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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE VIŠŇOV 

na základe § 4 ods. 3 písm. g)  a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov vydáva k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce č: 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Višňov 

DODATOK č. 1 

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto: 

 

I. 

 

§ 2 Základné pojmy 

 

Bod (2) Komunálny odpad je: 

a) Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane papiera a lepenky, skla, 

kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, odpadu z elektrických zariadení a elektronických 

zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov 

a nábytku,. 

b) Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ako je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.  

 

Bod (10) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu.  

Bod (33) Kompostovací zásobník je nádoba slúžiaca na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov kompostovaním; výsledným produktom je kompost využívaný pre potreby 

domácnosti. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou a musí byť vhodným spôsobom 

upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu.“  

 

II. 

 

§ 3  Spoločné ustanovenia 

Bod (4)  

Zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem: 

 1. interného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva 

pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná, 



2.Odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu 

zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia 

III. 

 

§  5  Komunálny odpad a jeho zložky 

 

-20 01 04 obaly z kovu         O 

-20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované  

 nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob    O 

 

§ 8 Povinnosti  pri zbere a výkupe odpadu  

8. 1 Ten kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností povinný  

a) Zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu 
odpadov alebo výkupu odpadov, 

b) Označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov, 
 

8.2 Okrem povinností podľa odseku 8.1 je ten, kto vykonáva 

a) Zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od 
takej osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých 
vozidiel a odpadových pneumatík, 

b)  Zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu 
uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu. 

c) Výkup odpadov od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, 
údaje a druhu a množstve vykúpeného odpadu. 

                              §  9 Systém a spôsob zberu a prepravy zmesových odpadov 

 

§ 13 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov, kovov  

(odpady z obalov a neobalových výrobkov)  

 

 (8) Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 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.  

 

 (9) Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) sú materiály tvorené minimálne 

dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci 

triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom nádob, vriec, mobilného zberu /kontajnerov. Informácia 

na výrobku: C v kombinácii s ďalšou prevažujúcou zložkou (PAP, Alu,  a pod): 

 
(9a) Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a 

džúsov, vína, a pod.  

(9b) 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, fólie, kartón. 



 

(9c) Obec určuje na triedený zber viacvrstvových obalov plastové vrecia, ktoré po vyprázdnení zberová 

spoločnosť vráti späť.  

 

(10) Zber papiera, plastov, kovov, skla a VKM sa zbiera kalendárovým zvozom na základe 

harmonogramu príslušnou zberovou spoločnosťou.  

 

                                           § 16b Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady  
 
Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľné kuchynské odpady  do zberných nádob na komunálny 
odpad.“ 

1. Všetci obyvatelia sú povinní svojpomocne si kompostovať svoj vlastný biologicky  
rozložiteľný kuchynský odpad.   

2. Obyvatelia predložia obci čestné vyhlásenie o tom, že svoj vlastný biologicky rozložiteľný  
kuchynský odpad kompostujú.“ 

3. Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti  podpisuje čestné vyhlásenie zástupca  
domácnosti.“ 

4. Obec preveruje skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení, ako aj samotnú realizáciu  
kompostovania v obci. Čestné vyhlásenia  sa pravidelne aktualizujú.“ 

 

§  21 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami  

 

(1) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík,  okrem odpadových pneumatík umiestnených na 

kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo 

spracovateľovi starých vozidiel.“  

 

 § 26 Priestupky 

 „(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie.“ 

„(2) Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec. Iné 

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

prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.“  

„(3) Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.“  

„(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“ 

„(5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                       Marta Pejová v.r. 

                                                        starostka obce 


