
Všeobecne záväzné nariadenie obce .  1/2016č
o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cakov

Obecné zastupitestvo  v Cakov sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. g a § 6ľ
ods. 1 zákona .  369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecneč
záväznom nariadení ( alej  len „VZN“)., v súlade s §81 zákona .  79/2015 Z. z. oď č
odpadoch v znení neskorších predpisov ( alej  len „zákon oď  odpadoch“).



I. ASČ Ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet, ú el  ač  pôsobnos  nariadeniať

1. Toto VZN ur uje  podrobnosti oč  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce s cieom  vytvori  systém  zberu, prepravy,ľ ť
zabezpe enia zhodnotenia ač  zneškodnenia komunálneho odpadu.

2.  Toto  VZN   bližšie  upravuje  nakladanie  s jednotlivými  zložkami  komunálnych
odpadov a iných odpadov uvedených v § 9 až § 22,  ktoré vznikli  alebo môžu
vznika  na  území  obce  ať  zodpovedá  za  nich  obec,  alebo  je  povinná  ur ičť
podmienky ich nakladania. 

3. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby (ob ania),  ktoré sa zú ast ujú  nač č ň
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  a pre všetky
fyzické osoby – podnikateov  a právnické osoby (podnikatelia), ktorí sa zú ast ujúľ č ň
na  nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  pochádzajúcimi   z územia  obce  a na
nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak ur uje  osobitný predpisč 1).

II. asČ ť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§2
Hierarchia odpadového hospodárstva

1. V  odpadovom  hospodárstve  so  záväznos ou  poradia  priorít  sa  uplat uje  tátoť ň
záväzná hierarchia odpadového hospodárstva: 
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),
e) zneškod ovanie. ň

§3

Vymedzenie základných pojmov

1. Komunálne  odpady sú  odpady  z  domácnosti  vznikajúce  na  území  obce  pri
innosti  fyzických  osôb  ač  odpady  podobných  vlastností  a zloženia,  ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikate ,  okrem odpadovľ
vznikajúcich  pri  bezprostrednom výkone inností  tvoriacich predmet  podnikaniač
alebo innosti  právnickej  osoby alebo fyzickej  osoby -  podnikatea;  za odpadyč ľ
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteností  slúžiacich fyzickým osobámľ
na  ich  individuálnu  rekreáciu,  napríklad  zo  záhrad,  chát,  chalúp,  alebo  na
parkovanie  alebo  uskladnenie  vozidla  používaného  pre  potreby  domácnosti,
najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú  aj  všetky  odpady  vznikajúce  v obci  pri  istení  verejných  komunikáciíč
a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe

1 )  Zákon č. 79/2015  Z. z. o odpadoch 



verejnej  zelene  vrátane  parkov  a cintorínov,  ktoré  sú  majetkom  obce  alebo
v správe obce a alšej  zelene na pozemkoch fyzických osôb.ď

3. Drobným  stavebným  odpadom sú  odpady  z bežných  udržiavacích  prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Triedený zber komunálnych odpadov je innos ,  pri ktorej sa oddelene zbierajúč ť
zložky komunálnych odpadov.

5.  Biologicky  rozložite né  komunálne  odpadyľ  sú  všetky  druhy  biologicky
rozložitených odpadov, ktoré je možné zaradi  do skupiny 20 Komunálne odpadyľ ť
poda  Katalógu odpadov;  sú  to  najmä odpady  zo  zelene,  zemina aľ  kamenivo,
drevo,  odpad  z potravín,  kuchynský  odpad  z domácností  a reštaura ný  odpad,č
jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky. 

6. Objemný  odpad je  taký  komunálny  odpad,  ktorý  svojimi  rozmermi  alebo
charakterom nie je možné umiestni  do nádoby na zmesový komunálny odpadť
(napr. nábytok a jeho asti,   sanita, koberce, tabuové sklo, okná, dvere  ač ľ  pod.).

7. Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromaž ovanie  odpadu od inej osoby vrátaneď
jeho predbežného triedenia a do asného  uloženia odpadu na ú ely  prepravy doč č
zariadenia na spracovanie odpadov.

8.Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého innos ou  odpad vznikáč ť
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

§4
Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnymi odpadmi

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

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak osobitný
predpis1) neustanovuje inak.

2. Každý je povinný naklada  s komunálnymi odpadmi vť  obci súlade s týmto VZN
a zákonom  o odpadoch1)  takým  spôsobom,  ktorý  neohrozuje  zdravie  udíľ
a nepoškodzuje životné prostredie2).

3. Náklady  obce  pri  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými
odpadmi ovplyv uje  riadne triedenie komunálneho odpadu jej  obyvatemi  a týmň ľ
následné znižovanie množstva  zmesového komunálneho odpadu. 

4. Fyzické  osoby  (ob ania)  nesmú  naklada  ač ť  inak  zaobchádza  sť  iným  ako
s komunálnym  odpadom  a drobným  stavebným  odpadom  s výnimkou
zaobchádzania so starým vozidlom a odpadovými pneumatikami3). 

2) § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
3 ) § 12 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z.



§5
Povinnosti pôvodcu  a držite a  odpadovľ

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a) naklada  alebo inak sť  nimi zaobchádza    vť  súlade s VZN
b) zapoji  sa do systému zberu komunálneho odpadu vť  obci,
c) užíva  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu vť

obci,
d) uklada  komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpadť

na  ú ely  ich  zberu  na  miesta  ur ené  obcou  a  do  zberných  nádobč č
zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

§6
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do

vyhradeného prúdu odpadu
1.  Oddelene  zbieranou  zložkou  komunálneho  odpadu  patriacej  do  vyhradeného

prúdu sa rozumie :

a) elektroodpad z domácností,

b) použitá batéria alebo akumulátor – prenosná,  automobilová,
c) odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy 
d) odpady z neobalov – papier, plast, sklo

2. Za vytvorenie,  financovanie,  prevádzkovanie  a udržiavanie  funk ného  systémuč
združeného nakladania s oddelene zbieranými  zložkami  komunálneho odpadu
patriacej do vyhradeného prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti
výrobcov.  

§7
Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek

1. Vykonáva  na území obce zber  a výkup,  vrátane mobilného zberu a prepravuť
komunálnych  odpadov,  s výnimkou  biologicky  rozložiteného  kuchynskéhoľ
a reštaura ného  odpadu od prevádzkovatea  kuchyne,  môže obec sama aleboč ľ
ten,  kto  má  uzatvorenú  zmluvu  na  vykonávanie  tejto  innosti  s  obcou;  to  sač
nevz ahuje  na distribútorov vykonávajúcich spätný zber  ať  zber  prostredníctvom
zberného  miesta  použitých  prenosných  batérií  a  akumulátorov.  Ak  ide  o  zber
odpadov z obalov  a odpadov z neobalových výrobkov,  vykonáva  ich  zber  nať
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 o odpadmi z obalov  a s odpadmi
z neobalových výrobkov.

§8 
Zákazy

1. Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom ako je ur ené  zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:č

a) nezapoji  sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, neužíva  zbernéť ť
nádoby  zodpovedajúce  systému  zberu  komunálnych  odpadov  v  obci,



neuklada  zmesový  komunálny  odpad,  oddelene  zbierané  zložkyť
komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na ú ely  ich zberu na miestač
ur ené  obcou  a  do  zberných  nádob  zodpovedajúcich  systému  zberuč
komunálnych odpadov v obci“,

b) uloži  alebo  ponecha  komunálny  odpad  ať ť  drobný  stavebný  odpad,  vr.
triedených  zložiek,  objemných  odpadov,  odpadov  s obsahom  škodlivín,
elektroodpadov,  použitých  batérií  a  akumulátorov  na  inom  mieste  ako  na
mieste na to ur enom v súlade sč  týmto VZN,

c) zneškodni  komunálny odpad alebo zhodnoti  odpad inak ako v súlade soť ť
zákonom o odpadoch,

d) zneškod ova  skládkovaním  vytriedený  biologicky  rozložitený  kuchynskýň ť ľ
a reštaura ný  odpad,č

e) zneškod ova  skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,ň ť
f) zneškod ova  skládkovaním  biologicky  rozložitený  komunálny  odpad  zoň ť ľ

záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteného odpadu zľ  cintorínov, okrem
nezhodnotitených odpadov po dotriedení,ľ

g) zneškod ova  spaovaním  biologicky  rozložitený   komunálny  odpad  zoň ť ľ ľ
záhrad  a parkov,  vrátane  biologicky  rozložiteného  odpadu  zľ  cintorínov,  s
výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas poda  zákona oľ  odpadoch,

h) spaova  komunálny  odpad  na  vonom  priestranstve  a  vo  vykurovacíchľ ť ľ
zariadeniach v domácnostiach,

i) uklada  do zberných nádob ur ených obcou na zber zmesového komunálnehoť č
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,  vr. objemných odpadov,
odpadov  z obsahom  škodlivín,  elektroodpadu,  použitých  batérií
a akumulátorov, drobného stavebného odpadu a horavého odpadu (popol),ľ

j) uklada  do zberných nádob ur ených  na triedený zber komunálneho odpaduť č
zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba ur ená,  vr. objemnýchč
odpadov, odpadov z obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu, 

k) uklada  oddelene  vyzbierané  zložky  komunálneho  odpadu  (vytriedenýť
biologicky  rozložitený  komunálny  odpad,  odpady  z  obalov  a  neobalovýchľ
výrobkov,  elektroodpad  z  domácností,  použité  batérie  a akumulátory)  na
skládku odpadov, okrem nezhodnotitených odpadov po dotriedení,ľ

l) vykonáva  zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady zť
obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a
akumulátory)  bez  zariadenia  na  zber  odpadov  osobou,  ktorá  nesp aĺň
požiadavky poda  zákona a nemá na túto innos  uzavretú zmluvu sľ č ť  obcou,

m) odovzda  vytriedené  odpady,  vr.  objemných  odpadov,  odpadov  sť
obsahom  škodlivín  a drobných  stavebných  odpadov  iným  subjektom  ako
zmluvnej zberovej spolo nosti alebo ako ustanovuje toto VZN, č

n) podnikateským  subjektom  využíva  ľ ť mobilný  zber  odpadov  z obsahom
škodlivín, ak je v obci zabezpe ovaný,č

o) zmiešava  elektroodpady  ať  použité  batérie  a akumulátory  s inými  zložkami
komunálnych odpadov, 



p) rozobera ,  zasahova  do vytriedených elektroodpadov  ať ť  použitých  batérií  a
akumulátorov  a vybera  z nich jednotlivé asti,ť č

q) zbavi  sa použitých jedlých olejov a tukov vypúš aním do kanalizácie, ť ť
r) vyhadzova  alebo uklada  do nádob na zmesový komunálny  odpad,  vedať ť ľ

nich  alebo na   verejné  priestranstvá nespotrebované lieky  a zdravotnícke
pomôcky.

III. asČ ť

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU
§9

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
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. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa
poda  Katalógu odpadov zara ujú  do skupiny 20.ľ ď

3. Náklady  a  zbernú  nádobu  o objeme  120  litrov  na  zmesový  komunálny  odpad
znáša  pôvodný  pôvodca  odpadu,  alebo  je  sú as ou  miestneho   poplatku  zač ť
komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  v prvom  roku  dodania  zbernej
nádoby do domácnosti.

4.  Náklady na zbernú nádobu o objeme 120 l na biologicky rozložitený  komunálnyľ
odpad zo záhrad  znáša pôvodný pôvodca odpadu, alebo je sú as ou  miestnehoč ť
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prvom roku dodania
zbernej nádoby do domácnosti.  

5. Náklady  na  kompostér  na  biologicky  rozložitený  komunálny  odpad  zo  záhradľ
znáša  pôvodný  pôvodca  odpadu,  alebo  je  sú as ou  miestneho   poplatku  zač ť
komunálne  odpady  drobné  stavebné  odpady  v prvom  roku  dodania  zbernej
nádoby do domácnosti.  

6. Náklady na zabezpe enie  zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnychč
odpadov,  pri  ktorých  sa  uplat uje  rozšírená  zodpovednos  výrobcov,  znášaň ť
výrobca  vyhradeného  výrobku,  príslušná  organizácia  zodpovednosti  výrobcov
alebo tretia osoba.

7. Náklady na zabezpe enie  zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnychč
odpadov,  pri  ktorých  sa  neuplat uje  rozšírená  zodpovednos  výrobcov,  znášaň ť
obec  a zah a  ich  do  miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobnéŕň
stavebné odpady.

8. Náklady na innosti  nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologickyč
rozložiteným  komunálnym  odpadom,  a  náklady  spôsobené  nedôslednýmľ
triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vz ahujeť
rozšírená zodpovednos  výrobcov hradí obec z miestneho poplatku za komunálneť
odpady a drobné stavebné odpady poda  osobitného predpisu.ľ

9. Náklady  triedeného  zberu  oddelene  zbieranej  zložky  komunálneho  odpadu
patriacej  do  vyhradeného  prúdu  odpadu,   znášajú  výrobcovia  vyhradených



výrobkov,  tretie  osoby  alebo  organizácie  zodpovednosti  výrobcov,  ktorí
zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.

10. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné  odpady  vychádza  zo  skuto ných  nákladov  obce  na  nakladanie  sč
komunálnym  odpadom  a  drobným  stavebným  odpadom  vrátane  nákladov
uvedených v odseku 8.  Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnú  nákladyť
uvedené v odseku 9. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné  odpady  použije  obec  výlu ne  na  zber,  prepravu,  zhodnocovanie  ač
zneškod ovanie komunálnych odpadov.ň

11. Vykonáva  zber,  prepravu,  zhodnocovanie  a  zneškod ovanie  zmesovéhoť ň
komunálneho  odpadu,  vytriedených  zložiek,  drobného  stavebného  odpadu,
objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivín môže len organizácia, ktorá
má uzatvorenú  zmluvu na vykonávanie  tejto  innosti  s  obcou,  ak  túto  innosč č ť
nezabezpe uje  obec sama.č

12. Zber,  zhromaž ovanie  a  preprava  objemného  odpadu,  ď  odpadu  z obsahom
škodlivín a drobného stavebného odpadu sa uskuto u je  najmenej dvakrát ro ne.čň č
Pre  tento  ú el  obec  zabezpe í  u  zmluvného  partnera  umiestnenieč č
vekokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu ur ených obcou.ľ č

13. Harmonogramy  zvozu  sú  zverejnené  na  webovom sídle,  úradnej  tabuli  obce
alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

14. Obec  zabezpe í  informovanos  ob anov  v  dostato nom  asovom  predstihuč ť č č č
o zbere objemného odpadu a odpadu z obsahom škodlivín osobitným oznamom,
pri om  využije obvyklé spôsoby oznamovania. č

15. Držite  komunálneho odpadu a držite  drobného stavebného odpadu alebo ten,ľ ľ
kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na
území  obce,  je  povinný  na  vyžiadanie   obce   poskytnú   pravdivé   a   úplnéť
informácie   súvisiace   s   nakladaním   s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými
stavebnými odpadmi.

§10
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1. Zmesový  komunálny  odpad  sa  v  zmysle  Katalógu  odpadov  zara uje  podď
katalógové íslo:č
 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.

2. Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
 fyzické osoby – ob anov, ktorí majú vč  obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

alebo ktorí sú na území obce oprávnení užíva  alebo užívajú nehnutenos ,ť ľ ť
 fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo

alebo prevádzku na území obce.
3. Pôvodcovia  zmesového  komunálneho  odpadu  sú  povinní  sta  sa  ú astníkmiť č

obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
4. Na  zber  zmesového  komunálneho  odpadu  sú  ur ené  zberné  nádoby  voč

vekostiach 110 l,  alebo 1100 l. ľ



 Obec ur uje  na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zbernéč
nádoby:

 1 nádoba o objeme 110 litrov pre 3 osoby v rodinnom dome.
 po obci  sú rozmiestnené 1100 l  zberné nádoby na verejnom priestranstve

obce
 obec má vekorozmerový kontajner ľ

5. Pôvodcovia  zmesového  komunálneho  odpadu  majú  náklady  za  nakladanie  so
zmesovým  komunálnym  odpadom  zahrnuté  v  poplatku  za  nakladanie  s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku nie sú
zahrnuté  náklady  na  zaobstaranie  zbernej  nádoby  na  zber  zmesového
komunálneho odpadu.

6. Každý  pôvodca  je  povinný  používa  na  zmesový  komunálny  odpad  len  typť
zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.

7. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný zakúpi  si zbernú nádobu.ť

§11
Nakladanie s objemným odpadom

1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zara ujú  pod katalógové íslo:ď č
 20 03 07 - objemný odpad - O.

2. Objemný  odpad  je  komunálny  odpad,  ktorý  nie  je  možné  pre  jeho  rozmer  a
vekos  uloži  do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných naľ ť ť
území obce (napr. starý nábytok, seda ka,  koberce,...). č

§12
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Medzi  odpady z domácností  s obsahom škodlivých látok patria  najmä: použité
batérie  a  akumulátory,  odpadové  motorové  a  mazacie  oleje,  chemikálie,
rozpúš adlá,  staré  farby,  lepidlá,  laky,  kyseliny,  zásady,  fotochemické  látky,ť
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín  a  drevín,  umelé hnojivá,
handry  a rukavice zne istené  olejom,  farbami,  obaly  zne istené  nebezpe nýmič č č
látkami.

§13
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi a stavebnými odpadmi

a odpadmi z demolácií
1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zara ujú  pod katalógovéď

íslo:č
 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.

2. K  drobnému  stavebnému  odpadu,  ktorý  vyprodukujú  ob ania  zč  bežných
udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obklada iek,  dlaždíc, keramiky ač
pod. 

3. Na území obce sa zavádza  množstvový zber  drobných stavebných odpadov.
Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je ur ená  voč
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady4).

4 ) č. XX VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady



4. Ob ania  na vopred vyhlásenom  mieste v stanovený de  môžu odovzda  drobnýč ň ť
stavebný  odpad  do  pristavenej  zbernej  nádoby,  kde  sa  bude  váži  drobnýť
stavebný odpad. Poda  hmotnosti bude vyrubený poplatok, tak ako je to uvedenéľ
vo VZN, a zaplatený do pokladne obce.

5. Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií, ktoré vznikli
pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií,  je zodpovedná
osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie  a plní povinnosti držitea  odpadov.ľ

§14
Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

(papier, plasty, sklo a kovy)
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša

do 30.júna 2016 obec.
2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša

od 1. júla 2016 organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.

3. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu
a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob a vriec na
triedený zber.

4. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradi  náklady na triedený zber,ť
ak sa v zbernej nádobe nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na
ktorý boli ur ené  príslušné nádoby.č

5. Triedený zber odpadov:
a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zara ujú  vď  zmysle

Katalógu odpadov pod katalógové íslo  odpadu 20 01 01 - papier ač  lepenka -
O, sa uskuto uje  nasledovným spôsobom:čň

i. Triedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených
vriec na základe schváleného harmonogramu, vrecia je potrebné v deň
zberu vyloži  pred bránu vť  ase  od 6,00 hod.č

ii. Obec ur uje  na triedený zber papiera modré plastové  č  vrecia, ktoré po
vyprázdnení zberová spolo nos  vráti spä .č ť ť

iii. Do papiera patria: noviny, asopisy,  knihy, zošity, lepenka, kancelárskyč
papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohadnice,ľ
baliaci papier a pod.

iv. Do  papiera  nepatria:  samoprepisovací  a  voskovaný  papier,  použité
plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály,  voskovaný,  zne istený  papier,  mastný  papier,  kopírovacíč
papier, mokrý papier, alobal a pod.

v. Krabice resp. obaly z papiera musia by  poskladané a uložené tak, abyť
sa zmenšil ich objem a zaberali o  najmenej miesta.č

b) z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zara ujú  v zmysleď
Katalógu odpadov pod katalógové íslo  odpadu 20 01 39 -  plasty -  O,  sač
uskuto u je  nasledovným spôsobom:čň



i. Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených
vriec, 

ii. Obec ur uje  na triedený zber papiera žlté plastové vrecia oč  objeme 120 l,
ktoré po vyprázdnení zberová spolo nos  vráti spä .č ť ť

iii. Obec  ur uje  na  triedený  zber  plastov  interval  vývozu  ,  ktorý  je  1  xč
mesa ne  pre  PET  faše  ač ľ  1  x  za  každé  dva  mesiace  pre  zmiešané
plasty. Vrecia je potrebné v de  zberu vyloži  pred bránu. ň ť

iv. Do  zmiešaných  plastov  patria:  fólie,  plastové  obaly  z  domácnosti,
plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, obaly od kozmetických
a istiacich prípravkov, faše, hra ky  ač ľ č  iné.

v. Do  zmiešaných  plastov  nepatria:  podlahové  krytiny,  guma,  plasty
zne istené  chemickými  látkami  a  zvyškami  jedál,  plasty  zne istenéč č
biologickým odpadom, a pod.

vi. Obaly z plastov musia by  stla ené  a uložené tak, aby sa zmenšil ichť č
objem a zaberali o  najmenej miesta.č

c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zara ujú  v zmysleď
Katalógu  odpadov  pod  katalógové  íslo  odpadu  20  01  02  -  sklo  -  O,  sač
uskuto u je  nasledovným spôsobom:čň

i. Triedený zber skla sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu,
ktorý  je  1x-krat  za  každé  dva  mesiace  prostredníctvom  farebne
rozlíšených zberných vriec. 

ii. Obec ur uje  na triedený zber skla zelené  vrecia oč  objeme 120 l. Zberová
spolo nos  vrecia  po vyprázdnení vráti spä .   č ť ť

iii. Do skla patria: sklenené faše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenenéľ
poháre, okenné sklo a pod.

iv. Do skla  nepatria:  keramika,  porcelán,  zrkadlá,  dymové sklo,  žiarovky,
žiarivky, obrazovky, silne zne istené sklo (farbami, potravinami) a pod.č

d) z  kovových  obalov,   ktoré  sa  zara ujú  v  zmysle  Katalógu  odpadov  podď
katalógové íslo  odpadu 20 01 40 - kovy - O, sa uskuto u je  nasledovnýmč čň
spôsobom:

i. Triedený  zber  kovov  sa  vykonáva  na  základe  schváleného
harmonogramu, ktorý je 1x-krát za dva mesiace prostredníctvom farebne
rozlíšených vriec

ii. Obec ur uje  na triedený zber kovov ervené  plastové  vrecia oč č  objeme
120 l. Zberová spolo nos   vrecia po vyprázdnení vráti spä .č ť ť

iii.  Vrecia je potrebné vyloži  pred bránu vť  de  vývozu. Zber sa vykonávaň
na  základe schváleného harmonogramu, ktorý je v ase  od 6.00 hod.č

iv. Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov o istené oč  ich
obsah.

v. Do kovov nepatria:  hrubo zne istené  kovové obaly,  obaly od farieb ač
pod. 

vi. Konzervy  a  plechovky  pred  odovzdaním  do  nádoby  je  potrebné
vypláchnu ,  aby v nich nezostali zvyšky jedál.ť

§15



Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
1. Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zara uje  pod katalógové ísla:ď č

 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortu  - N,ť
 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhovodíky - N,ľ
 20 01 35 - vyradené    elektrické a   elektronické   zariadenia   iné   ako

uvedené v     20 01  21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpe né  asti  - N,č č
 20 01 36 - vyradené  elektrické   a   elektronické   zariadenia   iné   ako

uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 - O. 
2. Zabezpe enie  zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestnehoč

poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady.  Náklady  na  zber,
prepravu  a  zhodnocovanie  elektroodpadov  znáša  výrobca,  resp.  organizácia
zodpovednosti výrobcov. 

3. Na  základe  schválené  harmonogramu,  ktorý  je  2  x  ro ne,   môžu  ob ania  vč č
stanovený de  vyloži  pred bránu nepoškodený elektroodpad . ň ť

4. Do  elektroodpadu  patria:  televízory,  rádiá,  elektronické  hra ky,  po íta ováč č č
technika,  kancelárska  technika,  telekomunika ná  technika,  videá,  žiarovky,č
žiarivky,  lampy,  mobily,  ohrieva e,  kávovary,  prá ky,  chladni ky,  elektromotory,č č č
ru né  elektrické náradie, č predajné automaty a pod. Elektroodpad musí by  vť  celku
s elektronickými as ami.  č ť

5. Do elektroodpadu nepatria: plynové vari e,  vypína e  a zásuvky, svetelné reklamy,č č
svetelná  signalizácia,  chladni ky  bez  motorov.   kovy,  plasty,  papier,  drevo,č
zmesový komunálny odpad, i  iné odpady.č

§16
Nakladanie s batériami a akumulátormi

1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zara ujú  pod katalógovéď
ísla:č

 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06
03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N,

 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.
2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú sú as ou  elektroodpadu z domácností sač ť

zbierajú spolu s týmto odpadom.
3. Zabezpe enie  zberu  batérií  a  akumulátorov  z  domácností  nie  je  zahrnuté  doč

miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a
zhodnocovanie  batérií  a  akumulátorov  znáša  výrobca,  tretia  osoba,  resp.
organizácia zodpovednosti výrobcov. 

4. Zber  batérií  a akumulátorov sa uskuto uje   dvakrát ro ne  zčň č  miesta ktoré ur íč
obecný úrad v rámci zberu odpadov  s obsahom škodlivín.

5. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a
automobilové batérie a akumulátory.

6. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory,
zmesový komunálny odpad, i  iné odpady.č

§17
Nakladanie s biologickými rozložite nými komunálnymi odpadmiľ



1. Biologicky rozložitený  komunálny odpad sa  delí na:ľ
a) biologicky rozložitený odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu zľ  cintorínov,
b) biologicky  rozložitený  kuchynský odpad okrem toho,  ktorého  pôvodcom jeľ

fyzická  osoba  podnikate  a  právnická  osoba,  ktorá  prevádzkuje  zariadenieľ
spolo ného stravovania,č

c) jedlé oleje a tuky z domácností.
2. Biologicky rozložitené odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zara ujú  pod íslo:  ľ ď č

 20 02 01 - biologicky rozložitený  odpad zo záhrad a parkov vrátane odpaduľ
z cintorínov,

 20 01 08 - biologicky rozložitený  kuchynský odpad,ľ
 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

3. Do biologicky rozložitených odpadov zo záhrad,ľ  parkov a cintorínov  patria: 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.

4. Na zber  biologicky rozložitených  odpadov zo záhrad sa ur uje  kompostér  preľ č
jednu domácnos  (jeden rodinný dom) sť  frekvenciou zberu 2 x mesa ne  od marcač
do októbra, každoro ne.č

5. Do biologicky  rozložitených  odpadov  zo  záhrad,  parkov  a  cintorínov  nepatria:ľ
zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, asti  zvierat ač  pod.

6. Obec  si  uplat uje  výnimku  z  povinnosti  zavies  a  zabezpe ova  vykonávanieň ť č ť
zberu biologicky rozložiteného  kuchynského odpadu v obci poda  § 81 ods. 21ľ ľ
písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50%
obyvateov  kompostuje vlastný odpad. ľ

7. Do biologicky rozložitených kuchynských odpadov patria: šupy z istenia zeleninyľ č
a ovocia, kávové a ajové  zvyšky, vaje né  škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,č č
škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká zne istené  zeleninou,č
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záru nej  dobe alebo inak znehodnotené,č
použité  papierové  vreckovky  a  servítky,  nespracované  zostatky  surovín,
neskonzumované  zostatky  pokrmov  a  potravín  rastlinného  ale  i  živo íšnehoč
pôvodu.

8. Do biologicky rozložitených kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie,ľ
drevo, drevený odpad, burina, kvety a pod.

§18
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

1. Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zara ujú  pod katalógové ísla:ď č
 20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O.

2. Do  jedlých  olejov  a  tukov  patria  oleje  a  tuky  z  prípravy  jedál,  zvyšky
nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla i  tuku. č

3. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, i  iné oleje a tuky, ktoréč
neboli pôvodne ur ené  na konzumáciu, i  na prípravu jedla.č č

4. Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešava  s komunálnym odpadom ať
uklada  na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom nať
komunálny odpad.



5. Na území obce  je zabezpe ený  kalendárový zber a preprava použitých jedlýchč
olejov a tukov, na základe schváleného harmonogramu, ktorý je 6 x ro ne.č

6. Zhromaž ovanie  odpadu  sa  uskuto u je  v  de  jeho  odvozu  a  to  priamo  doď čň ň
pristaveného  vozidla  na  ur enom  mieste.  Oleje  a  tuky  sa  odovzdávajúč
v akýchkovek plastových f ašiach s funk ným  uzáverom.ľ ľ č

§19
Nakladanie s biologickým rozložite ným kuchynským odpadomľ

a reštaura ným  odpadom od prevádzkovate a  kuchyne č ľ
Biologicky rozložitený  kuchynský a reštaura ný  odpad sa v zmysle Katalóguľ č

odpadov zara ujú  pod katalógové íslo:ď č
 20 01 08 - biologicky rozložitený  kuchynský a reštaura ný  odpad - O.ľ č

1. Prevádzkovate  kuchyne  je  povinný  zavies  a  zabezpe ova  vykonávanieľ ť č ť
triedeného  zberu  a zodpovedá  za  nakladanie  s  biologicky  rozložitenýmľ
kuchynským a reštaura ným  odpadom, ktorého je pôvodcom.č

2. Prevádzkovate  kuchyne  zabezpe uje  zber,  prepravu  a  alšie  nakladanie  sľ č ď
biologicky  rozložiteným  kuchynským a  reštaura ným  odpadom sám,  alebo  naľ č
základe zmluvného základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na
nakladanie s týmto odpadom.

3. Celkové  náklady  za  zber,  skladovanie,  prepravu  a  spracovanie  biologicky
rozložitených  kuchynských  aľ  reštaura ných  odpadov  hradí  prevádzkovateč ľ
kuchyne. 

4. Prevádzkovate  kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby ur ené  preľ č
biologicky rozložitený kuchynský aľ  reštaura ný  odpad.č

5. Zberné  nádoby  musia  by  umiestnené  na  vhodnom  mieste  uť  prevádzkovateaľ
kuchyne   a  musia  by  udržiavané  v  náležitom  stave,ť   ahko  istite néľ č ľ
a dezinfikovatené.ľ

6. Prevádzkovate  kuchyne  musí  zabezpe i  skladovanie  odpadu  do  dobyľ čť
odovzdania  na  jeho  spracovanie  tak,  aby  sa  k  obsahu  kontajnera  nedostali
živo íchy najmä hlodavce a ani verejnos .  č ť

7. Frekvencia zberu musí by  minimálne 1 krát za dva týždne.ť
8. Zakazuje sa:

a) dáva  tento odpad do nádob ur ených na zber komunálnych odpadov vť č  obci,
b) používa  drvi e  biologicky  rozložiteného  kuchynského  a  reštaura néhoť č ľ č

odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník
verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúš a,  s používaním drvi ať č
súhlasí a používanie drvi a  je upravené v zmluve o odvádzaní odpadovýchč
vôd,

c) zbavi  použitých jedlých olejov a tukov vypúš aním do kanalizácie,ť ť
d) k mi  zvieratá kuchynským a reštaura ným  odpadom. Zákaz skrmovania saŕ ť č

vz ahuje aj na zvieratá vť  ZOO a zvieratá v  útulkoch.



9. Prevádzkovate  kuchyne je povinný na vyžiadanie  obce  poskytnú   pravdivé  aľ ť
úplné   informácie   súvisiace   s   nakladaním   s  komunálnymi  odpadmi  a
biologickým  rozložiteným  kuchynským odpadom  a  reštaura ným  odpadom  odľ č
prevádzkovatea  kuchyne.ľ

§20
Nakladanie s nespotrebovanými  liekmi a zdravotníckymi pomôckami

1. Zber  nespotrebovaných  veterinárnych  a humánnych  liekov  a  zdravotníckych
pomôcok  je  upravený  v  zákone  .  362/2011  Z.  z.  o  liekoch  a  zdravotníckychč
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzda ť
do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromaž ova  za ú elom  ď ť č odovzdania
Štátnemu ústavu pre kontrolu lie iv.  č

§21
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Odpadové  pneumatiky  nie  sú  sú as ou  komunálnych  odpadov  a  ani  zberuč ť
odpadov, ktorý zabezpe uje  obec.č

2. Kone ný  používate  pneumatiky  je  povinný  pneumatiku  po  tom,  ako  sa  stalač ľ
odpadovou  pneumatikou,  odovzda  bezplatne  distribútorovi  pneumatíkť
(pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateovi starých vozidiel.ľ

§22
Nezákonne umiestnený odpad

1. Oznámi   nezákonné  umiestnenie  odpadu  môže  akákovek  fyzická  osobať ľ
alebo  právnická  osoba  príslušnému  orgánu  štátnej  správy  odpadového
hospodárstva  alebo  obci,  v  ktorej  územnom  obvode  sa  táto  nehnutenosľ ť
nachádza.

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnutenosti je povinný bezodkladne po zistení,ľ
že  na  jeho  nehnutenosti  bol  nezákonne  umiestnený  odpad,  oznámi  tútoľ ť
skuto nos  orgánu poda  bodu 1.č ť ľ

3. O oznámeniach podaných poda  odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správyľ
odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do 7 pracovných dní odo
d a  oznámenia.ň

IV. asČ ť
KONTROLNÁ INNOS ,  PRIESTUPKY AČ Ť  SANKCIE

§23
Kontrolná innosč ť

1. Kontrolnú innos  nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonáva :č ť ť
a) poverení zamestnanci obce,
b) príslušná komisia obecného zastupitestva,ľ
c) príslušníci obecnej polície,
d) kontrolór obce.



§24
Priestupky a sankcie

1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákazy definované v § 8 tohto VZN.
2. Priestupky vo i  fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednávač

obec. Iné  priestupky  poda   zákona o odpadoch prejednáva ľ orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva.

3. Za priestupok môže obec uloži  pokutu do 1 500 eur.ť
4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vz ahujú všeobecné právne predpisy a toť

§  115  zákona  o  odpadoch  a  zákon  .  372/1990  Zb.  o  priestupkoch  v  zneníč
neskorších predpisov.

5. Výnosy pokút uložených za priestupky poda  odseku 2 sú príjmom rozpo tu  obce.ľ č

V. asČ ť
ZÁVERE NÉ  USTANOVENIAČ

§25
Závere né  ustanoveniač

1. Toto  VZN  vychádza  z  platnej  právnej  úpravy  v  odpadovom  hospodárstve
Slovenskej republiky.

2. alšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnenýchĎ
na podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona .  79/2015 Z. z.  o odpadoch a oč
zmene  a  doplnení   niektorých  zákonov,  ako  aj  iných  zákonov,  nie  sú  týmto
nariadením dotknuté.

3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona .  369/1990 Zb. o obecnom zriadení vč
znení  neskorších  predpisov  bol  návrh  tohto  VZN  .  1/2016  o  nakladaní  sč
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Cakov
zverejnený na úradnej tabuli obce Cakov   od 31.3.2016 2016 do 14.3.2016.

4. Na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení  sa  uznieslo  Obecné  zastupitestvoľ
v Cakove d a15.4.2016 a schválilo ho uznesením .  11/2016 .ň č

5. VZN .1/2016 nadobúda ú innos    d a  1.5.2016.č č ť ň
6. Nadobudnutím ú innosti VZN .1/2016  sa zrušuje ač č  nahrádza VZN obce Cakov .č

1/2013,  schválené  d a  9.12.2012  uzn. .:  19/2012  o  nakladaní  s  komunálnymň č
odpadom  a  drobným  stavebným  odpadom  na  území  obce  Cakov  v  znení
neskorších doplnkov.  

7. VZN  .  1/2016  bude  prístupné  k  nahliadnutiu  po  nadobudnutí  ú innosti  nač č
obecnom úrade v Cakove a na internetovej stránke obce Cakov.

8.

........................................................
podpis a pe iatkač


