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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2021  

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce  
  
  
  

I. časť  
Úvodné ustanovenia  

  
§ 1  

Predmet úpravy  
  



Obec Hrubý Šúr upravuje týmto všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len 
„VZN“) v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:  
1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,  
2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,   
3. spôsobe zberu objemného odpadu,  
4. spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,  
5. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  
6. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom,  
7. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:  

a) elektroodpadov z domácností,  
b) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 

obalmi,  
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov,  
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok,  
e) jedlých olejov a tukov,  

8. spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,  
9. nakladaní s textilom a obuvou,  
10. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  
11. prevádzkovaní obecného dvora.  
  
 
Toto VZN obce upravuje tiež práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu, výšku 
nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad v § 10 v III. časti, ktoré 
znáša pôvodný pôvodca odpadu a neupravuje výšku poplatku za zmesový komunálny 
odpad, tento poplatok upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021.  
  

§ 2  
Účel a cieľ  odpadového hospodárstva obce  

  
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej 
katastrálne územie, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.  

2. VZN určuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce, s cieľom vytvoriť systém zberu, prepravy, 
zabezpečenia, zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu.  

3. VZN bližšie upravuje nakladanie s jednotlivými zložkami komunálnych odpadov a  
iných odpadov, ktoré vznikli alebo môžu vznikať na území obce, pričom územím 
obce sa rozumie jeho katastrálne územie.  

4. VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby (občania), ktoré sa zúčastňujú na 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky 
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (podnikatelia), pre majiteľov 



nehnuteľností, ktorí sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi 
pochádzajúcimi z územia obce.  

5. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.  

6. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s 
komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce.  

  
  

II. časť § 3  
  

Základné ustanovenie  
  
V zmysle § 81 ods. 1 zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré 
vznikli na území obce a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, 
zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.  
  

§ 4  
Vymedzenie základných pojmov  

  
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť 

alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa 
jej zbaviť.  

2. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa 
anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z 
potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.   

3. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z 
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z 
maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.  

4. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky 
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.   

5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o 
miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.  

6. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 
spracovanie odpadov.   

7. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.  
8. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých 

súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou 
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.  

9. 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.  



10. Obal je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s 
ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa 
alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch. 
Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.  

11. Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem 
odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.  

12. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie 
a patrí do niektorej zo skupín výrobkov v zmysle § 73 ods. 3 zákona o odpadoch 
a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.  

13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.  
14. Odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje 

alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne 
určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové 
oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.  

15. Komunálne odpady 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 činností 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 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 čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré 
sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej 
zelene na pozemkoch fyzických osôb.   

16. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a 
zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje 
za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, 
ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  

17. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú 
zložky komunálnych odpadov.   

18. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  

19. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa pri jeho odovzdaní v 
obecnom dvore platí miestny poplatok.  

20. Obecný dvor je priestor / časť oploteného pozemku na par. č. „E“ 486/2 s rozlohou 
381 m2 – par. č. 387/3, kde obec umiestni kontajnery na rôzne druhy odpadov, 
resp. vyčlení plochy na uskladňovanie rôznych druhov vytriedených odpadov.   

21. Množstvový zber drobného stavebného odpadu je zber drobného stavebného 
odpadu v obci, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona č. 
582/2004 Z. z.   

22. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, 
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich 



výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. Každý prenajímateľ 
objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní 
prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje 
zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov 
svojich nájomcov na základe zmluvy. 

23. Držiteľ  odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.   
24. Obchodník na účely tohto VZN je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji 

odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, 
ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.  

25. Sprostredkovateľ na účely tohto VZN je podnikateľ, ktorý organizuje 
zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, 
vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.   

26. Dopravca odpadu na účely tohto VZN je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu 
odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa 
rozumie premiestňovanie odpadu.  

27. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcu v zmysle zákona o odpadoch.  

28. Výrobca vyhradeného výrobku je v zmysle zákona o odpadoch výrobca 
elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 
52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového 
výrobku (§ 73).  

  
  

§ 5  
Spoločné ustanovenia  

  
1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať 

v súlade s týmto VZN obce.  
2. V zmysle § 12 ods. 2 zákona o odpadoch je každý povinný nakladať s odpadom 

alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 
nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:  
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,   
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a   
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  

3. Zakazuje sa:  
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to 

určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,  
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so 

zákonom o odpadoch,  
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, 

odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta.   
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 

v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,  
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty 

koncentrácie škodlivých látok,   



f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, 
na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,  

g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 
zariadeniach v domácnostiach,   

h) 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,   

i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z 
obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a 
akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa 
požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.  

j) Zneškodňovať skládkovaním 
• kvapalné odpady 
• odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, 

okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé 
• odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého 

katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č.8 v 
zákone o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a každá následná 
zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania 

• odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako 
konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov 
a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm 

• odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty 
koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č.5 v zákone o odpadoch 

• vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
• vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 
dotriedení 

• biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky 
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov 
po dotriedení 

• odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem 
1. inertného 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 

4. Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať: 
a) zmesový odpad ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu 

zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona 
b) iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórií ostatný 

odpad okrem odpadov podľa § 13 písm. e) zákona; ak iné komunálne 
odpady obsahujú zmesový odpad, považuje sa celý objem týchto odpadov 
za zmesový odpad 



c) iné odpady ako uvedené v písmenách a) až d), zaradené v Katalógu 
odpadov v kategórií ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom 
predpise; limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť 
limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý 
nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č.1 

d) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok 
obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov 
v triede skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené 
v prílohe č.1 a ktoré sa nesmú ukladať spolu s biologicky rozložiteľným 
odpadom, ktorý nie je nebezpečný 

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:   
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN 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,  
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a 

prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku 
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.  

6. Obec zaviedla na svojom území označovanie zberných nádob elektronickým RFID 
čipom umiestnených na zberných nádobách na zmesový komunálny odpad.  

7. Zberná nádoba neoznačená elektronickým RFID čipom nebude obslúžená 
odpadovou spoločnosťou do jej označenia. Označenie zbernej nádoby je 
podmienené prihlásením pôvodcu do systému zberu komunálnych odpadov na 
Obecnom úrade v Hrubom Šúre.  

8. Elektronický RFID čip je zakázané úmyselne poškodzovať, odstraňovať, prípadne 
inak s ním manipulovať.  

9. Elektronický RFID čip vždy inštaluje zodpovedný zamestnanec obce za účelom 
overenia objemu zbernej nádoby, jej stojiska a prebratím elektronického čipu 
poplatníkom, čo tento potvrdí svojim podpisom na odovzdávajúcom a 
preberajúcom protokole.  

10. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný: 
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa 

Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod 
katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.  

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich 
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s zákonom o odpadoch 
a osobitnými predpismi 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva 



e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch, ak nie je v odseku 5, § 38ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b), 
§ 72 a § 135h ods. 4 a 5 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní 
s nimi 

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje 

h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými 
a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 

11. Výrobcovia vyhradeného výrobku sú povinní zabezpečiť odobratie celého 
množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 
vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedajú za vyhradený prúd 
odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým 
vyhradeným prúdom odpadu. Triedením komunálneho odpadu, a zároveň 
znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu, sa dosiahne znižovanie 
nákladov obce na zmesový odpad.   

12. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych 
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na 
distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta 
použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a 
odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na 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 s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov.   

  
 
 

§ 6  
Hierarchia odpadového hospodárstva obce  

  
Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto 
hierarchiu odpadového hospodárstva:  
1. predchádzanie vzniku odpadu,  
2. príprava na opätovné použitie,   
3. recyklácia,   
4.   iné zhodnocovanie,   
5.   zneškodňovanie.   
  

III. časť   
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými 

odpadmi, spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom 
škodlivých látok  

 



§ 7   
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom  

  
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad , t. j. komunálny 
odpad po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať 
a umiestňovať do zberných nádob určených týmto VZN obce.   
  

§ 8  
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov  

  
1. Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle vyhlášky 

365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca 

odpadu. Tieto náklady nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady, 
pričom zbernú nádobu je možné zakúpiť počas úradných hodín na Obecnom úrade 
v Hrubom Šúre (ďalej len obecný úrad) so sídlom na adrese Hrubý Šúr č. 205, 903 
01.  

3. Cenník predaja zberných nádob je zverejnený na webovom sídle obce 
www.hrubysur.sk a zároveň na obecnom úrade.  

4. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 
110 l, 120 l, 240 l alebo 1 100 l , pre rodinné domy, podnikateľské subjekty, prípadne 
pri objektoch vo vlastníctve alebo v správe obce Hrubý Šúr.   

5. Počet zberných nádob pre odvoz komunálnych odpadov je limitovaný počtom 
členov v domácnosti tak, ako je uvedené vo VZN č. 4/2021.   

6. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec. Zberná nádoba  
označená platným RFID čipom bude poplatníkovi odovzdaná na obecnom úrade 
alebo dodaná najneskôr do 5 pracovných dní po uhradení poplatku v rámci územia 
obce. Pri znehodnotení nádoby preťažením či iným nesprávnym používaním, 
alebo strate pred uplynutím jej životnosti, je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú 
nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto 
VZN a požiadavkami zberovej spoločnosti.  

7. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje zberová spoločnosť, ktorá je 
oprávnená nakladať s odpadmi a s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 81 
ods. 13 zákona o odpadoch v zmysle harmonogramu odvozu, ktorý je zverejnený 
na webovom sídle obce.   

8. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú 
opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.  

9. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad sa patria odpady, ktoré sa 
nedajú ďalej triediť. 

10. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad nepatria: akékoľvek stavebné 
odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, horúci popol a pod.), triedené 
zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky), nebezpečné 
odpady, odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľný 
odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, pneumatiky, elektroodpady, 
batérie, tekutý odpad a textil, ktorý je ešte možné zhodnotiť. 

11. Na území obce sú na zber zmesového komunálneho odpadu umiestnené nádoby:  

http://www.hruby-sur.sk/
http://www.hruby-sur.sk/
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- 3 zberné nádoby s objemom 1 100 l v cintoríne,   
- 2 zberné nádoby s objemom 1 100 l a 2 zberné nádoby s objemom 120 l pri 

spoločenskej miestnosti,   
- 1 zberná nádoba s objemom 1 100 l a 4 zberné nádoby s objemom 120 l v areáli 

ZŠ a MŠ,  
- 1 zberná nádoba s objemom 1 100 l pri kostole.   

  
§ 9  

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu  
  

1. Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle 
Katalógu odpadov.  

2. Na území obce pre držiteľov DSO – fyzické osoby sa na zber DSO uplatňuje 
množstvový zber. Množstvo odovzdaného DSO sa určí podľa platnej orientačnej 
prepočtovej tabuľky DSO vydanej Ministerstvom životného prostredia SR (Príloha 
VZN č. 3). Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 
Sadzba poplatku je určená vo VZN č. 4/2021.  

3. Držiteľ DSO je povinný tento odpad najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť a 
nepoužiteľnú časť môže odovzdať na obecnom dvore.   

4. Držitelia DSO, ktorým sú právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia, sú 
povinní zabezpečiť si odvoz a zneškodnenie DSO na vlastné náklady u oprávnenej 
osoby.  

5. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na obecnom dvore. Podrobné 
informácie o obecnom dvore sú uvedené v samostatnej časti tohto VZN.  

6. Zakazuje sa ukladať DSO do nádob určených na zmesový komunálny odpad, do 
veľkoobjemového kontajnera (ďalej len „VOK“) počas jarného alebo jesenného 
upratovania, ako aj na voľných verejných priestranstvách.  

7. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie DSO môže len 
organizácia zodpovedná za zber DSO, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.  

8. Do DSO patria: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, 
vrátane keramických zariaďovacích predmetov, stavebné materiály obsahujúce 
pórobetón, škvaru a pod. 

9. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok 
   
  
     

§ 10  
Spôsob zberu objemného odpadu  

  
1. Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 07 v zmysle Katalógu o odpadov.  
2. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nie je 

možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad alebo 
príslušnej nádoby na triedený zber.   



3. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre 
nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a 
na verejné priestranstvá obce.   

4. Objemný odpad je možné odovzdať dvakrát v priebehu kalendárneho roka na jar a 
na jeseň, presný termín a miesto pristavenia VOK sa upresní a obecný úrad 
zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred 
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce 
(na webovom sídle obce, rozhlasom a na verejných tabuliach).   

  
§ 11  

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín  
  

1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia 
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné 
zhromaždenie.  

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, 
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky 
na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace 
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, 
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.   

3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa 
nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby / vrecia) a na verejné 
priestranstvá obce.  

4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu 
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom 
škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.   

5. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného 
odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného 
systému obce (na webovom sídle obce, rozhlasom a na verejných tabuliach).   

  
IV. časť  

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu  
 

§ 12   
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadu z domácností  

  
1. Elektroodpady sa zaraďujú pod čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 v 

zmysle Katalógu odpadov.  
2. Obec má uzavretú zmluvu s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov 

pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s 
elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Patria sem  napr. 
televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, 
digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné 
elektrické náradie, atď.   

3. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii 
zodpovednosti výrobcov na ich náklady  



a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu 
z domácností,   

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 
komunálnych odpadov.  

4. Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácie 
zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce a to na  
obecnom dvore alebo pri bývalej pošte súp. č. 209.  

5. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné 
priestranstvá obce.   

6. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom 
spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.  

7. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na obecnom dvore.  
8. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), 

ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.   
  

§ 13  
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty, kovy, sklo a 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky)  

  
1. Výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov 

alebo tretia osoba zabezpečujú zberné nádoby na triedený zber zložiek 
komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.  

2. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu 
zberu príslušná zberová spoločnosť.  

3. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie si zber a likvidáciu 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 
výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania zabezpečujú sami na vlastné náklady 
tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev.  

4. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu 
triediť a oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:  
a) Papier:  

- Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov sú zaradené v 
Katalógu odpadov s kódom 20 01 01.  

- V rámci triedeného zberu sa zbierajú do priehľadných plastových vriec alebo 
do 120 l a 240 l nádob na papier.  

- Vrecia sú vydané poplatníkovi voči podpisu raz ročne jednorazovo. Možnosť 
vyzdvihnutia je na obecnom úrade po uhradení ročného poplatku za 
komunálne odpady.  

- Poplatník si môže zakúpiť nádoby na triedený zber na obecnom úrade počas 
úradných hodín 

- Interval odvozu je stanovený v harmonograme odvozu uverejnenom na 
webovom sídle obce.  



- 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 pod. (značky uvedené na výrobkoch PAP).  

- Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s 
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, špinavý či mastný papier, 
kopírovací papier a pod.  

b) Plasty, kovy, obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na 
báze lepenky:   
- Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sú zaradené v Katalógu 

odpadov s kódom 20 01 39,   
- obaly z kovov sú zaradené s kódom 20 01 04,  
- kovy sú zaradené s kódom 20 01 40 a  
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tzv. tetrapaky) sú 

zaradené s kódom 20 01 03.  
- V rámci triedeného zberu sa zbierajú spoločne do plastových vriec alebo do 

120 l a 240 l nádob na plasty. 
- Interval odvozu je stanovený v harmonograme odvozu uverejnenom na 

webovom sídle obce.  
- Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako napr. číre a farebné fólie, 

tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká 
od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly 
od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový 
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a 
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a 
nábytok a pod.,  
kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkové obaly, konzervy, oceľové 
plechovky a pod.,  
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných 
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.  

- Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, 
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan 
a pod.  
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
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,  

- Obaly musia byť stlačené a uložené do vriec či nádob tak, aby sa zmenšil ich 
objem a zaberali čo najmenej miesta.  

c) Sklo:   
- Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sú zaradené v 

Katalógu odpadov s kódom 20 01 02.  
- Obec umiestnila zelené zberné nádoby o objeme 1 300 l a 1 500 l na triedený 

zber skla:  
2 ks pri bývalej pošte,   



2 ks na parkovisku pri futbalovom ihrisku, 1 
ks v lokalite Hrubý Šúr – Ostrov.  

- Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, 
fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.   

- Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, 
drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, 
žiarivka a pod.  

 5. Zakazuje sa odovzdať odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 
činnosti s obcou, ani zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov 
(pouličným zberačom a pod.).   

  
§ 14  

Systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, spôsob 
ich zberu a prepravy   

  
1. V Katalógu odpadov sú zaradené biologicky rozložiteľné komunálne odpady s 

kódmi:  
a) 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov (BIOODPAD),  
b) 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (odpad z kuchyne),  
c) 20 01 25 jedlé oleje a tuky.  

2. V obci je zavedený zber BIOODPADOV prostredníctvom obecného dvora a odvoz 
BIOODPADOV z 240-litrových hnedých zberných nádob.  

3. Obec zabezpečuje zberné nádoby na BIOODPAD na vlastné náklady.  
4. Náklady na zbernú nádobu na BIOODPAD nie sú zahrnuté v miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto obec stanovuje náklady 
na zberné nádoby na BIOODPAD takto:   
a) poplatník uhradí obstarávaciu cenu jednorazovo priamo do pokladne na 

obecnom úrade,  
b) poplatník si kúpi 240-litrovú hnedú zbernú nádobu na BIOODPAD s presne 

stanovenými parametrami v zmysle § 14 ods. 11 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

5. Cenník predaja zberných nádob na BIOODPAD je zverejnený na webovom sídle 
obce.   

6. Obdobie zberu BIOODPADOV je stanovené v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. 
od marca do konca novembra a s intervalom odvozu 1x za 14 dní uverejnenom v 
harmonograme odvozov na webovom sídle obce.  

7. Obec zabezpečuje zber a odvoz BIOODPADOV len od fyzických osôb. Právnické 
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť si odvoz na 
vlastné náklady.  

8. Je zakázané zmiešavať BIOODPAD s komunálnym odpadom, ukladať ho do 
zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na iné miesta, než na to určené, 
spaľovať ho, či vylievať do kanalizácie.  



9. Na vytriedené zložky BIOODPADOV vznikajúcich na cintoríne zabezpečuje obec 
prostredníctvom VOK umiestnených na cintoríne.  

  
10. Do BIOODPADOV   

a) patrí: štiepka, konáre s maximálnou dĺžkou do 1 m a max. priemerom 4 cm, 
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, burina, 
pozbierané zvyšky z pestovania, zhnité ovocie, zelenina, piliny, drevný popol, 
šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a 
čajové zvyšky,  

b) nepatrí: zvyšky jedál, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, vaječné škrupiny, 
starý chlieb, škrupiny z orechov, trus zvierat, papierové vrecká, použité 
vreckovky a servítky, nespracované či neskonzumované zvyšky potravín.  

11. Obec zabezpečuje zber Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 
domácností (ďalej len „odpad z kuchyne“) počas celého roka.   

12. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na odpad z kuchyne znáša obec a sú 
zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

13. Zber odpadu z kuchyne v obci prebieha prostredníctvom 10-litrových vedierok, do 
ktorého pôvodca odpadu vloží vrece, ktoré mu bude raz ročne vydané na obecnom 
úrade v počte 36 ks ročne v termíne vyhlásenom obvyklým spôsobom. Zber 
odpadu z kuchyne bude prebiehať donáškovým spôsobom na obecný dvor, kde 
pôvodca vloží pevne zviazané vrece do hermeticky uzatvorenej nádoby označenej 
nápisom „materiál kategórie 3, neurčené na ľudskú spotrebu“.  

14. Každý poplatník je zodpovedný udržiavať vedierko v stave spôsobilom a úmyselne 
ho nepoškodzovať.  

15. V prípade, ak pôvodcovi nebude postačovať počet vriec, ktoré raz ročne obdrží, 
má možnosť ich zakúpenia na obecnom úrade v zmysle platného cenníka 
uverejneného na webovom sídle obce.  

16. Do odpadov z kuchyne  
a) patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 

škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých 
zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová 
vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, novinový papier, 
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín 
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ako aj zabalené potraviny po dátume 
spotreby v ich bezprostrednom, prvotnom obale, ktoré vznikli z kuchýň 
domácností a pod.  

b) nepatria: kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat 
zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, odpady ktoré neboli pôvodne určené 
na konzumáciu, či na prípravu jedla.   

17. Je zakázané ukladať odpad z kuchyne do zberných nádob na zmesový komunálny 
odpad a na iné miesta, než na to určené.  

18. Obec má zabezpečený zber použitých jedlých olejov a tukov formou donášky.   



19. Prepravu a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou 
má obec uzatvorenú zmluvu.  
Občania majú možnosť odovzdať jedlé oleje a tuky bezplatne na obecnom dvore 
alebo pri bývalej pošte súp. č. 209.  
Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si 
občania zabezpečujú samostatne.   

20. Do jedlých tukov a olejov  
a) patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené 

oleje, zvyšky masla či tuku,  
b) nepatria: motorové, hydraulické či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené 

na konzumáciu alebo prípravu jedla.   
  

§ 15  
Spôsob a podmienky triedeného zberu použitých prenosných batérií a  

akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov  
  
1. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a 

akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a 
akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.  

2. Občania sú povinní bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory 
prostredníctvom mobilného zberu do pristavenej zbernej nádoby v stanovený deň, 
ktorý obec vopred vyhlási rozhlasom, na webovom sídle obce a na verejných 
tabuliach, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo 
na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.   

3. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci 
spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a 
akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od 
ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel 
nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva 
distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej 
batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.   

4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo 
vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  

5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr.  
pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 
činnosti s obcou.   

6. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové), 
priemyselné a automobilové batérie a akumulátory.  

7. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: iné odpady s obsahom škodlivých 
látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad 
či iné odpady.   

  
§ 16  



Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych 
liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok  

  
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich 
zhromažďovať.  

2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho 
odpadu.  

3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a 
na verejné priestranstvá obce.   

  
§ 17  

Nakladanie s odpadovými pneumatikami  
  

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

2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, 
alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa), alebo na obecnom dvore, kde sa nachádza 
zberné miesto vytvorené oprávnenou organizáciou, ktorá ma zmluvu s obcou.  

3. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:  
a) do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu alebo vedľa nich,   
b) do VOK určených na zber objemného odpadu,  
c) na verejné priestranstvá.  

  
§ 18  

Spôsob a podmienky triedeného zberu textilu  
  
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:  

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),  
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené)  
c) 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 odvozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.  
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu 

môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

6. Zberné miesto na textilný odpad sa nachádza pri bývalej pošte a na parkovisku pri 
futbalovom ihrisku.  

  
§ 19  



Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 
od prevádzkovateľa kuchyne  

  
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.  
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 

16 zákona o odpadoch zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je 
pôvodcom.   

3. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s 
biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na 
základe zmluvného základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na 
nakladanie s týmto odpadom.  

4. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky 
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ 
kuchyne.   

5. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.  

6. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa 
kuchyne a musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a 
dezinfikovateľné.   

7. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali 
živočíchy, najmä hlodavce, a ani verejnosť.  

8. Ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), 
potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo možné 
udržiavať ich v čistote, zároveň musí byť vytvorená možnosť výkonu ich čistenia a 
dezinfekcie. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj 
kontaminácie.  

9. Frekvencia zberu musí byť minimálne raz za dva týždne.   
  
 
 

§ 20  
Zákazy  

  
1. Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný odpad.  
2. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:  

a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je 
pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,   

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 
napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník 
verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča 
súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd 
uzavretej podľa osobitného predpisu,   



c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.   
  

V. časť  
 

§ 21   
Prevádzkovanie obecného dvora  

  
1. Obecný dvor je miesto, na ktorom môžu poplatníci obce odovzdať jednotlivé 

komodity komunálneho odpadu. Na obecnom dvore môžu fyzické osoby 
odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky 
komunálneho odpadu v rozsahu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom 
nariadení.  

2. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na obecnom dvore 
inou osobou ako uvedenou v odseku 1 nie je povolené.   

3. Systém zberu odpadov prostredníctvom obecného dvora nenahrádza pravidelný 
odvoz komunálneho odpadu od fyzických osôb. Obecný dvor je iba jednou zo 
súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území obce.  

4. Obecný dvor:   
a) sa nachádza v oplotenom areáli obce Hrubý Šúr, na parcele č. 387/3 k. ú. Hrubý 

Šúr. Celá parcela sa nachádza mimo existujúcej zástavby, na rovinatom teréne.  
Na plochu sa bude vstupovať od spevnenej komunikácie E 503,  

b) je prístupný v čase otváracích hodín (príloha VZN č. 2):   
v období od 01. 04. do 31. 10.  
- každú stredu od 12.00 hod. do 18.00 hod. a - každú sobotu od 10.00 hod. do 

15.00 hod., v období od 01. 11. do 31. 03.  
- každú druhú sobotu v mesiaci od 10.00 hod. do 15.00 hod.  

c) je vedený zodpovednou osobou – povereným pracovníkom, ktorého je možno 
kontaktovať prostredníctvom obecného úradu na telefónnych číslach 0904/691 
908 alebo 0902/744 567.  

5. Odvoz odpadov z obecného dvora sa uskutočňuje v intervale podľa potreby a 
zabezpečuje ho spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou.  

6. Do obecného dvora je možné bezplatne odovzdať oddelene vytriedené zložky 
komunálneho odpadu okrem DSO:   
a) Obaly z papiera a lepenky, papier, lepenka:  

- kancelársky papier, knihy a zošity,  
- obalový papier, kartóny a krabice (tieto treba zložiť),  
- noviny a časopisy,  
- farebné papierové obaly recyklovaný papier.  

b) Objemový odpad:  
- dvakrát v priebehu roka na jar a na jeseň, presný termín pristavenia VOK sa 

upresní a obecný úrad zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere 
objemného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky 
možnosti informačného systému obce (na webovom sídle obce, rozhlasom a 
na verejných tabuliach),  



- rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, koberce, matrace, gumolity a pod. 
- okenné rámy bez sklenenej výplne.   

c) Drobný stavebný odpad je za poplatok. Sadzba poplatku je určená vo VZN          
č. 4/2021:  
- z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú 

osobu, na ktoré sa nevyžaduje podľa stavebného zákona stavebné povolenie,  
- drobná omietka, obklady, podlahy, dlažby, obkladačky, - umývadlá, WC,  
- odpad pri natieračských prácach,  
- drobné úlomky tehál,  
- odrezky sadrokartónu (porezané na menšie kusy), - okná, dvere, - bytové 

jadrá.  
Pôvodca / držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť, t. j. môže ju využiť pri ďalšej stavbe.  
d) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad:  

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad,  
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností,  
- jedlé oleje a tuky. 

e) Polystyrén 
f) Tvrdé plasty 

7. Na obecnom dvore sa nezbierajú textílie.  
8. Na obecnom dvore nie je možné odovzdať iné druhy komunálnych odpadov, ktoré 

nie sú uvedené na informačnej tabuli.  
9. Preberanie a evidovanie odpadu od poplatníkov:   

a) pri vstupe do zberného dvora je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú 
uvedené všetky katalógové čísla odpadov, ktoré je možné priviezť na obecný 
dvor.   

b) poplatník je povinný pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť sa na 
vrátnici u obsluhujúceho personálu,   

c) poverený pracovník je pri preberaní odpadu oprávnený overiť totožnosť a 
bydlisko poplatníka na základe ním predloženého dokladu totožnosti . Potrebné 
identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie,   

d) v prípade, že je obsluhujúci personál zaneprázdnený preberaním odpadu od 
iného poplatníka, je poplatník povinný čakať na jeho uvoľnenie na určenom 
mieste,   

e) poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu. V prípade, že tento druh 
odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený 
pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera a poplatník je povinný 
zabezpečiť likvidáciu tohto druhu odpadu na vlastné náklady mimo areálu 
obecného dvora,   

f) následne poverený pracovník informuje o mieste, na ktorom sa má odpad zložiť  
(obsluha mu ukáže príslušný kontajner, prípadne zbernú nádobu),   

g) v prípade objemného odpadu (nábytok) je poplatník povinný tento nábytok 
rozobrať na čo najmenšie časti, oddeliť drevené časti nábytku od častí s 



poťahmi a uložiť ho do príslušného kontajnera. Inak mu nebude tento druh 
odpadu prevzatý.   

10. Do obecného dvora nie je dovolené dovážať:  
a) Odpad vznikajúci podnikateľskou činnosťou. Ak podnikateľ zabezpečuje odvoz 

odpadu pre občana obce, tento sa musí dostaviť spolu s podnikateľom. V 
opačnom prípade zamestnanec odmietne odpad prevziať.  

b) Nebezpečné zložky komunálneho odpadu – azbest, výbušné a podobné hmoty.   
  

VI. časť  
 

 § 22   
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu  

  
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s platnými 

legislatívnymi predpismi (ďalej len„ nezákonné umiestnenie odpadu“), môže 
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu v Senci, odboru 
starostlivosti o životné prostredie alebo obecnému úradu v obci, v ktorej sa táto 
nehnuteľnosť nachádza.  

2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu na  
území obce, oznámi túto skutočnosť obci buď písomne na adresu obecného úradu 
alebo telefonicky.  

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, 
že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto 
skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – 
Okresný úrad v Senci, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

  
VII. časť  

 
§ 23   

Priestupky  
  
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva pojednáva priestupky v 

odpadovom hospodárstve voči tomu, kto:  
a) koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o odpadoch, t. j. nepredchádza vzniku 

odpadu zo svojej činnosti a neobmedzuje jeho množstvo a nebezpečné 
vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, 
prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje 
ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade so zákonom o odpadoch 
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi;   

b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch;  
c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou;  
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch;  
e) zneškodňuje spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad na 

voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach;   
f) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2, tzn. vlastník, správca alebo 

nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho 



nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obecnému úradu obci, 
v ktorej sa táto nehnuteľnosť nachádza;   

g) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, tzn. porušuje zákaz 
zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu;  

h) koná v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch, tzn. porušuje povinnosti 
držiteľa elektroodpadu;  

i) koná v rozpore s § 43 ods. 3 o odpadoch, tzn. porušuje zákazy v súvislosti s 
nakladaním s použitými batériami a akumulátormi;  

j) nesplní povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie 
vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo 
narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a 
umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo 
životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne 
chránenej časti prírody a krajiny;  

k) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 a §17 tohto VZN;  
l) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 

ods. 4, tzn. „osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce 
pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 
rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.“;  

m) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre 
ktorý je zberná nádoba určená;  

n) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b), tzn. „zakazuje sa ukladať oddelene 
vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“;   

o) koná v rozpore s § 81 ods. 9, tzn. „pôvodca komunálnych odpadov je povinný 
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 
obci, 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“;  

p) koná v rozpore s § 81 ods. 13, tzn. „vykonávať na území obce zber, vrátane 
mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa 
kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov 
vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých 
prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.“;  

r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17, tzn. „prevádzkovateľ 
kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu 
alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a 



úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi.“   

2. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva ukladá pokuty za 
priestupky do 1 500 eur.   

3. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb 
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.   

  
VIII. časť  

 
§ 24   

Zrušovacie ustanovenie  
  
 1.  Zrušuje sa VZN obce Hrubý Šúr č. 10/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území obce schválený uznesením č. 149-
OZ/2020 dňa 7. decembra 2020.  

  
§ 25  

Záverečné ustanovenia  
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom 
obce Hrubý Šúr, dňa 13.12.2021, uznesením  č. 228-OZ/2021  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo 
dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Hrubý Šúr. 

 
 
V Hrubom Šúre dňa 14.12.2021 
  
  
  
  
  

Ing. Adrián Takács  
starosta obce  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Prílohy:   

• Príloha č. 1 - Mapa znázorňujúca obecný dvor na par. č. 387/3 k. ú. Hrubý Šúr   
• Príloha č. 2 - Otváracie hodiny obecného dvora   
• Príloha č. 3 - Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov, 

ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   
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