
 

     Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b)                                  

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

„zákon o odpadoch“) vydáva toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE OBCE NEVERICE 

3/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území obce Neverice 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti 

o nakladaní  so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe 

zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o 

spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o 

spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

 

 

Článok 2 

Systém zberu odpadov 

 

 Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a) kontajnerový a vrecový, 

b) kalendárový zber, intervalový zber, 

c) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre: 

- elektroodpad z domácností,  

- batérie a akumulátory, 

- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich, 

- drobný stavebný odpad, 

- objemný odpad,  

- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

d) triedený zber komunálnych odpadov pre: 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania, 

- jedlé oleje a tuky z domácností, 

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, 

- papier, plasty, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, sklo, textil  

e) zmesový zber komunálnych odpadov 

f) množstvový zber drobného stavebného odpadu 

 

 

 

 



Článok 3 

Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu 

 

   1)  Podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch  pôvodca komunálnych odpadov je povinný 

      a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením  

          obce, 

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

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

      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. 

 

2) Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:  

– kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,  

– plastový kontajner 120 l, 240 l, pre zmesový komunálny odpad, 

– kontajner z pozinkovaného plechu 1 100 l pre zmesový komunálny odpad 

– farebné plastové vrecia alebo  zberné nádoby  označené farebným štítkom pre triedený 

zber komunálneho odpadu:  

modrá pre zložku papier,  

zelená pre zložku sklo, 

žltá pre zložku plast a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

červená pre zložku kovy,  

– kovový kontajner  označený  nápisom pre textil,  

– veľkoobjemový kontajner pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady 

– veľkoobjemový kontajner pre väčší kovový odpad 

– kovová 200 l nádoba označená hnedým štítkom pre jedlé oleje a tuky z domácností,  

 

3) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu 

a zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo vrece na verejne prístupnom 

mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupné pre zberné vozidlo. 

 

4) Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch zakazuje sa 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. 

 

Článok 4 

Náklady na zbernú nádobu 

 

1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si 

potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad.  

 

2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový   

komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu:  

a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu / cena podľa faktúry od dodávateľa 

b) plastový kontajner 120 l   / cena podľa faktúry  od dodávateľa 

c) Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad je pôvodca komunálneho 

odpadu  povinný zaplatiť obci pri prevzatí zbernej nádoby. 

 

 



3) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec 

zahŕňa do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

Článok 5 

Podrobnosti o nakladaní so  zmesovým komunálnym odpadom 

 

1)  Podľa  § 80 ods. 4 zákona o odpadoch  zmesový komunálny odpad je nevytriedený 

komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

2) Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do 

zberných nádob určených týmto nariadení sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

4) Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mať minimálne jednu zbernú 

nádobu na zmesový komunálny odpad.   

 

5) Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za dva 

týždne. O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje 

pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym 

rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

 

 

Článok 6 

Podrobnosti o nakladaní s  biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom  

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:  

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

- kuchynský odpad z domácností. 

 

2) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich 

domácich kompostoviskách.  

 

3) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom 

území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  a kuchynský odpad  na svojich domácich 

kompostoviskách.  

 

 

 

 

 



 

 

Článok 7 

Podrobnosti o nakladaní z biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1) Podľa § 83 ods. 1 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za 

nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 

ktorého je pôvodcom. 

 

2) Podľa § 83 ods. 2  zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem 

povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je 

pôvodcom.  

 

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

na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

 

4) Zber kuchynských a  reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a  reštauračný 

odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.  

 

5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a 

reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu 

kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.  

 

6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

7) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14 

dní. 

 

8) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, 

ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a 

zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa 

vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom 

predpise.  

 

9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a 

ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. 

 

10) Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne 

povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

11) Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne sa vzťahujú aj na obec, ktorá je 

prevádzkovateľom školskej jedálne. 
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Článok 8 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – 

papiera, skla,  

plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, kovov 

(odpady z obalov a neobalových výrobkov) 

 
1) Obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 

2) Pôvodcovia odpadu sú povinní do určených zberných nádob - vriec zbierať oddelene  

      jednotlivé zložky komunálnych odpadov: 

 

a) PAPIER 
sa triedi a ukladá do modrého plastového vreca v domácnostiach (zbernej nádoby 

označenej modrým štítkom) a využíva sa aj forma školského zberu. Zber zabezpečuje 

príslušná zberová spoločnosť podľa harmonogramu. 

Patria sem:  

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

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

pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a podobne. 

Nepatria sem: 

umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly 

na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý čí mastný papier, kopírovací papier 

a pod.  

 

b) PLASTY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE 

LEPENKY – ďalej „VKM“ 
sa triedia a ukladajú spoločne do žltého plastového vreca v domácnostiach (zbernej 

nádoby označenej žltým štítkom) Zber zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť podľa 

harmonogramu. 

PLASTY 

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

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

PET fľaše – stlačené, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, 

tégliky od jogurtov, rôzne plastové nádoby, hračky, penový polystyrén, poháriky 

z automatov a iné plastové nádoby, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly 

kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 

Nepatria sem: 

Obaly znečistené chemikáliami, olejmi, zeminou, farbami, potravinami, podlahové 

krytiny, guma, molitan a pod. 

VKM 

Patria sem: 

Viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav 

a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov (tetrapaky) 

Nepatria sem: 

Viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 

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

obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. 

 

 

 



c) KOVY  
sa triedia a ukladajú do červeného plastového vreca v domácnostiach (zbernej nádoby 

označenej červeným štítkom). Zber zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť podľa 

harmonogramu. Väčší kovový odpad sa odovzdáva donáškovým spôsobom na stojisku 

obecného dvora pri sýpke do veľkoobjemového kontajnera po dohode s obecným 

úradom. 

Patria sem: 

Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuhy od pást, obaly zo sprejov, hliníkový 

obal konzervy, oceľové plechovky a pod. (konzervy a plechovky je potrebné pred 

odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť). 

Nepatria sem: 

Kovy znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 

 

 

d) SKLO 

 sa triedi a ukladá do zeleného plastového vreca v domácnostiach (zbernej nádoby 

označenej zeleným štítkom) a 1100 l kontajnera umiestneného pred predajňou COOP 

Jednota. Zber zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť podľa harmonogramu. 

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

kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

Nepatria sem: 

Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, dymové sklo, fľaše 

z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, sklo znečistené 

zeminou, farbami, potravinami a pod. 

 

3) Obec zabezpečí pôvodcom komunálneho odpadu vrecia (zberné nádoby) na ukladanie 

triedených zložiek komunálneho odpadu.   

 

4) Na území obce pre držiteľov triedeného zberu komunálneho odpadu uvedeného                  

v ods. 2 písm. a) až d) tohto článku sa uplatňuje kalendárový zber triedených zložiek 

komunálneho odpadu. 

 

5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho 

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

zmluvu.  

 

6) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov 

odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných 

tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

 

Článok 9 

Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností 

 

1)  Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elektroodpad z domácností je elektroodpad, 

ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných 

zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z 

domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní 

používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 



  

2) Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z 

domácností  uplatňuje kalendárový zber. 

 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 

zmluvu.  

 

4) Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu 

elektroodpadu z domácností  pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje 

jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu z domácností 

v častejšom intervale. 

 

5) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste  obec vopred 

informuje držiteľa elektroodpadu  z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym 

rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  

 

6) Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu je odobratie 

elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania 

poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia 

rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a 

bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej 

predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej 

blízkosti. 

 

Článok 10 

Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov 

 

1) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a 

akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov uplatňuje kalendárový zber. 

 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na 

nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

3) Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov  a to pristavením vozidla alebo 

zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a 

prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov v častejšom intervale. 

 

4) O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa 

použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci 



obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na 

internetovej stránke obce).  
 

5) Prenosné batérie (gombíkové, tužkové..) je možné odovzdať aj do nádoby určenej na tento 

účel na Obecnom úrade v Nevericiach – vstupný vestibul, počas pracovných dní. 

 

Článok 11 

Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov  

 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami a zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je 

povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované 

fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.  

 

Článok 12 

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 

 

Zbierajú sa donáškovým spôsobom do 200 l kovovej nádoby umiestnenej na stojisku 

na obecnom dvore pri sýpke v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. Obec na tento účel 

zabezpečí 5 litrovú plastovú nádobu s funkčným uzáverom do každej domácnosti. 

 

Článok 13 

Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu   

 

 

1) Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu 

uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu.  

 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

 

3) Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu 

najmenej dvakrát do roka (jar/jeseň), a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa 

uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu objemného odpadu 

v častejšom intervale. 

 

4) O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  

kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým 

spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej 

stránke obce). 

 

Článok 14 

Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

1) Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá, 

chemikálie a iné nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok.  

 

2) Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na 

zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber.  

 



3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností 

s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou 

má obec uzatvorenú zmluvu.  

 

4) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a  odvoz odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok najmenej  dvakrát do roka, (jar/jeseň), a to pristavením vozidla alebo zbernej 

nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu 

odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale. 

 

5) O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia 

zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách 

a na internetovej stránke obce). 

 

Článok 15 

Spôsob zberu textilu 

 

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 

- Čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň) 

- Topánky (topánky iba v pároch, nezničené) 

- Doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 

2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych 

kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce. 

3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu 

a vyprázdňovanie. 

4. Interval vývozu kontajnerov je podľa potreby. 

5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže 

len organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 

 

Článok 16 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška 

poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo VZN 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

2. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva po dohode s obecným úradom. 

3. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania patria zmesi betónu, 

tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

4. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne 

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

5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad, 

do nádob na vytriedené zložky komunálnych odpadov. 

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

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

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 

 

 



 

Článok 17 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, 

ktorý zabezpečuje obec. 

2. Konečný používateľ je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem 

odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného 

osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach 

bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na 

dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu. 

 

 

Článok 18 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

1. Nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom, 

môže fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť Okresnému úradu Zlaté 

Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej 

katastrálnom území sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, 

že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 

skutočnosť orgánu uvedenému v bode 1. 

 

 

Článok 19 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia na území obce vykonávajú: 

- starosta obce 

- poslanci obecného zastupiteľstva 

 

 

Článok 20 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb 

a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, 

zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone 

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

2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce  Neverice č. 6/2012 o nakladaní  s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

 

 



3) Tento Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo 

obce  Neverice na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2016 uznesením č. 74/2016. 

 

4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.     

  

 

      

                                                                                                                    

                                                                                                                 Eduard    K a j a b a 

     starosta obce 

 

 

 

Vyvesené dňa: 16.06.2016  

Zvesené dňa: 


