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Novela č. 2 

 

 

k  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU č. 2/ 2016 

- nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 

stavebným odpadom, objemným odpadom 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym 

odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom č. 2/2016 Obce Pobedim 

(ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 

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

„zákon o odpadoch“) mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s 

komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom č. 2/2016 

nasledovne:  

 

 

 

Článok 4 sa nahrádza novým článkom, ktorý vrátane nadpisu bude znieť:  

 

ČLÁNOK 4 

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z  

NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH SPOLU S OBALMI 

4.1 OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch, znáša 

náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, 

plasty, sklo, kovy a tetrapaky. Obec je povinná umožniť takejto OZV na jej 

náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, 

plasty, kovy, sklo a tetrapaky. 

4.2 Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner obce určená podľa § 31 ods. 12 

písm. c) zákona o odpadoch, je oprávnená vykonávať v obci overenie funkčnosti a 

nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného 

zberu“) u oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy, s cieľom zistenia 

primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie 

a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, 

nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov. 
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4.3 OZV uvedená v odseku 4.2 je oprávnená na základe overenia funkčnosti 

triedeného zberu vykonaného podľa odseku 4.2 navrhovať obci a oprávnenej 

osobe, ktorá vykonáva na území obce triedený zber, zmeny systému triedeného 

zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti. 

4.4 Ak obec alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva v obci triedený zber 

komunálneho odpadu neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté 

podľa odseku 4.3, je OZV určená v odseku 4.2 oprávnená uhrádzať oprávnenej 

osobe, ktorá v obci vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške 

obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých 

nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť obec. 

4.5 OZV uvedená v odseku 4.2 je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu 

skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej 

nádobe pre ňu určenej, a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho 

odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, a to v rozsahu viac ako 50%, za 

nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej 

nádobe nezodpovedá táto OZV. 

 

 

4.6 Spoločný trojzber = plasty + obaly z kovov + viacvrstvové 

kombinované materiály 

4.6.1 Obec nariadením určuje na spoločný trojzber vrecia o objeme 120 litrov.  

4.6.2 Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na 

spoločný trojzber nasledovne: 

(1) Rodinné domy (na každé jedno súpisné číslo) - vrecia na plasty o objeme 120 

litrov s intervalom vývozu 1 x za 6 týždňov. 

 (2) Bytové domy (na každý byt) -  vrecia na plasty o objeme 120 litrov s 

intervalom vývozu 1 x za 6 týždňov. 

 

 

 

4.7       Sklo 

4.7.1 Obec nariadením určuje na zber skla zelené zberné nádoby o objeme 1100 

litrov.  

4.7.2 Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na 

sklo 10 x ročne. 
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4.8        Papier 

4.8.1 Obec nariadením určuje na zber papiera plastové zberné nádoby o objeme 

240 litrov a vrecia o objeme 120 litrov.  

           (1)  Rodinné domy a byty - 1 zberná nádoba o objeme 240 l, resp. vrece 

o objeme 120 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 8 týždňov 

            (2)  Bytové domy - 1 zberná nádoba o objeme 240 l na jeden byt, resp.      

vrece o objeme 120 litrov,  s intervalom vývozu 1 x za 8 týždňov. 

 

4.9 Obec je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych 

odpadov uvedený v odsekoch 4.6 až 4.8 tak, aby dochádzalo k naplneniu 

štandardu zberu v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Mgr. Andrea Augustínová 

                                                starostka obce  

 

 

 

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.2.2023  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom Pobedim dňa 16.3.2023 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Pobedim dňa 17.3.2023 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Pobedim dňa  

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.4.2023 

 

 

 

 

 


