
NÁVRH VZN vyvesený na úradnej tabuli od 27.11.2015 do 11.12.2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch vydáva na základe §6 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v spojení s ust. §4, ods.3, písm. f a g cit. 
zákona a v súlade s ust. §39 ods. 4 zák. č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení 
nektorých zákonov toto  
 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N Ě   N A R I A D E N I E   /ĎALEJ VZN/. 
o likvidácii odpadov na území obce Krakovany 
  č......./2015 

 
 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
 

1. Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 
1.1 Toto Všeobecné záväzné nariadenie  sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov 

na území obce Krakovany v súlade s §39 ods.3 zákona o odpadoch a jeho zavedením je: 
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce 

Krakovany za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom č.223/2001 Zb.z., 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v rámci 
separovaného zberu. 

b) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
/§39 ods.4 zákona o odpadoch/, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na 
zneškodnenie odpadov. 
2.1 Vymedzenie základných pojmov 
2.1.1 Komunálne odpady /ďalej len KO/ sú odpady z domácností vznikajúce na území obce 

Krakovany         pri činnosti, fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri 
činnosti právnických osôb, ktorých sa držiteľ zbavuje, chce sa ich zbaviť, alebo je v súlade so 
zákonom o odpadoch povinný sa ich zbaviť, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri 
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, pri údržbe verejnej 
zelene vrátane parkov a cintorínov. /§2 ods.14 zákona o odpadoch/. 

2.1.2 Drobné stavebné odpady  /ďalej len DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých  postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo 
na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie./§6 ods.1 zákona o odpadoch/. 
v náväznosti na §55 ods.2 písm. b a písm. c, §56 písm.h zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2.1.3 Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zapojiť sa do zberu komunálnych  odpadov 
zavedeného na území obce Krakovany. 

2.1.4 Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena  povahy alebo 
zloženia týchto odpadov /§2 ods.2 zákona o odpadoch/. 

2.1.5 Pôvodca komunálnych odpadov je povinný užívať nádoby zodpovedajúce systému zberu 
komunálnych odpadov zavedeného na území obce Krakovany. 

2.1.6 Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza /§2 ods.3 zákona o odpadoch. 

2.1.7 Pôvodca komunálnych odpadov je povinný ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené 
zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou Krakovany a do 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov zavedených v obci 
Krakovany. 



2.1.8 Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 
životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 

2.1.9 Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti. 

2.1.10 Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

2.1.11 Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo 
ukladajú na povrch zeme, alebo do zeme.Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom 
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. 

2.1.12 Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych chemických, alebo 
biologických vlastností. 

 
§ 2 

Program odpadového hospodárstva 
 

2.2 Základné ustanovenia 
2.3 Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich 

plnenie v súlade so zákonom o odpadoch. 
2.4 Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 

a produkuje ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, alebo 1 tonu ostatných odpadov, je povinný 
vypracovať svoj vlastný program. 

2.5 Povinnosť pôvodcu odpadov vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj drobné 
stavebné odpady obec Krakovany na ktorého území tieto odpady vznikajú. 

2.6 Záväzná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania 
s určenými druhmi a množstvami odpadov v určenom čase podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č.283/2001 Zb. z. a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných 
odpadov ukladaných na skládky odpadov. 
2.7 Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových 

zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie 
s odpadmi. 
2.2 Program pôvodcu odpadov a obce Krakovany 
 

§ 3 
Povinnosti právnických a fyzických osôb 

 
3.1 Základné povinnosti 
3.1.1 Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 

nariadením. 
3.1.2 Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi, je každý povinný chrániť zdravie  

ľudí a životné prostredie 
3.1.3 Na území obce sa zakazuje: 

a/ uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na tom určenom 
b/ zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak, ako na mieste definovaným týmto 
nariadením, 
c/ zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu 
d/ vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov. 

3.1.4 Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi  /zber, odvoz, likvidácia/ znáša držiteľ 
odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva. 

3.1.5 Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci Krakovany zistí, že na jeho 
nehnuteľnosti boli umiestnenie odpady v rozpore s týmto nariadením, resp. zákonom 
o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy na úseku životného 
prostredia, alebo Obecnému úradu v Krakovanoch. 



3.1.6 Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov na nehnuteľnosti v rozpore s týmto 
nariadením, zabezpečí zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady 
príslušný Okresný úrad . 
 
 
 

3.2 Povinnosti držiteľa odpadov 
3.2.1 Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. 
3.2.2 Zabezpečiť zneškodnenie svojich odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich 

zhodnotenie 
3.2.3 Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie iba osobne oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa tohto nariadenia. 
3.3 Povinnosti prevádzkovateľov zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 
3.3.1 Obec Krakovany určuje na zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikajú na jeho 

území, zariadenie na zneškodňovanie odpadov, s ktorým má uzatvorenú platnú zmluvu. 
3.3.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 
3.3.3 Prevádzkovateľ skládky je povinný prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov 

v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. 
3.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo inými 

nežiadúcimi únikmi. 
3.3.5 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia 

a zverejnovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený. 
3.3.6 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný spracovať a mať schválenú projektovú 

dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí 
a uzavrieť, rekultivovať a monitorovať skládku odpadov v súlade s touto dokumentáciou. 

3.3.7 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas 
prevádzkovania skládky odpadov a aj po jej uzavretí po dobu 30 rokov. 

3.4 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 
3.4.1 Obec Krakovany určuje na zhodnocovanie zelenej organickej hmoty /odpady zo zelene/ , ktorá 

vzniká na území obce, zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kompostáreň. 
3.4.2 Prevádzkovateľ kompostárne je povinný z odpadu zo zelene využiť biologické vlastnosti 

odpadov na výrobu priemyselných kompostov, ktoré sa dajú využiť k obnove mestskej zelene. 
3.4.3 Pre prevádzkovateľa kompostárne platia obdobne body3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 ako pre 

prevádzkovateľa skládky odpadov. 
3.5 Účelová finančná rezerva 
3.5.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov 

účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu 
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

3.5.2 V prípade, že povinnosti podľa odseku 3.5.1 nemôže plniť prevádzkovateľ skládky, budú 
prostriedky určené na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov prevedené zo 
zvláštneho účtu prevádzkovateľa na účet obce Krakovany. 

3.5.3 Prostriedky účelovej rezervy budú prevedené na osobitný účet obce a použité výlučne na účel, 
ktorý stanovuje zákon. 

3.5.4 Nevyčerpaná časť prostriedkov účelovej finančnej rezervy sa vráti prevádzkovateľovi skládky, 
alebo jeho právnym nástupcom po potvrdení príslušného úradu štátnej správy odpadového 
hospodárstva. 

3.5.5 Prostriedky tvoriace účelovú finančnú  rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia 
ani exekúcie. 

 
 
 



§ 4 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

 
4.1 Definícia komunálnych odpadov 
4.1.1 Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce Krakovany pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb 
alebo fyzických osôb – podnikateľov. 

4.1.2 Za komunálne odpady sa považujú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce Krakovany pri 
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce Krakovany a pri údržbe 
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. 

4.1.3 Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce Krakovany a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce Krakovany zodpovedá obec Krakovany. 
Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, ich zneškodňovanie 
ako aj zber separovaných zložiek odpadov a ich zhodnocovanie na území obce Krakovany 
môže zabezpečovať iba organizácia /ďalej oprávnený vývozca/, ktorá má na uvedenú činnosť 
uzatvorenú zmluvu s obcou Krakovany v súlade s §39 ods. 7 zákona o odpadoch. 

4.2 Príprava komunálnych odpadov na odvoz 
 Majitelia, správcovia alebo spoločenstvá bytov sú povinní oboznámiť nájomníkov so 
systémom zberu komunálnych odpadov v príslušnej časti obce, v ktorej sa bytový dom 
nachádza. Taktiež sú povinní oboznámiť nájomníkov so systémom separácie odpadov. 
 Nájomníci sú povinní využívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov a nádoba na 
oddelené zhromažďovanie separovaných zložiek odpadu. 
 Držitelia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred uložením do nádob boli 
náležite vytriedené a na odvoz riadne pripravené. 

 Zo strany držiteľa odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené ak: 
a/ sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené, 
b/ je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám. 

Pri príprave komunálnych a separovaných odpadov na odvoz sa vyžaduje súčinnosť 
majiteľa, správcu, resp. nájomcu nehnuteľností /ďalej len objednávateľa/ s oprávneným 
vývozcom. 
Objednávateľ zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré 
nemajú nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č.4 zákona o odpadoch a ktoré nie je možné ďalej 
separovať podľa projektu separácie schváleného obcou. 
Objednávateľ odovzdá odpady oprávnenému vývozcovi v takom stave, aby nebolo ohrozené 
zdravie pracovníkov vývozcu a bezpečnosť pri práci. V prípade porušenia tohto ustanovenia 
prechádza zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie pracovníkov vývozcu na objednávateľa. 
Oprávnený vývozca odpadu sa zaväzuje na súčinnosť s objednávateľom pri zbere a odvoze 
komunálnych odpadov a separovaných odpadov oddelene uložených. 

4.3. Zberné nádoby na odpady  
4.3.1. V obci Krakovany je zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob. Obec týmto 
nariadením určuje povinnosť pôvodcom odpadov na jeho území zapojiť sa do tohto zberu. Počet 
potrebných zberných nádob pre odvoz komunálnych odpadov určí oprávnený vývozca nasledovne: 
Rodinné domy 
Jednočlenná až päťčlenná domácnosť v rodinnom dome – 120 l nádoba s vývozom 26 krát ročne 
Šesťčlenná až sedemčlenná domácnosť v rodinnom dome – 2x 120 litrová nádoba s vývozom 26 
krát ročne.  
Bytové domy a bytovky 
Bytové domy  – 120 l nádoba s vývozom 26 krát ročne pre jeden byt.  
Bytovky - 120 l nádoba s vývozom 26 krát ročne pre jeden byt.  
Právnické osoby 
1100 litrové kontajnery podľa druhu odpadu a množstva odpadu s vývozom podľa potreby. 

4.3.2 Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť 
komunikácie a chodníky. Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá objednávateľ, rovnako aj 
za čistotu stanoviska zberných nádob. 



4.3.3 Prístup k nádobám musí byť zabezpečený celoročne a každý objednávateľ je povinný aj 
v zimnom období umožniť vyprázdnenie a odvoz odprataním snehu a posypom prístupovej 
komunikácie. 

4.3.4 Znečistenie okolia stanoviska zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze 
odpadov, alebo separovaných odpadov, odstránia pracovníci oprávneného vývozcu okamžite pri 
zbere odpadov. 

4.3.5 Objednávateľ zabezpečí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú 
hmotnosť, resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení. 

4.3.6 Objednávateľ je povinný v prípade prepĺňania zberných nádob zabezpečiť zvýšenie počtu 
nádob, alebo zvýšenie početnosti vývozu zberných nádob. 

4.3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade straty nádoby na odpady, alebo jej poškodenia uhradí 
oprávnenému vývozcovi spôsobenú škodu. 

4.3.8 Prevzatím komunálnych odpadov sa ich majiteľom stáva oprávnený vývozca. 
Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám než oprávnenému vývozcovi odvážať 
a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, 
vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných, než k tomu 
určených nádob. 
 
 

§ 5 
Nakladanie so stavebnými odpadmi 
 

5.1. Definícia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov. 
 
5.1.1. Stavebné odpady, ako aj drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej 
činnosti a demoláciách /betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla, obkladačky, kachličky, 
keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné/ právnických osôb, fyzických osôb 
a fyzických osôb – podnikateľov. 
5.1.2. Stavebnými odpadmi, ako aj drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti 
obce vrátane rekonštrukcii komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a pri výstavbe sídlisk. 
5.1.3. Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. 
 
5.2. Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov. 
 
5.2.1. Stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, 
prípadne právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do 
veľkokapacitných kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na náklady 
stavebníka alebo investora. 
5.2.2. Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný uzatvoriť 
zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, alebo s prevádzkovateľom skládky 
odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov privezie vlastným dopravným prostriedkom, 
lebo iným spôsobom. 
5.2.3. Obec určuje na likvidáciu stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, ktoré 
vznikajú na jeho území, skládku odpadov. 
5.2.4. Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady na iné miesto, 
než na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť uložené na 
stanovisko stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu.  
5.2.5. Držiteľ stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, je povinný na vyžiadanie 
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, ako 
i drobnými stavebnými odpadmi. 
 
 

§ 6 
 

ÚČTOVANIE POLATKU ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU KOMUNÁLNYCH ODPADOV. 



 
 
6.1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov. 

6.1.1. Poplatok za zber odpadov, prepravu odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zapožičanie 
zbernej nádoby na komunálne odpady platí: 

a/   fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 
b/ právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vznikajú komunálne 

odpady, alebo ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúca sa na území obce, 
určenú na podnikanie, 

c/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej 
sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálne ubytovanie, individuálnu 
rekreáciu ako záhrada, byt, alebo nebytový priestor. 

6.1.2. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového          
priestoru. 
6.1.3. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je 
platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. 
 
6.2. Vyberanie poplatku. 
 
6.2.1. Poplatky za odvoz komunálnych obec vyrubuje rozhodnutím. 
6.2.7. Pokiaľ dôjde k podstatným zmenám, obec môže svojim nariadením zmeniť systém vyberania 
poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov. 
6.2.8. Poplatok za likvidáciu drobných stavebných odpadov platí občan priamo pri vývoze odpadu 
poverenému pracovníkovi obce. 
 

§ 7 
ZBER , VYHODNOTENIE A SPRACOVANIE VYTRIEDEENÝCH 

ODPADOV. 
 

7.1. Definície separácie 
7.1.1. Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré 
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
 Separáciou komunálnych odpadov sa vytvorí samostatná zložka, ktorú možno mechanicky 
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. 
 Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom, je povinnosťou držiteľov odpadov. 
prúdy vytriedených odpadov sú členené podľa komodít nasledovne: 
a/ opotrebované odpadové oleje, 
b/ opotrebované pneumatiky, 
c/ odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov /napr. Tatra Pac/, 
d/ spotrebná elektronika a elektrospotrebiče, 
e/ odpady z plastov /napr.PET –fľaše/ 
f/ žiarivky s obsahom ortuti, 
g/ odpadový zberový papier a kartonáž, 
h/ odpadové zberové sklo 
i/ staré vozidlá, 
7.1.2 Obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a vlastníci 
alebo správcovia nehnuteľnosti na území obce sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu, 
zavedeného obcou a realizovaného iba cestou oprávneného vývozcu s cieľom zhodnotenia časti 
komunálneho odpadu v zmysle zákona o odpadoch. 
7.1.3 Povinní z predchádzajúceho bodu zabezpečia, že separované odpady podľa zbieraných 
komodít budú oddelene zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a umiestňované do 
vyhradených a farebne rozlíšených zberných nádob oprávneného vývozcu. 
7.1.4 Zakazuje sa fyzickým osobám, – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať zber, 
zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce v súlade so zákonom o odpadoch. 



7.1.5. Zakazuje sa okrem oprávneného vývozcu odvážať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať 
ich a akokoľvek manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti. 
7.1.6. Na zber a zhodnocovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, nakladanie s opotrebovanými 
olejmi a zber a spracovanie starých vozidiel je potrebná autorizácia. 
 
 
7.2. Forma separovaného odpadu 
7.2.1. Podrobnosti zberu, zhodnocovania a spracovania vytriedených odpadov /separovaného zberu/ 
upraví obec v Štatúte separovaného zberu, ktorý bude sledovať ciele Programu odpadového 
hospodárstva a projekt separovaného odpadu. 
7.2.2. Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov: 
a/          opotrebované batérie a automobilové akumulátory, 
b/ odpady z plastov /napr.PET –fľaše/ 
c/ odpadový zberový papier a kartonáž, 
d/ odpadové zberové sklo  
e/ tetrapaky 
f/ textil 
g/ odpadový kuchynský olej 
7.2.3. Súčasne separované komodity komunálneho odpadu sa ukladajú do špeciálne upravených 
a farebne rozlíšených zberných nádob. 
7.2.4. Opotrebované automobilové akumulátory sa odovzdávajú u oprávneného vývozcu do 
špeciálneho kontajnera na akumulátory. 
7.2.5. Povinní podľa bodu 7.1.5. sa musia zapojiť do zavedeného separovaného zberu dňom účinnosti 
tohto nariadenia. 
7.2.6. S povinnými fyzickými osobami – podnikateľmi, právnickými osobami a vlastníkmi alebo 
správcami nehnuteľnosti uzatvorí oprávnený vývozca zmluvu o separácii komunálneho odpadu. 
7.2.7. Po rozšírení ďaľších komodít, resp. po vytvorení zberných dvorov budú tieto povinné z bodu 
7.2.8. využívať s cieľom zvýšenia podielu zhodnotených zložiek komunálneho odpadu. 
7.2.9. Pri zriaďovaní zberných dvorov musí byť sledovaná možnosť, aby fyzické osoby mohli odložiť 
svoj nadrozmerný odpad /nábytok, matrace, odpad zo zelene/, ako aj svoj drobný stavebný odpad 
/umývadlá, WC misy, vane, kachličky/ v dostupných lokalitách svojho bývania, zber a prepravu 
zabezpečí dvakrát ročne obec. 
7.3. Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu 
7.3.1. Obec uzatvorí s Recyklačným fondom zmluvu, na základe ktorej mu vzniká nárokovateľnosť 
príspevku pri hodnovernom preukázaní, že sa vykoná separácia jednotlivých komodít komunálneho 
odpadu. 
7.3.2. Poskytnuté prostriedky Recyklačného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté 
podľa rozhodnutia správnej rady Recyklačného fondu a za podmienok uvedených v zmluve 
o poskytnutí prostriedkov. 
 

 
§ 8 

PÔSOBNOSŤ OBCE NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
 
 
8.1. Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva 
8.1.1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prerokováva priestupky, ktoré jej do 
pôsobnosti vymedzil zákon o odpadoch. 
8.1.2. Obec poskytuje týmto nariadením držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti 
zariadení na nakladanie s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jeho území. 
8.1.3. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, 
o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného 
odpadu v súlade s §72 ods.c zákona o odpadoch. 
8.2. Účastníci konania 



8.2.1. Obec je účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a/, c/ až e/ a k/ je vždy aj 
obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie 
odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť. 
8.3. Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia. 
8.3.1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a/          zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením, 
b/ uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením, 
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú v odst. 3.1.5., 
d/ neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi, 
8.3.2. Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prerokováva obec v súlade so zákonom 
o priestupkoch. 
8.3.3. Za priestupok podľa predchádzajúcich odsekov môže obec delikventom udelil peňažnú pokutu 
do výšky 5.000,-Sk. 
8.3.4. Ostatné správne delikty mimo tých, ktoré je oprávnené riešiť obec, budú postihované pokutou 
uloženou príslušným orgánom štátnej správy. 
8.4. Výnosy z pokút a priestupkov 
8.4.1. Výnosy z pokút za priestupky uložené podľa ods.8.3. sú príjmom obce. 
 

§ 9 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
9.1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonajú: 
a/          poriadková komisia obce Krakovany 
b/ poslanci obecného zastupiteľstva 
c/ obecný úrad Krakovany 
d/ orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií. 
 
9.2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s tuhým komunálnym 
odpadom na území obce Krakovany 14.12.2001 a bolo schválené Uznesením č.9/2001. 
9.3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2016. 
9.4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Krakovany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
v Krakovanoch dňa .......2015 a bolo schválené Uznesením č...... 
 
 
 
V Krakovanoch dňa 23.11.2015 
 
 
 
 
 
       Mgr. František Klinovský 
       starosta obce 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


