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Obec Geraltov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g/ a ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 ods. 8  zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov /ďalej len „zákona o odpadoch“/   

 

v y d á v a 

 toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Geraltov 

 
/ďalej len „VZN“/ 

 

I. ČASŤ 
                                              Úvodné ustanovenia 

 

 
 

§ 1 

Pôsobnosť nariadenia 

 
1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v 

oblasti nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedenia zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu a s drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi z 

domácností na území obce a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 

predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na celom území obce. 

 
2. Toto  nariadenie  sa  vydáva  s cieľom  stanoviť  pre  obec  vhodný  systém  

nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane objemových odpadov a odpadov z 

domácností s obsahom škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce Geraltov. 
 

 
 

§ 2 

Základné pojmy 

 
1. Základné  definície  pojmov,  ako  odpad,  pôvodca  odpadu,  držiteľ  odpadu,  

nebezpečný odpad, komunálny odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny 
odpad, nakladanie s odpadom,  zhodnocovanie  odpadov,  zneškodňovanie  odpadu,  
zber  odpadu,  zložka komunálnych   odpadov,   skládka   odpadov,   elektroodpad   z 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov  

 

č. 1/2021  

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Geraltov 



domácností,   biologicky rozložiteľné  komunálne  odpady,  osoba  zodpovedná  za  
zber  komunálnych  odpadov, zberný dvor, prevádzkovateľ kuchyne a pod. upravuje 
osobitný právny predpis.
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II. ČASŤ 

Všeobecné zásady pri nakladaní s odpadom 

 

§ 3 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o 

odpadoch neustanovuje inak. 

 

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

súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. 

 

3. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať 

takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a 

to tak, aby nedochádzalo k:  

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,  

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a  

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

 

4. Zakazuje sa :  

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to 

určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,  

b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom 

o odpadoch,  

c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, 

odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,  

d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v 

rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,  

e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty 

koncentrácie škodlivých látok,  

f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na 

ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,  

g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 

zariadeniach v domácnostiach,  

h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na 

triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je 

nádoba určená,  

i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z 

obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a 

akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa 

zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. 

 

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:  
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a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,  

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,  

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci a 

zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodzovať zberné nádoby alebo 

vyvolávať nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi; najmä je zakázané ukladať do 

nádoby tekutý odpad alebo žeravý popol, preťažovať zberu nádobu a ukladať do nej 

odpady presahujúce hmotnosť 50 kg, stavebný materiál a kamene, spaľovať odpad 

v zberných nádobách,  

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do 

zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,  

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a 

prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku 

povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad, a objednať si na obecnom 

úrade potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu a prepravy 

zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu, 

f) v deň odvozu zmesového a triedeného komunálneho odpadu umiestniť zberné 

nádoby na vývozné miesto a zabezpečiť k zberným nádobám prístup. 

 

6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť 

správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je 

povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“. 

 

7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych 

odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu 

na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov 

vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých 

prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má 

okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, 

s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania s 

odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. 

 

§ 4 

Hierarchia odpadového hospodárstva 

 

1. Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto 

hierarchiu odpadového hospodárstva:  

a) predchádzanie vzniku odpadu,  

b) príprava na opätovné použitie,  

c) recyklácia,  

d) iné zhodnocovanie,  

e) zneškodňovanie. 

 

III. ČASŤ 

Spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov 

 

§ 5 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 



 

1. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho 

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

uzatvorenú zmluvu. 

 

2. Na území obce je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre 

všetkých pôvodcov odpadu s výnimkou tých pôvodcov, ktorí majú v obci trvalý pobyt 

a vo vzťahu ku ktorým množstvový zber zmesového komunálneho odpadu zavedený 

nie je. 

 

3. Pôvodcovia odpadu, na ktorých sa vzťahuje množstvový zber zmesového 

komunálneho odpadu sú oprávnení vybrať si veľkosť zberovej nádoby z troch typov 

nádob, a to 110 l, 120 l alebo 1 100 l. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí 

sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej 

nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne 

obec. 

 

4. Interval odvozu je určený po dohode zo zberovou spoločnosťou a zabezpečuje sa 2 až 

3 krát mesačne. Z technických dôvodov nie je možné ho individuálne určiť pre 

jednotlivých pôvodcov odpadu. 

 

5. Pre pôvodcov odpadu s trvalým pobytom v obci, pre ktorých nie je zavedený 

množstvový zber odpadu, je počet pridelených zberných nádob určený na počet osôb 

tak, že: 

a) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch sa určuje 

KUKA nádoba s objemom 110 l, a to 1 nádoba pre 1 až 5 osôb v domácnosti a 2 

nádoby pre 6 a viac osôb v domácnosti, 

b) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v bytových domoch sa určuje 

KUKA kontajner s objemom 1 100 l, a to jedná nádoba pre 20 až 50 osôb, 

c) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v budovách slúžiacich na iné účely 

ako na bývanie sa určuje KUKA nádoba 110 l, a to 1 nádoba pre 1 až 10 

zamestnancov a 2 nádoby pre 11 a viac zamestnancov. 

  

6. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 

zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

obcou. Harmonogram zvozu pre príslušný kalendárny rok je zverejnený na webovom 

sídle obce. 

 

7. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú 

opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 

8. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové 

komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať 

akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), 

zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad. 

 

§ 6  

Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov 

 



1. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný 

zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na 

zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 

ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného 

výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 

 

2. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a 

môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

3. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 

zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. 

Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce Geraltov. 

 

4. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových 

komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je 

povinná:  

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,  

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,  

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,  

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady 

jej opravu alebo výmenu do 14 kalendárnych dní,  

e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto 

obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe 

jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, 

prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,  

f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,  

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,  

h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré 

obsahujú určenú zložku. 

 

5. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu na základe zmluvy s obcou od 

fyzickej osoby, je povinný:  

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok 

zberu odpadov alebo výkupu odpadov,  

b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,  

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa 

nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,  

d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného 

odpadu. 

 

§ 7  

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad  

a nádob na triedený zber 

 



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

zriadiť na svojej nehnuteľnosti 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. Na chodníkoch, parkoviskách, komunikáciách alebo iných verejných plochách možno 

nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa 

musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto vlastníka nehnuteľnosti. Výnimku 

môže povoliť obecný úrad V prípade ponechania nádob na inom ako vyhradenom 

mieste bez povolenia obce je obec v záujme zabezpečenia poriadku a čistoty 

a predchádzaniu odcudzenia nádob oprávnená bez osobitného upozornenia vlastníka 

(pôvodcu odpadu) uložiť nádoby na obecnom úrade, kde si ich je vlastník (pôvodca 

odpadu) povinný bezodkladne vyzdvihnúť a zabezpečiť ich umiestnenie na 

vyhradenom mieste.  . 

 

4. 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. 

 

5. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. 

 

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

triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby. 

 

§ 8 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – 

elektroodpadov 

 

1. Elektroodpad sa zaraďuje pod čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 v zmysle 

Katalógu odpadov. 

 

2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho 

poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie 

elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

3. Do elektroodpadu patria najmä: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, 

hifi a telekomunikačná technika, elektrické náradie. Elektronický odpad musí byť v 

celku s elektronickými časťami. 

 



4. Žiarivky a svietidla patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto 

patria do kategórie nebezpečného elektroodpadu. Na ich zber sa uplatňuje režim ako 

v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu so zachovaním vyššej miery ostražitosti pri 

manipulácii s nimi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, najmä rozbitiu. 

 

5. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu 

elektroodpadu oprávnenej osobe jeho umiestnením pred bránu domu alebo na inom 

mieste vopred určenom obcou. Zbiera sa len elektroodpad v celku spolu so všetkými 

elektronickými súčasťami.  

 

6. Vytriedené elektroodpady je zakázané:  

a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,  

b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 

c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači), 

ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou,  

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 

7. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor 

elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie 

elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa za podmienok určených v zákone 

o odpadoch. 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, 

plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky 

(odpady z obalov a neobalových výrobkov) 

 

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša 

organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 

2. Triedený zber sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných 

kontajnerov, nádob a vriec, ako aj pomocou mobilného zberu vykonávaného 

oprávnenou osobou. 

 

3. Obec využíva spoločné zberné nádoby v žltej farbe na zber komodít plasty, kovy a 

viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapakové obaly), pričom vyzbierané 

zložky sú následne roztriedené. 

 

4. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle 

obce Geraltov. 

 

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. 

 

§ 10 

Triedený zber papiera 

 

1. Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 01 

v zmysle Katalógu odpadov. 



 

2. Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných 

kontajnerov a nádob, ako aj pomocou mobilného zberu vykonávaného oprávnenou 

osobou. 

 

3. Obec určuje na triedený zber papiera modré plastové kontajnery a nádoby s objemom 

110 l. 

 

4. Pôvodca odpadu ukladá vytriedené zložky priamo v mieste vzniku do farebne 

rozlíšených zberných nádob. V čase stanovenom v  harmonograme triedeného zberu 

odpadov nádoby, prípadne vrecia uloží na miesto pravidelného zberu zmesového KO. 

 

5. Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové 

vrecká, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

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

 

6. Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. 

tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, znečistený či mastný 

papier, kopírovací papier, hygienické potreby, použité plienky a pod. 

 

7. Okrem zberu papiera do určených nádob v obci sa pravidelne uskutočňuje mobilný 

zber papiera (výkup). Obec vyhlási termín mobilného zberu papiera vopred osobitným 

oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce. 

 

§ 11 

Triedený zber plastov, kovových obalov a tetrapackov 

 

1. Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 39 

v zmysle Katalógu odpadov. 

 

2. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 40 v 

zmysle Katalógu odpadov. 

 

3. Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných 

kontajnerov, nádob a vriec. Triedený zber tetrapackov a kovových obalov sa vykonáva 

spoločne s triedeným zberom plastov. 

 

4. Obec určuje na triedený zber plastov, kovových obalov a tetrapackov žlté plastové 

kontajnery a nádoby s objemom 110 l a vrecia. 

 

5. Pôvodca odpadu ukladá vytriedené zložky priamo v mieste vzniku do farebne 

rozlíšených zberných nádob. V čase stanovenom v harmonograme triedeného zberu 

odpadov nádoby, prípadne vrecia uloží na miesto pravidelného zberu zmesového KO. 

 

6. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a 

čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, tégliky od jogurtov a 

rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén - obalový, poháriky z automatov a 

iné plastové nádobky, viacvrstvové obaly (tetrapacky) od mlieka, džúsov a iných 

nápojov. 

 



7. Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi (napr. obaly z 

motorových olejov a iných ropných produktov), hrubo znečistené plasty (zeminou, 

farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan, stavebný polystyrén, 

autoplasty a pod. 

 

8. Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, konzervy, oceľové plechovky, 

kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov a pod. 

 

9. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 

chemickými látkami, či olejmi. 

 

§ 12 

Triedený zber skla 

 

1. Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 02 

v zmysle Katalógu odpadov. 

 

2. Obec určuje na triedený zber skla zelené plastové kontajnery a nádoby s objemom 110 

l. 

 

3. Pôvodca odpadu ukladá vytriedené zložky priamo v mieste vzniku do farebne 

rozlíšených zberných nádob. V čase stanovenom v harmonograme triedeného zberu 

odpadov nádoby, prípadne vrecia uloží na miesto pravidelného zberu zmesového KO. 

 

4. Do skla patria: sklenené fľaše, poháre, sklíčka od kompótov, tabuľové sklo a pod. 

 

5. Do skla nepatria: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, žiarovky, žiarivky, vrchnáky 

a pod. 

 

§ 13 

Nakladanie s odpadmi s obsahom škodlivín 

 

1. Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: použité batérie a akumulátory, odpadové 

motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady. 

 

2. Zakazuje sa odpady s obsahom škodlivín zmiešavať s ostatnými druhmi odpadov. 

 

3. Batérie a akumulátory sa zaraďujú pod čísla 20 01 33 a 20 01 34 v zmysle Katalógu 

odpadov. 

 

4. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov znáša výrobca, 

tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

5. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:  

a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,  

b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,  

c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači), 

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

 



6. Zber batérii a akumulátorov na území obce sa uskutočňuje z miesta, ktoré určí obec 

v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín, ktorý organizuje obec 

 

7. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci 

spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov 

je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a 

použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné 

účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a 

akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo 

iného tovaru. 

 

8. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a 

akumulátorov. Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto 

určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo 

organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na 

dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ 

bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na 

tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber. 

 

9. Odpadové motorové a mazacie oleje je zakázané  

a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností, 

b) odovzdávať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie. 

 

10. Držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov ich môže odovzdať 

v uzatvorených nádob na mieste určenom obcou, v rámci oddeleného zberu, ktorý 

organizuje obec. Tento zber sa nevzťahuje na odpadové motorové a mazacie oleje 

z podnikateľskej činnosti. 

 

11. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady sú nebezpečné odpady alebo odpady 

kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami, medzi ktoré patria: 

rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, 

pesticídy, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, 

detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry 

znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 

 

12. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady je možné odovzdať v bezpečných 

obaloch na mieste určenom obcou v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec. 

 

13. Je zakázané odovzdávať farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady iným 

subjektom, než je ustanovené v tomto nariadení. 

 

14. Na území obce obec zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu odpadu s obsahom 

škodlivín prostredníctvom oprávnenej osoby na nakladanie s týmito odpadmi, s ktorou 

má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

15. Obec zabezpečuje odvoz odpadu s obsahom škodlivín podľa vopred určeného 

harmonogramu, najmenej jedenkrát ročne. O dne zberu odpadu s obsahom škodlivín 

a o mieste jeho odovzdania obec informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým 

spôsobom, najmä miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce. 

 



§ 14 

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými 

osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

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 

alebo iných zložiek oddelene zberaného odpadu. 

 

§ 15 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad tvorí:  

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je 

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania,  

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

 

2. Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

patria najmä kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín 

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

piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

 

3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria najmä patria: šupy z čistenia 

zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky 

jedla, škrupinkv z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, 

ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, 

použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.  

 

4. Do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu nepatria cigaretové ohorky, 

uhynuté zvieratá alebo časti zvierat po domácich zakáľačkách a pod.   

 

5. Biologicky rozložiteľný odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a 

ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na 

komunálny odpad. 

 

6. Biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti likviduje každý pôvodca odpadu na 

vlastnom pozemku kompostovaním prioritne prostredníctvom zberných kompostérov 

o objeme 720 litrov, poskytnutých obcou do domácnosti alebo iným spôsobom, ktoré 

neobťažuje okolie (vlastné kompostovacie zariadenia, kompostovacia jama a pod.) 

 

7. Biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene, parkov a cintorínov sa likviduje na 

obecnom kompostovisku. 

 

8. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti v obci 



podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 

100 % domácnosti kompostuje vlastný odpad prostredníctvom obcou poskytnutých 

zberných kompostérov, prípadne vlastných kompostovacích zariadení. 

 

9. Na území obce je zabezpečený mobilný zber a preprava použitých jedlých olejov a 

tukov. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom predstihu o zbere 

jedlých tukov a olejov osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti 

informačného systému obce (webovú stránku obce, rozhlas a pod.). 

 

10. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky 

nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. 

 

11. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré 

neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

12. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si 

občania zabezpečujú samostatne (napr. obaly od jedlých olejov a tukov). 

 

13. Jedlé oleje a tuky z domácnosti je možné odovzdať aj v rámci niektorých sieti 

čerpacích staníc (napr. Slovnaft). 

 

§ 16 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

 

2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob 

určených na zber komunálnych odpadov. 

 

3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov 

na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 

miestneho poplatku). 

 

4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady 

č. 852/2004 o hygiene potravín. 

 

5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a 

iné živočíchy ani verejnosť. 

 

6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom 

období frekvencia zberu musí byť vyššia, minimálne však 1 krát za dva týždne. 

 

8. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky 

rozložitel'ným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe 



zmluvného základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s 

týmto odpadom. 

 

§ 17 

Spôsob zberu objemného odpadu 

 

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. Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 07 v 

zmysle Katalógu odpadov. 

 

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, 

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, 

umiestnených na mieste, určenom obcou. 

 

4. Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred 

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na 

webovom sídle obce, rozhlasom). Mimo určenej doby zberu je zakázané vyvážať 

objemný odpad na miesto určené na umiestnenie veľkoobjemového kontajnera alebo 

umiestňovať vedľa kontajnera.  

 

5. Do kontajnera určeného na zber objemného odpadu sa zakazuje vyvážať odpady, 

ktorých vývoz je zabezpečený prostredníctvom triedeného zberu odpadov v obci alebo 

ich likvidácia je zabezpečená iným spôsobom (napr. kompostovanie). 

 

§ 18 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Zber drobného stavebného odpadu (DSO) sa uskutočňuje formou množstvového 

zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí obec vo všeobecne záväznom 

nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných 

udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

 

3. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na 

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

 

4. Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa 

nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby). Občania môžu DSO odovzdať 

na obcou určené miesto. 

 

IV. ČASŤ 

Kontrola 

 



§ 19 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

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 Prešov, 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. 

 

§ 20  

Výkon štátnej správy 

 

1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :  

 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o 

odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch), 

b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území obce. 

 

V. ČASŤ 

 

§ 21 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2013 obce Geraltov o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Geraltov sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa ...........uznesením č. ...... 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ............. 

 

  

V Geraltove, dňa .............                                                      Vladimír Tejiščák 

                                                                                                  starosta obce  


