi starých 
vozidiel. 

 
5. Zakazuje sa  

a) vyberať odpad zo zberných nádob 
b) znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie 
c) ukladať do zberných nádob odpady a predmety, na ktoré nie sú zberné 

nádoby určené 
d) spaľovať biologicky rozložiteľný odpad na otvorenom ohnisku. 

 
 

§ 5 
Systém zberu komunálnych odpadov 

 
1. Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a) zber zmesového komunálneho odpadu 
b) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre: 

- elektroodpad z domácností 
- batérie a akumulátory 
- obaly a odpady z obalov, odpad z neobalových výrobkov 
- drobný stavebný odpad 
- objemný odpad 
- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok 

c) triedený zber komunálnych odpadov pre: 
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov 
vrátane odpadu z cintorína 

- jedlé oleje a tuky z domácností 
- papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky), textil 

a obuv 
     
    2. V obci nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. 
 
    3. V obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
  
    4. Na území obce nie je zriadený zberný dvor. 
      

§ 6 
Náklady na zbernú nádobu 

 
     Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek 
komunálneho odpadu, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec 
zahŕňa do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

§ 7 



Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom 
 
1. V obci nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. 
 
2. V prípade, že právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ požiada obec 

v zmysle § 81 ods. 9 zákona o odpadoch o zavedenie množstvového zberu, obec ho 
zavedie v prípade splnenia podmienok stanovených v § 81 ods. 19 písm. a), b) zákona 
o odpadoch. 

 
3. Na území obce sa zmesový komunálny odpad zbiera do veľkoobjemového kontajnera. 

 
4. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho 

odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
5. Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu podľa potreby – 

naplnenosti kontajnerov. 
§ 8 

 Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností 
 
1. Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elekroodpad z domácností je elektroodpad, 

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

 
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
3. Obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do 

roka a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. 
 

4. O dni zberu a prepravy elektroodpadu obec informuje držiteľov odpadu v obci 
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom). 

 
5. Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného 

zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadenia 
- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus,  bez 

požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad  
pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného 
určenia ako predávané elektrozariadenie. 

- v prípade  malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov 
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané 
v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená 
elktrozariadeniam je aspoň 400 m2 , alebo v inej bezprostrednej blízkosti. 

 



 
§ 9 

Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov 
a automobilových batérií a akumulátorov 

 
1. Na území obce sa použité malé prenosné batérie zbierajú počas celého roka v 

úradných hodinách do nádoby – kontajnera umiestneného na obecnom úrade. 
 
2. Na zber automobilových batérií a akumulátorov obec určuje veľkokapacitný kontajner. 

 
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená 
osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 
4. Na území obce sa zber a preprava automobilových batérií a akumulátorov 

uskutočňuje najmenej dva krát do roka do pristavenej zbernej nádoby. Zber sa 
uskutočňuje jeden deň. 

 
5. O dni  zberu a prepravy automobilových batérií a akumulátorov informuje obec 

držiteľa odpadu miestnym rozhlasom. 
 
 

§ 10 
Spôsob a podmienky zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

 
1. Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na belenie 

tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po 
výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené 
v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.   

 
2. Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch neobalový výrobok na účely tohto zákona je 

výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej 
z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho 
odpadu, 

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem 
surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky 
z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polystyrén, polyvinylchlorid 
alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné 
použitie, 

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane 
polygrafických výrobkov okrem 

- hygienického a sanitárneho papiera 
- výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely 
- cigaretového papiera 
- karbónového kopírovacieho papiera 
- filtračného papiera 
- papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera 



- cenín 
c) sklo vrátane tabuľového obločného skla 
d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky 

       
3. OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša      
      náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty,   
      sklo a kovy. 

 
4. OZV je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu zloženia oddelene zbieraných 

zložiek odpadu v zbernej nádobe a ak zistí, že jej obsah zahrňuje aj iné zložky odpadu 
v rozsahu viac ako 50 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou odpadu 
v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá. Náklady na znehodnotenie alebo 
zneškodnenie odpadu z tejto nádoby hradí obec.  

 
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 
1. Na území obce je zavedený a vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov pre 

papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky ( viacvrstvové kombinované materiály na báze 
lepenky). 

 
2. Obec týmto nariadením určuje ako zbernú nádobu pre zber  

a) papiera -  modré plastové vrece 
b) plastov -  žlté plastové vrece  
c) kovov -  červené plastové vrece 
d) skla -  zelené plastové vrece 
e) tetrapakov -  oranžové plastové vrece 

 
3. Obec zabezpečí pôvodcom zberné nádoby a vrecia na ukladanie triedených zložiek 

komunálneho odpadu.  
 

4. Na území obce  triedené zložky komunálneho odpadu uvedené v ods. 2 tohto 
paragrafu sa zbierajú od domu. 

           
5. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného odpadu 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
6. Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za mesiac podľa  

určeného harmonogramu. 
 

7. O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov 
odpadu v obci doručením harmonogramu zberu do každej domácnosti a na 
internetovej stránke obce. 

 
§ 11 

Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu 
 



1. Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch drobný stavebný odpad je odpad z bežných 
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa 
platí miestny poplatok za drobný stavebný odpad.  

 
2. Na zber a prepravu drobného stavebného odpadu  obec určuje veľkokapacitný 

kontajner. 
 

3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
4. Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

 
5. Pôvodca drobného stavebného odpadu, ktorému DSO vznikol, je povinný túto 

skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade. Následne v obcou určený deň donesie DSO 
k pristavenému veľkoobjemovému kontajneru určenému pre DSO a po určení jeho 
množstva a zaplatení poplatku ho uloží do kontajnera. 

 
6. Interval pristavenia zbernej nádoby obec stanovuje jedenkrát štvrťročne. 

 
7. Presný termín zberu obec oznámi miestnym rozhlasom. 

 
§ 12 

Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu 
 

1. Na zber a prepravu objemného odpadu obec určuje veľkokapacitný kontajner. 
 
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemného odpadu 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
3. Obec zabezpečuje zber a prepravu objemného odpadu najmenej dva krát do roka do 

pristavenej zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. 
 

4. O dni zberu a prepravy objemného odpadu obec informuje držiteľa odpadu miestnym 
rozhlasom. 

 
 

§ 13 
Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 
1. Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria:  použité odpadové oleje, farbivá, 

chemikálie a iné nebezpečné odpady s obsahom škodlivín. 
 
2. Na území obce sa zber týchto odpadov uskutočňuje do pristavenej zbernej nádoby. 

 
3. Pre zber objemného odpadu obec určuje veľkokapacitný kontajner.   



 
4.  Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivín 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
5. Obec zabezpečuje zber a prepravu odpadu s obsahom škodlivín najmenej dvakrát do 

roka.  Zber sa uskutočňuje jeden deň. 
 

6. O dni zberu a prepravy odpadu s obsahom škodlivín obec informuje držiteľa odpadu 
miestnym rozhlasom.  

 
 

§ 14 
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným  

komunálnym odpadom 
 
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: 

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorína, 
- kuchynský odpad z domácností 

 
2. Obyvatelia majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich 
kompostoviskách. 

 
3. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na 
svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce 
kompostuje svoj biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. 

 
4. Na území obce sa nenachádza žiadny prevádzkovateľ spoločného stravovania. 

 
 
 

§ 15 
Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 

 
1. Na zber jedlých olejov a tukov obec určuje plastové fľaše. Na území obce sa jedlé 

oleje a tuky zbierajú od domu a zhromažďujú sa v plastovom kontajneri umiestnenom 
v sklade obecného úradu. 

 
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu. 

 
3. Obec zabezpečuje zber a prepravu jedlých olejov a tukov jedenkrát za mesiac podľa 

určeného harmonogramu. 
 



4. O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov obec informuje držiteľa odpadu 
doručením harmonogramu zberu do každej domácnosti. 

 
 

§ 16 
Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov 

 
1. Držiteľ nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych 

pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať 
a zhromažďovať veterinárne a humánne lieky. 

 
§ 17 

Spôsob a podmienky zberu textílií a obuvi 
 

1. Na zber textílií a obuvi obec určuje špeciálnu kovovú zbernú nádobu umiestnenú pri   
    obecnom úrade. 
 
2. Do zbernej nádoby na textílie a obuv patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, 

posteľná bielizeň, záclony, čistá obuv prípadne iný druh textílií. 
 
3. Interval odvozu textílií a obuvi je jedenkrát mesačne. 

 
§ 18 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 

1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch 
a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť na 
obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza 

- ústne na obecnom úrade v čase úradných hodín 
- písomne na adresu Obecný úrad Ďurkovce č. 76 
- telefonicky na číslo telefónu 047/ 4884112 
- elektronicky na emailovú adresu obec.durkovce@gmail.com 

 
 

§ 19 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb 

a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym 
odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového 
hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďurkovce č. 5/2013 o nakladaní 

s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi 
z domácností na území obce Ďurkovce. 

 



3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo 
v Ďurkovciach na svojom zasadnutí dňa 17.06.2016 uznesením č. 5a)/2016. 

 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016. 

 
 
 
 
V Ďurkovciach, 2.6.2016 
 
                                                                                                              Eva Egryová 
                                                                                                            starostka  obce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


