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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust.§ 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej
len zákon o odpadoch) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a

toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 2 / 2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností
na území obce Spišský Štvrtok

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov
z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov
obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
(2) Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie
odpadov.
(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Spišský Štvrtok.
Základné ustanovenia
§2
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v

súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
(2) Komunálne odpady (ďalej len KO) 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 činnosti 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
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záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácností, 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 a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
(3) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
(4) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác na
stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.
(5) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(6) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu o odpadoch (batérie,
motorové oleje, žiarivky a pod.)
(7) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(8) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
(9) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
(10) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
(11) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č.2 zákona o odpadoch
(12) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá
je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(13) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
(14) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(15) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky
komunálnych odpadov.
(16) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
(17) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.

Strana 2 z 8

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§3
Komunálny odpad a jeho druhy
(1) Odpady sa členia na tieto kategórie :

a) nebezpečné odpady, označené písmenom N
b) ostatné odpady, označené písmenom O
(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s
ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
15 01 OBALY ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV
15 01 01
obaly z papiera a lepenky
15 01 02
obaly z plastov
15 01 03
obaly z dreva
15 01 04
obaly z kovu
15 01 05
kompozitné obaly
15 01 06
zmiešané obaly
15 01 07
obaly zo skla
15 01 09
obaly z textilu
15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
15 01 11
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
20 01 01
papier a lepenka
20 01 02
sklo
20 01 08
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10
šatstvo
20 01 11
textílie
20 01 13
rozpúšťadlá
20 01 14
kyseliny
20 01 15
zásady
20 01 17
fotochemické látky
20 01 19
pesticídy
20 01 21
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované hľovodíky
20 01 25
jedlé oleje a tuky
20 01 26
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 27
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31

detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
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20 01 32
20 01 33

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37
drevo obsahujúce nebezpečné látky
20 01 38
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39
plasty
20 01 40
kovy
20 01 41
odpady z vymetania komínov
20 01 99
odpady inak nešpecifikované
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
20 02 01
biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02
zemina a kamenivo
20 02 03
iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01
zmesový komunálny odpad
20 03 02
odpad z trhovísk
20 03 03
odpad z čistenia ulíc
20 03 04
kal zo septikov
20 03 06
odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07
objemný odpad
20 03 99
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
N
O
N
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

(3) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Spišský Štvrtok

ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.
(4) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Spišský Štvrtok považujú:
− zberné nádoby,
− kontajnery,
− plastové vrecia
§4
Spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
(1) Na území obce Spišský Štvrtok sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať

a umiestňovať komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov
v zmysle § 2 tohto nariadenia do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území
obce.
Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov sú:
− 110 l kovové nádoby KUKA,
− 120 l a 240 l plastové nádoby,
− 1100 l maloobjemové kontajnery
(2) Zberné nádoby určené na zmesový komunálny odpad pri rodinných domoch musia byť
umiestnené na príslušnej nehnuteľnosti vo vlastníctve / nájme / správe užívateľa zbernej
Strana 4 z 8

(3)
(4)

(5)

(6)

nádoby. V dňoch zberu zmesového komunálneho odpadu môžu byť zberné nádoby
uložené na verejnom priestranstve /napr. chodník, okraj miestnej komunikácie/ na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.
Zberné nádoby sú vyvážané v zmysle platných harmonogramov stanovených na
kalendárny rok.
Cyklus vývozu KO a jeho zložiek na území obce Spišský Štvrtok sa stanovuje:
a) Rodinné a bytové domy
− cyklus vývozu zvyškového KO (110 l, 120 l a 240 l nádoby) sa stanovuje v súlade
s režimom podľa zmluvy medzi obcou a oprávnenou osobou – spravidla 1 x za 2
týždne,
− cyklus vývozu vytriedených zložiek KO (odber vriec) sa stanoví na príslušný
kalendárny rok harmonogramom, ktorý sa doručí do každej domácnosti,
− cyklus zberu BRO odpadu sa stanovuje 1 x za týždeň spravidla v pondelok.
b) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov zapojených do množstvového
zberu, sa režim vývozu dohodne podľa ich Oznámenia k určeniu poplatku na základe
typu a počtu zberných nádob, v súlade s § 2, ods. 6) VZN obce Spišský Štvrtok č.
8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Spišský Štvrtok.
Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zabezpečuje na území obce právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú s
obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“) Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,
052 01 Spišská Nová Ves.
Zber a prepravu osobitného komunálneho odpadu, ako je kal zo septikov, vykonáva
spoločnosť HOR s.r.o., Spišská Nová Ves.

§5
Spôsob zberu, zhromažďovanie a preprava triedeného zberu komunálnych odpadov
(1) V obci Spišský Štvrtok sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu

komunálnych odpadov pre nasledujúce druhy odpadov
a) papier a lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) kompozitné obaly,
e) obaly z kovu,
f) kovy,
g) batérie a akumulátory,
h) elektroodpad z domácností,
i) drobné stavebné odpady,
j) objemný odpad,
k) opotrebované pneumatiky,
l) odpady s obsahom škodlivín,
m) biologicky rozložitelný odpad.
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(2) Spôsob triedeného zberu - papier a lepenka, sklo, plasty, kompozitné obaly, obaly z

kovu, kovy
a) V oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá
vytriedené zložky priamo v mieste vzniku do plastových vriec farebne rozlíšiteľných
(plasty – žlté vrecia, sklo – zelené vrecia, papier – modré vrecia) a v termíne
stanovenom v harmonograme zberu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto
pravidelného zberu zmesového odpadu.
b) V oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Vytriedené zložky odpadu sa
uložia do zberných nádob umiestnených pri bytovom dome. Zber odpadov sa
uskutočňuje v čase stanovenom v harmonograme triedeného zberu odpadov.
(3) Spôsob triedeného zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivín
a) Zber a prepravu odpadov z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje Obec
Spišský Štvrtok dvakrát ročne v rámci systému celoobecného zberu, prostredníctvom
autorizovanej organizácie.
b) Pre tento účel obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej osoby umiestnenie
vhodných kontajnerov na zbernom dvore a dohodne s ňou spôsob prepravy a dobu ich
umiestnenia.
c) O termínoch zberu a odvozov nebezpečných odpadov informuje občanov obecný úrad
v dostatočnom časovom predstihu osobitým oznamom, pričom využije všetky
možnosti informačného systému obce.
(4) Spôsob triedeného zberu – drobné stavebné odpady
a) Pôvodcovia a držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní ich najprv vytriediť
podľa jednotlivých druhov a použiteľnú časť zhodnotiť.
b) Za drobný stavebný odpad sa na území obce Spišský Štvrtok považuje:
- zemina a kamenivo, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez
nebezpečných látok, kovy, drevo, sklo, plasty , obkladačky, dlaždice, keramika a zmes
uvedených komodít a iné.
Zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpečuje obec
Spišský Štvrtok dvakrát ročne.
c) Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní v prípade vzniku drobného
stavebného odpadu mimo zberného obdobia zabezpečovaného obcou, zabezpečiť ich
ukladanie napr. do veľkokapacitného kontajnera postaveného na vlastnom alebo
prenajatom pozemku a tiež ich následný odvoz a uskladnenie na určených skládkach
na vlastné náklady.
(5) Spôsob triedeného zberu –biologicky rozložiteľné komunálne odpady
a) Zakazuje sa zneškodňovať a spaľovať biologicky rozložiteľné odpady (ďalej len
„BRO“) zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou
komunálneho odpadu.
b) BRO zo zelene môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať kompostovaním
predovšetkým vo vlastných zariadeniach na kompostovanie.
c) Na území obce je zabezpečený cyklus zberu BRO, ktorý sa stanovuje 1 x za týždeň,
spravidla v pondelok.
d) Obdobie zberu BRO závisí od vegetačných podmienok a bude oznámené obyvateľom
obce obvyklým spôsobom.
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e) Zber a prepravu BRO zabezpečuje Obec Spišský Štvrtok a zhodnotenie je
zabezpečené na základe Zmluvy o nájme 1/2013 so spoločnosťou. DUFART s.r.o.,
Osloboditeľov 67/38, 053 14 Spišský Štvrtok.
f) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom na
území obce Spišský Štvrtok zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (prevádzkovateľ kuchyne). Zber,
prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu vykonáva oprávnená organizácia na náklady prevádzkovateľa
kuchyne.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom.
Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.
§6
Spôsob zberu, zhromažďovanie a preprava veľkoobjemového odpadu
(1) Obec Spišský Štvrtok uskutočňuje zber, zhromažďovanie a prepravu objemného odpadu

dvakrát ročne v rámci systému celoobecného zberu objemných odpadov v jarnom
a jesennom cykle vývozu. Pre tento účel obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej
osoby umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne
s ňou spôsob prepravy a dobu ich umiestnenia .
(2) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu osobitým oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému obce. V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkoobjemové
kontajnery rozmiestnené, miesta a dobu ich rozmiestnenia, druh odpadu, pre ktorý sú
určené.
(3) PO a FO-podnikateľ si zabezpečí odvoz a zneškodnenie objemného odpadu na vlastné
náklady u prepravnej organizácii.
(4) Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta
na verejnom priestranstve.
§7
Množstvový zber
(1) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri

ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(2) Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa zavádza na
celom území obce Spišský Štvrtok pre nasledujúce kategórie pôvodcov komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu:
− právnické osoby
− fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
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(3) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po

vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 a § 4 tohto
nariadenia.
(4) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa
ustanovujú tieto veľkosti zberných nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si
vybrať nasledovne:
− 110 l KUKA nádoba kovová
− 120 l, 240 l plastová nádoba
− 1100 l maloobjemový kontajner (MOK)
− veľkoobjemový kontajner – 5 až 7 m3(VOK)
(5) Pôvodca odpadu je oprávnený si zvoliť interval odvozu komunálnych odpadov,
s dodatkom, že pri inom ako biologicky rozložiteľnom odpade môže byť interval odvozu
dlhší ako 14 dní.
(6) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber
odpadu v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody
všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§8
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

svoju činnosť s týmto nariadením do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia.
Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský
Štvrtok č.3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Spišský Štvrtok zo dňa 30.8.2011.
Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský
Štvrtok stanovuje obec v osobitnom Všeobecne záväznom nariadení obce Spišský Štvrtok
č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Spišský Štvrtok.
Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa
20.05.2013.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2013.

V Spišskom Štvrtku dňa 20. mája 2013

..........................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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