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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ POLE č. 6/2022 

o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľké Pole 
 

Obec Veľké Pole podľa § 4 ods. 3 písm.  g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 

8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)  

 

I. ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Toto nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom 

a drobným stavebnými odpadmi, spôsobe zberu a prepravy zmesových komunálnych 

odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 

o nakladaní s drobným stavebným odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu 

jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, najmä zberu elektro odpadov z domácností, 

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 a zdravotníckych pomôcok,  

jedlých olejov a tukov, o spôsobe zbere objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom 

nebezpečných látok, o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, o spôsobe zberu kalu 

zo septikov a žúmp, o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

o prevzádzkovaní zberného dvora, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, 

ako aj miesta určené na ukladanie komunálnych odpadov. Ďalej upravuje práva a povinnosti 

pôvodcov a držiteľov komunálnych odpadov, povinnosti vlastníkov alebo správcov 

nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti organizácií oprávnených na nakladanie 

s komunálnymi odpadmi s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať 

čistotu na území obce Veľké Pole. 

 

Čl.2 

Záväznosť ustanovenia 

 

Toto nariadenie je záväzné pre pôvodcov a držiteľov odpadov v zmysle § 77 zákona č.  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
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II.ČASŤ 

Spoločné ustanovenia 

 

Čl. 3 

Základné pojmy 

 

1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín 

a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných 

zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady. 

3. 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. 

4. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác 

vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

6. Elektroodpad 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 pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako 

domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 

7. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom 

čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo 

zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje 

obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 

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

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 

osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady 

z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo 

záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 

potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 

komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 

údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe 

obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa 

nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky. 

9. 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. 

10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť. 

11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 

je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

12. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v 

Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami 

vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia 
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zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy 

o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov 

vyhradeného výrobku. 

13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. 

14. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, 

kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

15. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „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. 

16. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností 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 činností. 

17. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 

trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná 

skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste 

výroby, ako aj  miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné 

uloženie odpadov. 

18. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber 

alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená 

autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených 

povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a 

akumulátorov.  

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

komunálnych odpadov. 

20. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, 

vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky. 

21. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy 

s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch. 

22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií 

a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca 

neobalového výrobku. 

23. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia 

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

24. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na 

zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho 

odpadu. 
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25. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo 

osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na 

prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný 

stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. 

26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá 

nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej 

v súlade so zákonom o odpadoch.  

27. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, 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. 

28. 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. 

29. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

30. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 

druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.  

 

Čl.4 

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber 

 

1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný 

zriadiť vyhradené miesto pre nádoby (vrecia) a splniť nasledujúce podmienky 

zabezpečujúce, aby: 

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  

vhodnú manipuláciu s nádobami, 

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest a pod., 

d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 

e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 

2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne 

zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu. 

3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí  majiteľ 

(správca, resp. nájomca)  nehnuteľnosti  po  prerokovaní s obecným úradom. 

4. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu 

nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na 

vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad. 

5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 

odpad, je majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich 

premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.  

6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach 

hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. 

7. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá 

triedeného zberu. 
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Čl. 5 

Všeobecné povinnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi 

 

1. Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a oddelene vyzbieraným 

odpadom z domácností, zmesovým odpadom z iných zdrojov a s drobným stavebným 

odpadom zodpovedá Obec Veľké Pole (ďajej len „Obec“) 

2. Fyzická osoba  podnikateľ a právnická osoba ako pôvodca odpadu zodpovedá za 

nakladenie  s oddelene vyzbieraným odpadom z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, s elektroodpadom a použitými batériami 

a akumulátormi a za oddelené vyzbieraný odpad z obalov a z iných zdrojov a oddelene 

vyzbieraných odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. 

3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať 

v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením obce. 

4. Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočnosti podľa ods. 2 čl. 3 je povinný : 

a) Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci a užívať zberné nádoby 

zodpovedajúce tomuto systému zberu komunálnych odpadov, 

b) Užívať potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a tieto 

zberné nádoby udržiavať v dobrom stave, zabezpečiť ich proti poškodeniu,  

c) Ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a drobné stavebné odpady na 

účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúce 

systému zberu komunálnych odpadov v obci 

d) Udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. 

 

5. Zakazuje sa : 

a) Ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad iný odpad 

ako zmesový komunálny odpad, 

b) Ukladať do zberných nádob určených na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

iný odpad ako biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,  

c) Ukladať do zberných  nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu 

zložky komunálneho odpadu, pre ktoré nie je nádoba určená, 

d) Uložiť alebo ponechať komunálny odpad mimo určené zberné nádoby alebo na 

inom mieste, ako na mieste určenom týmto nariadením a zákonom o dopadoch, 

e) Premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, alebo vyberať si časti odpadu 

z nich, 

f) Zberné nádoby poškodzovať, preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, 

g) Zmiešavať opotrebované batérie a akumulátory a nebezpečný odpad 

s komunálnymi odpadmi z domácnosti, 

h) Vypúšťať odpadové oleje (aj jedlé) do povrchových, podzemných vôd a do 

kanalizácie, 

i) Zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 



 

 

6 

 

j) Zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad spaľovaním s výnimkou prípadu, na 

ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 

k) Spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 

zariadeniach v domácnostiach. 

6. Vykonávaním zberu, prepravou komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov, zaradených do kategórie „ostatný odpad“ a nakladaním s nimi na území obce 

Veľké Pole je poverený Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. (ďalej len „MsPS 

Žarnovica s.r.o.) na základe zmluvy s Obcou, v ktorej sú podrobne upravené 

podmienky a spôsob zberu, prepravy a iného nakladania s týmito odpadmi.  

7. Vykonávať mobilný zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce Veľké Pole 

a vykonávať zber komunálnych odpadov vrátane výkupu na území obce Veľké Pole , 

s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od prevázkovateľa 

kuchyne, môže vykonávať ten, kto má s Obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie 

tejto činnosti. 

8. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, plasty, kovy, 

kompozitné obaly) na  území obce Veľké Pole vykonáva MsPS Žarnovica s.r.o. na 

základe zmluvy s Obcou a na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

s názvom ENVI – PAK, a.s., Bratislava, s ktorou Obec uzavrelo zmluvu pre 

prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi 

z neobalových výrobkov. 

9. Obec je oprávnená požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho 

odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá 

s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

potrebné informácie v zmysle zákona o odpadoch. 

 

III.ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, 

nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom a ostatnými odpadmi 

 

Čl. 6 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

 

1. Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Odváža sa zo 110 l, 1100 l zberných 

nádob na skládku odpadov na zneškodnenie. 

2. Pôvodcovia odpadov si zabezpečia na vlastné náklady zberné nádoby na zmesový 

komunálny odpad zodpovedajúcej systému zberu v obci, napr. v MsPS Žarnovica 

s.r.o., Partizánske 1043/894 , 966 81 Žarnovica v cenách podľa platného cenníka. 

3. Zmesový komunálny odpad zo 110 l a 1100 l zberných  nádob fyzických aj 

právnických osôb sa odváža 1-krát za dva týždne, t.j. 1-krát za 14 dní  a to podľa : 

Kalendára vývozu zmesového komunálneho dopadu na daný rok. 
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4. Harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený aj na 

webovom sídle obce a každá domácnosť ho dostáva v papierovej podobe do 

schránok v priebehu decembra na ďalší nasledujúci rok. 

5. Pre občanov  v rodinných domoch, ktoré sú vzdialené od prístupových 

komunikácií zabezpečí obec presun 1100 l zberných nádob k dostupnému miestu 

pre zvoz po telefonickom nahlásení na obecný úrad  tel. 045/6895123 ak je 1100 l 

zberná nádoba plná.  

 

Čl. 7 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

1. Zber drobného stavebného odpadu (ďalej lne „DSO“)  sa v obci uskutočňuje 

formou množstevného zberu. 

2. Pôvodca DSO odovzdá odpad na zberný dvor Obce Veľké Pole a zároveň za 

odvážené množstvo DSO zaplatí poplatok v zmysle platného VZN na daný rok 

(5/2021)  

3. Medzi DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, a pod. 

4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred jeho odovzdaním vytriediť na jednotlivé 

zložky (sklo, kovy, plasty, drevo a pod.) 

5. Pôvodca tohto odpadu  je povinný počas realizácie prác zhromažďovať DSO 

bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom 

priestranstve výlučne na základe súhlasu obci s užívaním verejného priestranstva. 

Pri užívaní verejného priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného 

prostredia, nadmernému znečisteniu okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia 

ľudí. 

6. Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob na komunálny odpad alebo vedľa 

nich. 

7. Pri väčšom množstve DSO si služby súvisiace s odvozom a zneškodnením alebo 

zhodnotením odpadu môže pôvodca odpadu objednať u MsPS Žarnovica s.r.o.. 

Doklad o odvoze a zneškodnení alebo zhodnotení DSO jeho pôvodca povinný 

uschovať. 

 

Čl. 8 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) zo záhrad a parkov je 

zákázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad alebo vedľa nich a na 

verejné priestranstvá. 

2. Občania bývajúci v rodinných domov sú povinní zhodnocovať BRKO zo záhrad 

v kompostéroch alebo kompostoviskách na svojom pozemku. 

3. Do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad :  

a) patrí : kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín 

a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, znité ovocie a zelenina, 

piliny, drevná štiepka, hobliny, drevený popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia 

a pod., 
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b) nepatrí : uhynuté zvieratá, časti zvierat, zvyšky jedál, kosti a všetky iné odpady 

namajúce biocharakter. 

4. Zber BRKO z parkov a verejných priestranstiev a z cintorína vykonáva Obec. 

5. Občania môžu počas jarného a jesenného obdobia, ktoré je vyhlásené v obecnom 

rozhlase uložiť konáre z orezávania stromov a kríkov postrihané na menšie kusy, 

zviazané do zväzkov alebo na kôpky pred brány svojich rodinných domov na miesto 

pri zberných nádobách na zmesový komunálny odpad. 

6. Chatári a chalupári sú povinní BRKO zo svojich záhrad zhodnocovať na svojich 

pozemkoch kompostovaním. 

 

Čl.9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchýnským odpadom z domácností (ďalej len 

„kuchynský odpad“) a pri bytových domoch 

1. Pri bytových domoch sú pre zber kuchynského odpadu z domácnosti určené zberné 

nádoby – kontajnery kovové v ktorých sú umiestnené hnedé nádoby s vetracími 

otvormi, umiestnené na stojiskách určené Obcou Veľké Pole. Kovové kontajnery sú 

označené štítkom „BIO - kuchynský odpad“. 

2. Kuchynský odpad zo 120 l hnedých zberných nádob sa odvážať 2 x do mesiaca január 

– december. 

3. Každá domácnosť v bytových domoch jednorázovo obdržala vedro s vekom 

s objemom 5,6 l a vedro ktoré je označené „Kuchynský odpad“ a 52 ks 

kompostovateľných vreciek. 

4. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (potraviny bez obalov) patrí : 

- Zvyšky ovocia, zeleniny, a šupky z ich čistenia 

- Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina 

- Kávové a čajové zvyšky, vajcia a vaječné škrupiny 

- Starý chlieb a pečivo 

- Zvyšky jedál 

- Tuhé zvyšky z polievok 

- Mäso a ryby (podľa možnosti nie surové) 

- Mliečne výrobky bez obalu 

- Potraviny po záruke bez obalu 

- Papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, džemom, maslom 

- Použité papierové utierky a papierové servítky 

5. Medzi bilogicky rozložiteľný kuchynský odpad (potraviny bez obalov) nepatrí :  

- Zlenený odpad zo záhrad (žiadne lístie, tráva, konáre a iné ) 

- Tekuté zložky (omáčky, polievky) 

- Tiedené zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier a iné) 

- Nebezpečný odpad 

- Cigaretové ohorky 

- Nerozložiteľné jednorázové čistiace utierky 

- Použité oleje a tuky z domácností (odovzdávať podľa Čl. 16 tohto nariadenia). 
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6. Zakazuje sa používať na kuchynský odpad iné ako kompostovateľné vrecko a ukladať 

do zberných nádob kuchynský odpad v plastových obaloch alebo plastových vreckách 

(igelitkách), ktoré nie sú kompostovateľné. 

 

Čl.10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľov kuchýň 

 

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

spoločného stravovania (ďalej len prevádzkovateľ kuchyne“) je povinný v súlade so 

zákonom o odpadoch vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktoréh je pôvodcom 

a tento odpad odovzdať osobe oprávnenej  na vykonávanie zberu, prepravy, 

zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu. 

2. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom do nádob určených mestom na zber 

komunálneho odpadu. 

 

IV. ČASŤ 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

 

Čl. 11 

Spôsob a podmienky tiedeného zberu komunálnych odpadov 

 

1. Cieľom triedenia komunálnych odpadov je vytvoriť samostatnú zložku 

komunálneho odpadu, ktorá neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo 

nečistoty a možno ju zaradiť ako samostatný druh odpadu s katalógovým číslom. 

2. V obci sa vykonáva triedený zber: 

a) elektroodpadov z domácností, 

b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu 

s odpadmi z obalov), 

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií a akumulátorov, 

d) jedlých olejov a tukov z MŠ, 

e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

f) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  

Pôvodcovia komunálnych odpadov sú povinní ukladať jednotlivé oddelene zbierané 

zložky komunálneho odpadu do na to určených zberných nádob (v jednotlivých častiach 

obce) a do zberných plastových vriec a na miesta určené obcou. 

 

Čl.12 

Spôsob zberu elektroodpadov z domácností 
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1. Obec má uzavretú zmluvu so spoločnosťou ZEDKO, s.r.o. Banská Bystrica (treťou 

osobou) pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania 

s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 

 

Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska 

a telekomunikačná technika, mobilné telefony, videá, diskmany, digitálne hodinky, 

gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie 

atď. 

 

2. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý 

obec vopred vyhlási na webovom sídle obce Veľké Pole www.velkepole.sk, rozhlasom a 

na verejnej tabuli. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania bezplatne odovzdať 

elektroodpad na zberný dvor za obecnú garáž pri MŠ. 

 

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

Elektroodpad z domácností je zákázané rozoberať alebo inak do neho zasahovať pred jeho 

odovzdaním a taktiež je zakázané ho ukladať do zberných nádob na komunálny odpad 

alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce. 

 

Čl.13 

Spôsob zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi 

 

1. Toto ustanovenie upravuje podmienky triedeného zberu komunálních odpadov 

z papiera, plastov, skla, kompozitních obalov na báze lepenky (tetrapaky) a kovov 

(odpady z obalov a neobalových výrobkov), na ktoré sa uplatňuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov.  

2. Obec má na nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorenú 

zumluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly s názvom ENVI-PAK, a.s., 

Bratislava a so zberovou spoločnosťou MsPS Žarnovica s.r.o. a zo zberovou 

spoločnosťou ESTY s.r.o. 

 

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 100 l žltých vriec.  

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá 

a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše 

od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 

nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, 

vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná 

a nábytok a pod. 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené 

plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 100 l červených vriec.  

http://www.velkepole.sk/
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Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky 

a pod. 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

Sklo v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 100 l zelených vriec.  

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, 

črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej 

hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod. 

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 100 l modrých vriec.  

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, 

obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier 

a pod. 

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne 

dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 100 l červených vriec.  

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 

štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 

práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, 

vrchnáky z kompozitných krabíc. 

 

Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu zberová 

spoločnosť Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.  

3. Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít pri Obecnom úrade a MŠ. 

4. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto 

VZN, na webovom sídle obce Veľké Pole www.velkepole.sk, rozhlasom a na verejnej 

tabuli.  

5. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční 

zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou 

a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.  

 

Čl. 14 

Spôsob zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulá 

http://www.velkepole.sk/
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Obec má uzavretú zmluvu so spoločnosťou ZEDKO, s.r.o. Banská Bystrica (treťou 

osobou) pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s 

batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 

 

Patria sem : automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenostných personálních 

počítačov a iných elektrozariadení a pod. 

 

1. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory na predajných miestach 

u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených 

v súlade so zákonom o odpadoch. 

2. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na Obecnom úrade.  

3. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa 

nich a na verejné priestranstvá obce.  

4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční 

zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

 

Čl.15 

Spôsob zberu humánnych a veterinárnych liekov 

 

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.  

2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 

3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na 

verejné priestranstvá obce. 

 

Čl. 16 

Spôsob zberu jedlých olejov a tukov z domácností 

 

1. Na území obce  je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a 

tukov z domácností, ktoré môžu občania obce celoročne bezplatne odovzdávať v 

uzatvorených PET fľašiach do označeného 240 l sudu, ktorý sa nachádza pred objektom 

MŠ Veľké Pole. 

2. 240 l sud je označený nápisom „Sud na jedlý olej“. 

3. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, 

resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.  

4. Odpad je vyvážaný 1x mesačne na základe harmonogramu zberu odpadu. Jeho prepravu 

a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť INTA s.r.o., Trenčín, s ktorou má 

obec uzatvorenú zmluvu.  

 

V. ČASŤ 

Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 

a spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 

Čl. 17 

Spôsob zberu objemného odpadu 
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1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne 

nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu 

a podobne.  

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre vrecia, ako aj 

vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá 

obce.  

3. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber 

a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  

4. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred 

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce na 

webovom sídle obce Veľké Pole www.velkepole.sk, rozhlasom a na verejnej tabuli. 

 

Čl.18 

Spôsob zberu odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok 

 

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok ( ďalej len „nebezpečný odpad“) 

sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné 

bezpečné zhromaždenie. 

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 

laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie 

rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo 

obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené 

nebezpečnými látkami a pod. 

3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do 

priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.  

4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka zber a prepravu oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na 

účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 

z domácností s obsahom škodlivých látok prostredníctvom spoločnosti ZEDKO s.r.o. Banská 

Bystrica. 

5. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu 

vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce 

(na webovom sídle obce Veľké Pole www.velkepole.sk, rozhlasom a na verejnej tabuli).  

 

Čl. 19 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový 

zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. 

2. DSO sa odovzdáva na zbernom dvore v obci. 

3. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, ktoré 

obec určí v harmonograme zberu  a vopred vyhlási rozhlasom a na verejnej tabuli. 

Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste 

v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad do pristavenej zbernej nádoby. 

4. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

http://www.velkepole.sk/
http://www.velkepole.sk/
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5. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé 

zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

6. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo 

vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia). 

7. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných 

odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje 

obec sama. 

 

Čl.20 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 

1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, jako sa stala 

odpadovou pneumatikou odovzdať ju distribútorovi pneumatík, okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odevzdávaného osobe opravneje 

na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

2. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť spätný odber odpadových pneumatík, bez 

ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú 

dobu a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky. 

3. Distribútor pneumatík je povinný informovať konečných používateľov odpadových 

pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri 

predaji pneumatík viditeľné a pre verejnost prístupné, o možnosti bezplatného spätného 

zberu. 

4. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky :  

a) do zberných nádob na komunálny odpad alebo vedľa nich, 

b) do veľkokapacitného kontajnera  

c) na verejné priestranstvá. 

5. Zber opotrebovaných pneumatík vykonávaný v rámci triedeného zberu Obce Veľké Pole 

prebieha celoročne na dočasnom zbernom mieste : za obecnými garážami na dvore Veľké 

Pole č.287 (C-KN parcela 139/1 záhrada, k.ú. Veľké Pole, súradnice N  48.540614° E 

18.567228° ) 

6. Obec má uzavretú zmluvu so spoločnosťou  OZV Pneu, s.r.o. , so sídlom Ulica za depom 

3071/7G, 971 01 Prievidza, ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov a zároveň 

prevádzkovateľom neziskového kolektívneho systému združeného nakladania tvoreného 

sieťou zberných miest pre spätný zber pneumatík. 

7. Zberné miesto kolektívneho systému OZV Pneu v obci Veľké Pole je súčasťou čiastočne 

oploteného areálu obecných garáží označené nápisom : „Zberné miesto pneumatík Veľké 

Pole“, kde je umožnené fyzickým osobám obce zhromažďovať opotrebované pneumatiky 

v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00 hod. Zhromaždené pneumatiky sú chránené pred 

odcudzením až do odovzdania spol. OZV Pneu. Odber pneumatík zo zberného miesta sa 

vykonáva spravidla dvakrát do roka (jar-jeseň). 

 

Čl. 21 

Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp 

 

1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len 

osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou.  
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2. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú 

napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady 

zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.  

3. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady 

o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.  

4. Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v Čistiarni odpadových vôd 

v Žarnovici. 

 

VI. ČASŤ 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

Čl. 22 

 

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 

„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 

Okresnému úradu Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej 

územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.  

2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom 

obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, na 

telefónnom čísle 045/6895123 alebo na mailovej adrese ocu@velkepole.sk 

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Žarnovica, 

Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

VII. ČASŤ 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

Čl. 23 

 

1. Zberný dvor je umiestnený v areáli obce v lokalite pri MŠ. Je prevádzkovaný obcou. 

2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci môže bezplatne odovzdať oddelené zbierané 

zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore obce. 

3. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou 

osobou ako uvedenou v odseku 2 je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka. 

4. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný 

odpad, komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané 

zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne 

záväznom nariadení. 

5. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní 

pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania 

na kúpu novej pneumatiky.  

6. Výšku miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec 

vo všeobecne záväznom nariadení. 

7. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú 

zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. 

 

 

mailto:ocu@velkepole.sk
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VIII. ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Čl.24 

Sankcie 

 

1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno postihnúť : 

a) V prípade fyzickej osoby sankciou v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

b) V príapade pravnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie 

sankciou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Čl. 25 

Kontrola dodržiavania nariadenia 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonajú : kontrolór obce, poslanci obecného 

zastupitelstva a poverení zamestnanci  obce Veľké Pole. 

Čl.26 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na VZN č. 6/2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli na svojom 

zasadnutí dňa 30.11.2022 uznesením č. 70/2022 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

3. Nadobudnitím učinnosti VZN č. 6/2022 sa zrušuje VZN č. 3/2021 

 

 

.................................... 

                                                                                                František Demeter  

                                    starosta obce 

Vyvesené :  15.11.2022 

Schválené :  30.11.2022 

 

Nadobúda účinnosť : 01.01.2023 


