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Obec Kružlov v súlade s ustanoveniami § 4 odstavec 3 písmeno g), § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení noviel a v súlade s ustanoveniami § 39 Zákona č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov 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. 2/2016 
 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
 

na území obce Kružlov 
 

     

 

 

Čl. 1 
Predmet  nariadenia 

 
 Predmetom nariadenia je úprava podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 
stavebným odpadom, elektroodpadom z domácnosti, objemovým odpadom, separovanom zbere 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob ich zberu, prepravy, ukladania a zneškodnenia. 
 Toto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Kružlov. 
 
 

Čl. 2 
Účel  nariadenia 

 
 1) 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. 
 
 2) Toto VZN sa vydáva s cieľom : 
      - určiť systém zberu odpadov  v katastrálnom území obce Kružlov a to v súlade so 
Zákonom o odpadoch č. 223/2001Z.z. v znení neskorších predpisov. 
         -  zabezpečiť zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
vznikajúcich na území obce . 
 - zabezpečiť podľa potreby zber a prepravu a zneškodnenie objemných odpadov (kontajnery 
pri cintorínoch), 
 - ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 



odpadom, ustanoviť spôsob  zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedeného zberu 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, 
 -  ustanoviť spôsob zberu a prepravy separovaného zberu a určenie zložiek separovaného 
odpadu, 
 

 
Čl. 3 

Vymedzenie základných pojmov 
 

 Toto VZN sa riadi základnými pojmami § 2  Zákona č. 409/2006 Z.z. v platnom znení. 
 
 

Čl. 4 
Pravidlá nakladania s odpadmi 

 
 1) Na území obce Kružlov je zavedený systém zberu odpadov. 
 
 2) 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 
 
 3) Zber komunálneho odpadu je v zberných nádobách ( 110 l kontajner , označené červené 
vrecia s logom). 
 
 4) Vývozné termíny sú upresnené v harmonograme, ktorý obec doručuje do každej 
domácnosti a podnikateľskému subjektu. 
 
 5) V obci sa prísne zakazuje : 
       - do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, ale sa 
                    separujú, 
                  - zberné nádoby preplňovať a preťažovať, 
       - do zberných nádob na komunálny odpad ukladať tekutý odpad, 
      -  ukladať žeravý popol, stavebný materiál,kamene, zeminu a podobne, 
       - neukladať odpad mimo zbernej nádoby alebo označeného červeného vreca, 
       - svojvoľne vytvárať skládky odpadu, 
       - uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste, ako na určenom mieste, 
       - zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, 
       - akumulátory a opotrebované batérie zmiešavať s odpadmi z domácnosti, 
       - zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým  nádobám. 
                  - odovzdávať vytriedené zložky komunálneho odpadu, predovšetkým nebezpečný 
                     odpad (napr. batérie a akumulátory )  pouličným výkupcom, 
                  - nespotrebované lieky nevkladať do zbernej nádoby, ale odovzdať do lekárne, 
       - vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do 
                    pôdy. 
 
  
  
 
  

  Čl. 5 
Komunálny odpad a jeho zložky 

 



 
 Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálnych 
odpadov . 
 V zmysle Vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Zb. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, 
komunálne odpady (domový odpad a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií)  vrátane  
zložiek  zo separovaného odpadu je : 

 
20 03 01 - Zmesový komunálny odpad 
20 03 03 - Odpad z čistenia ulíc 
20 03 07- Objemový  odpad 
17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb 
20 01 01-  Papier a lepenka 
15 01 02-  Obaly z plastov 
20 01 02 - Sklo 
20 01 09 - Plasty 
15 01 05 - Kompozitné obaly 
20 01 40 - Kovy 
20 01 36 - Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
16 01 03 - Opotrebované pneumatiky 
15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
20 01 21 - Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 
20 01 23 - Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 
20 01 26 - Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 
20 01 27 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, 
20 01 33-  Batérie a akumulátory 
20 01 35 - Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti 
20 01 25 - Jedlé oleje a tuky - použité 
20 01 08 - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  
16 01 07 - Olejové filtre 
  Na zabezpečovanie zberu, vývozu, znehodnocovania a zneškodňovanie jednotlivých druhov 
odpadov  má obec uzatvorenú zmluvu. 
 
 Vývozné termíny sú upresnené v harmonograme vývozu na príslušný rok, ktorý obec 
doručuje do každej domácnosti a každému podnikateľskému subjektu. V prípade zmeny v 
harmonograme, obec vopred vyhlási zber určeného druhu odpadu a určí deň , v ktorom sa uskutoční 
jeho zber a vývoz. 
 

  Čl. 6 
Povinnosti pôvodcu odpadu 

  
 1/ Každý pôvodca odpadu v obci je povinný : 
 - zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci, 
 - triediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu podľa zavedeného systému zberu 
             odpadu v obci, 
 - používať zberné nádoby, kontajner 110 l, (resp. vrecia s logom  fúra), 
 - pri nakladaní s  odpadmi chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, 
 - oznamovaciu povinnosť obecnému úradu o drobnom stavebnom odpade, 
 
 - platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a 
   poplatok za zber drobného stavebného odpadu podľa príslušného VZN o miestnych 
             daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
              Kružlov,  



 - pôvodca komunálneho odpadu zodpovedá za uložený komunálny odpad v zbernej nádobe 
              až do jeho vývozu, 
 - nádoby s odpadom a vrecia vykladať pred bránu do 6.30 hod. v deň vývozu,   
 - odpad z cintorínov ukladať do kontajnerov, ktoré sú určené na tento odpad, 
 
 
 
 
 

Čl. 7 
Spôsob zberu,zneškodňovanie a prepravy 

komunálneho odpadu a drobného staveného odpadu 
 

 1) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu na území obce Kružlov môže len ten, kto má uzatvorenú zmluva na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou Kružlov. 
 2) Podnikateľské subjekty v prípade záujmu zabezpečiť separovaný zber a vývoz 
nebezpečných odpadov, musia sa kontaktovať a dojednať si podmienky s oprávnenou spoločnosťou, 
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou. 
 3)   Obec určuje pre ukladanie komunálneho odpadu zberné nádoby (110 l kontajner alebo 
červené vrecia s potlačou (logo fúra). 
              
 
 

Čl. 8 
Spôsob nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu 

 
 Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť vytriedenie odpadu podľa zbieraných komodít. 
Vytriedený odpad uložiť do plastových vriec a vyložiť v deň vývozu podľa harmonogramu pred 
bránu svojho domu do 6.30 hod. 
 Pri odovzdávaní nebezpečného odpadu je občan zo zákona povinný predložiť preukaz 
totožnosti.  V žiadnom prípade nenechávať nebezpečný odpad bez dozoru dospelej osoby. 
 Zber nebezpečného odpadu bude vykonaný podľa harmonogramu zberu na mieste určenom 
obecným úradom v presne stanovenom čase. 
 Podnikateľské subjekty v prípade záujmu zabezpečiť separovaný zber a vývoz 
nebezpečných odpadov, kontaktovať spoločnosť s ktorou má obec uzavretú zmluvu o  dohodnutie 
osobitných zmluvných podmienok. 
 Triedený zber komunálneho odpadu v obci je zabezpečený následovne : 
 
 Komodity ako je papier, sklo, zmiešané plasty, Pet fľaše triediť a ukladať do  plastových 
vriec a vykladať pred bránu rodinného domu. Elektronický odpad vykladať pred bránu rodinného 
domu a  nebezpečný odpad ako batérie, autobatéria,  výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia, pneumatiky, akumulátory a ostatný nebezpečný odpad bude odovzdaný na 
mieste určenom obecným úradom.   
 
 Do procesu separácie sú povinní zapojiť sa 
  
 
- obyvatelia rodinných domov a bytových jednotiek 
- základná a materská škola 
- podnikateľské subjekty - podnikatelia 
- zdravotné stredisko 



 
Vrecia s komoditami musia byť vyložené do 6.30 hod. v deň vývozu. 
Zakazuje sa premiestňovať a vyberať z vriec časti odpadu. 
 
 Podnikateľské subjekty v prípade záujmu zabezpečiť separovaný zber a vývoz 
nebezpečných odpadov, kontaktovať spoločnosť Fúra, s.r.o.pre dohodnutie osobitných zmluvných 
podmienok. 
 
 
Podrobnosti o triedení separovaných zložiek do plastových vriec : 
 
 
          Papier 
          Do tohto odpadu patria : noviny, časopisy, kartón. 
          Nezbiera sa  : papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, 
          škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak). 
           
          Sklo 
         Do tohto odpadu patria : prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité. 
          Nezbiera sa : 
          porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo,sklobetón,  žiarovky a žiarivky, sklo kombinované      
         s iným materiálom, znečistené sklo hlinou. 
           
          PET - fľaše 
        Do tohto odpadu patria : plastové fľaše od nápojov – zlisovať stlačením. 
          Nezbiera sa  : 
        plastové fľaše od olejov, tetrapak, škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod. 

 
         Kovové obaly 
 
         Do tohto odpadu patria : plechovky od alko a nealko nápojov – zlisovať stlačením. 
         Nezbiera sa  : 
         kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod. 
 
        Zmiešané plasty            
        Do tohto odpadu patria : fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové 
        hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie. 
        Nezbiera sa  :tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, 
        matrace, hygienické potreby, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, 
        polystyrén, bazény. 
 
       Tetrapak:  
       Do tohto odpadu patria : škatuľové obaly od nápojov, džúsy, mlieko, - zlisovať stlačením. 
       Nezbiera sa  : špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod. 
 
       Pneumatiky 
       Pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1 m – bez diskov. 
 
      Elektronický odpad 
      Biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť 
      v celku s elektronickými časťami. 
      Nezbiera sa  : vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče. 



 
 
Nebezpečný odpad : 
Batérie a akumulátory,žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, 
prevodové  a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných  látok. 
Nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávať bez dozoru dospelej osoby. Nebezpečný odpad 
sa odoberá len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa 
preukazom totožnosti. 
Nezbiera sa : eternit, sklenená vata, polystyrén 
 
Zber, vývoz a zneškodňovanie separovaného odpadu je  zabezpečovaná spoločnosťou, s   ktorou má 
obec Kružlov uzatvorenú zmluvu. Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu bude podľa stanoveného 
harmonogramu zberu odpadu. 
 
 

 
 

Čl .9 
Systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

 
 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad tzv. zelený biologický odpad medzi ktorý 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, je vhodný na 
kompostovanie. Každý vlastník alebo užívateľ zelený  biologicky rozložiteľný odpad zo zelene  
kompostuje  na vlastnom pozemku. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných 
nádob na komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
 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. 
 Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu BRKO na svojom území pre 
obyvateľov obce, pretože najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje tento odpad z domácnosti a 
záhrad. 
 Obec zabezpečuje zber zeleného biologického odpadu  pri údržbe verejnej zelene (cintorín, 
verejné priestranstvá). 
 Obec zabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo 
zariadenia školského stravovania, ktorého je zriaďovateľom, (materská a základná škola) a zber 
použitých jedlých olejov a tukov : 
 Jedlé oleje a tuky : Zber sa uskutočňuje podľa harmonogramu . Použitý jedlý potravinársky 
olej v plastových fľašiach sa uskutočňuje z dohodnutého stanovišťa v priebehu dňa. 
 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zo zariadenia školského stravovania 
(základná a materská škola) : Zber je zabezpečovaný podľa uzatvorenej zmluvy. 
   
 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je uskladňovaný v nádobe PVC s uzatváracím 
vekom, ktoré sú udržiavané v náležitom stave, čistené a podľa potreby dezinfikované. 
 Vývoz a likvidáciu tohoto odpadu a odpadu jedlé oleje a tuky  zabezpečuje firma Fúra, s.r.o. 
Jantárová 1, Košice, v súlade s uzavretou zmluvou s obcou  o poskytovaní služieb v oblasti 
nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného a kuchynského reštauračného odpadu. 
 Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania 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. 



 Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a likvidáciou tohto odpadu, ako aj 
nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne. Tieto náklady nie sú súčasťou 
miestneho poplatku. 
 Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom má prevádzkovateľ následujúce 
povinnosti : 
  - nesmie dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov, 
  - 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. 
 
 
 

Čl .10 
 

Spôsob triedenia, zhromažďovania, prepravy a zneškodňovania 
drobného stavebného odpadu 

 
 Pôvodcovia i držitelia DSO sú povinní odpad vytriediť na jednotlivé zložky (druhy), odpadu 
- kovy, drevo, plasty a pod a tieto účelne zhodnotiť. 
 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. 
 Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre 
zber komunálneho odpadu. 

 
 

Čl .11 
 

Systém zberu objemného odpadu 
 
 

 Na žiadosť obyvateľov, 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. 
   

 
Čl .12 

 
Nepovolené skládky odpadov 

 



 
 Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. je 
povinný to ohlásiť bezodkladne na obecný úrad. 
 V celom katastrálnom území obce Kružlov sa zakazuje ukladať KO mimo na to určených 
110 l kontajnerov. 
 Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladanie nepovolenej skládky - tzv. čierne skládky 
odpadu. 
 Každý občan má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Kružlov zakladá nepovolenú 
skládku odpadov starostovi obce alebo na obecný úrad, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo 
veciach odpadového hospodárstva. 

 
 

Čl .13 
 

Priestupky a pokuty 
 

 Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov alebo s ním súvisiace predpisy a toto VZN. 
 Prípadné porušenie tohto VZN o odpadoch je podľa skutočnosti konkrétneho prípadu 
priestupkom a na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov najmä Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov a ďalšie všeobecne záväzné predpisy. 

 
  

Záverečné ustanovenia 
 

 
 
 Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kružlov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Kružlove dňa 
 Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 
Kružlove. 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2016. 
 Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší  Všeobecné záväzné nariadenie obce Kružlov 
č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi s biologicky rozložiteľným odpadom a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Kružlov. 
 
 
 
         
                                                                                                     Ing. Jozef  Kmec   
                                                                                                        starosta obce 
                                           

                  
 


