
                                  Úplné znenie VZN  o odpadoch 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bretejovciach podľa § 6, zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v znení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov vydáva toto VZN  č. 1/ 2008. 

 
Prvá časť 

                                                           Úvodné ustanovenie 
 

Článok 1 
 

Predmet úpravy 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje práva a povinnosti orgánov obce, 
právnických a fyzických osôb produkujúcich odpad a podnikajúcich v oblasti nakladania s 
odpadmi a drobným stavebným odpadom. 
 

Článok 2 
 

Základné pojmy 
 
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so 
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
2. Komunálne odpady sú odpady 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 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa 
, za odpady z domácnosti 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 domácností, 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 a ďalšej zelene na pozemkoch právnických 
osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
3. Za odpad z domácností, ako súčasť komunálneho odpadu sa považujú zvyšky z jedál použité 
a nepotrebné predmety bežnej spotreby, popol a škvara z lokálnych kúrenísk a domových kotolní 
a iné odpady, ktoré sa svojím rozmerom a obsahom môžu umiestniť do zberných nádob a ktoré 
nepoškodia mechanizmus zberného vozidla. 
4. Do kategórie odpadu z domácnosti a ostatného podobného odpadu nepatria odpady: 
a/ odpadných a zvláštných vôd, 1) 
b/ látky znečisťujúce ovzdušie, 2) 
c/ odpady drahých kovov,  
d/ rádioaktívne odpady, 
e/ odpady ukladané v podzemných priestoroch,3) 
f/ odpady, výsypky a odkaliská,3) 
g/ konfiškáty živočíšneho pôvodu, 
h/ obalové materiály z podnikateľskej činnosti, 
ch/ obaly a odpady obsahujúce ropné látky, olejové filtre. 
5. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, alebo zloženia 
týchto odpadov. U komunálneho odpadu je pôvodca občan, ako aj právnické a fyzické osoby – 
podnikatelia, u ktorých vzniká komunálny odpad. 
6. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza. 
7. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 



8. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce pri stavebnej činností pôvodcov, sú to odpady 
z drobných stavebných úprav a udržiavacích prác, fyzických osôb – nepodnikateľských subjektov 
do 1 m3 odpadu za rok.    
9. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu.  

Druhá časť 
 

Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 
 

Článok 3 
 

1. Zhromažďovanie a triedenie komunálneho odpadu zabezpečujú vlastníci, správcovia a 
užívatelia objektov, obytných a rodinných domov a všetkých prevádzok, pri ktorých činnosti 
vzniká komunálny odpad. V prípade vzniku nového subjektu, ktorému vznikajú povinnosti podľa 
zákona o odpadoch a tohto všeobecného nariadenia, platí oznamovacia  
 
1) zákon č. 138/1973 Zb. - vodný zákon, 
2) zákon č. 309/1991 Zb. - zákon o ovzduší, 
3) zákon č. 44/ 1988 Zb. – banský zákon.  
 
povinnosť, ktorú je subjekt povinný splniť písomným oznámením obecnému úradu v 
Bretejovciach v lehote do 30 dní od jeho vzniku.  
2. Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce, ako aj s drobným 
stavebným odpadom, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec. 
3. Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje obec Bretejovce prostredníctvom 
právnických a fyzických osôb podnikajúcich v zmysle živnostenského zákona na základe 
uzatvorenej zmluvy s obcou Bretejovce. 
4. Firma, ktorá má s obcou zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podá  
občanom písomne správu o nakladaní s komunálnym odpadom na základe ich vyžiadania. 
 

Článok 4 
 

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou -podnikateľom a 
produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov, alebo 10 t ostatných odpadov, 
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 
2. Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný 
prihliadať pri tvorbe svojho programu na program odpadového hospodárstva mesta. 
3. K schváleniu programu odpadového hospodárstva pôvodcu je potrebné vyjadrenie obce. 

 
Článok 5 

 
1. Spôsob zhromažďovania, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu z územia obce 
Bretejovce je súčasťou „Programu odpadového hospodárstva obce Bretejovce“, ktorý je 
základným a záväzným koncepčným dokumentom v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 
obce. 
2. Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách, ktoré sú 
majetkom obce, resp. právnickej a fyzickej osoby. 
3. Zberné nádoby na zhromažďovanie komunálneho odpadu sú umiestnené na miestach 
určených poverenými právnickými osobami a fyzickými osobami tak, aby boli ľahko prístupné 
zbernými vozidlami, aby neboli prekážkou v doprave a aby nespôsobovali hygienické a estetické 
závady. 
4. Do zberných nádob možno ukladať len komunálny odpad špecifikovaný v článku 2 ods. 2 a 3 
tohto Všeobecne záväzného nariadenia. Nie je dovolené do zberných nádob sypať horúci popol, 
škvaru a polievať ich vodou. Ďalej nie je dovolené ukladať do zberných nádob zeminu, biologický 
rozložiteľný odpad zo zelene, stavebnú suť, kamene, tekutý odpad, uhynuté zvieratá, 
veľkorozmerný odpad, drobný stavebný odpad horľavý a výbušný odpad, ukladať odpad mimo 
nádoby, alebo používať zberné nádoby na iné účely. 



5. a/ Zhromaždený komunálny odpad zo zberných nádob odvážajú poverené právnické a fyzické 
osoby na základe uzatvorenej zmluvy s obcou pravidelne v určené dni, najmenej však 1 krát za 
14 dní. 
b/ Neuskutočnenie odvozu odpadu z dôvodu jej zneprístupnenia neoprávňuje jej užívateľa 
požadovať náhradný odvoz. 
c/ V prípade nedostupnosti zberného vozidla k miestu stanovištia zberných nádob, môže 
prepravca prechodne alebo trvalo zmeniť spôsob zberu odpadu pre uvedené stanovište, zmeniť 
stanovište alebo sústrediť viac nádob na jedno určené stanovište, po odsúhlasení s obcou. 
6. Poverené právnické a fyzické osoby zabezpečujú mimoriadny odvoz zhromaždených 
komunálnych odpadov mimo určené dni, ak: 
a/ je zhromaždený domový odpad, ktorý nie je povolené odkladať do zberných nádob, 
b/ je zberná nádoba preplnená a preťažená pred určeným dňom a hrozí jej poškodenie, 
c/ domový odpad nie je riadne pripravený na odvoz, 
d/ pôvodca odpadu má špecifické požiadavky na poverené právnické a fyzické osoby na odvoz. 
Mimoriadny odvoz komunálnych odpadov sa vykonáva na náklady objednávateľa. 
7. Prevzatím komunálneho odpadu na odvoz sa tento stáva majetkom obce. 
8. Každá právnická a fyzická osoba oprávnená k podnikaniu na území obce a fyzické osoby 
/občania/, pri činnosti, ktorej vzniká komunálny odpad, sú povinné tento odpad separovať a 
zapojiť sa v dobe zavedenia do separácie podľa podmienok určených obcou. 
9. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov v obci Bretejovce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s obcou. 
10. Ak ten, kto vykonáva zber a prepravu zistí, že u právnických a fyzických osôb produkujúcich 
komunálne odpady sa v zbernej nádobe nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho 
odpadu, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení je pôvodca odpadu povinný obsah 
zbernej nádoby odstrániť na svoj náklad. 
 
Článok 6 
 
1. Komunálny odpad z katastrálneho územia obce Bretejovce sa zneškodňuje v súlade so 
„Zmluvou o skladovaní tuhého domového odpadu“ uzavretou obcou Bretejovce a firmou  ASA 
Slovensko s.r.o.. 
2. Na skládku možno ukladať len odpad, ktorý odpovedá zoznamu odpadov ako súčasti 
schváleného prevádzkového poriadku skládky mimo biologického odpadu zo zelene 
3. Odpad z obecnej verejnej zelene a ostatnej zelene sa zhodnocuje. 
4. Drobný stavebný odpad zneškodňuje firma, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu. v súlade s 
článkom 2 ods. 8. 
5. Akumulátory od občanov je možné uložiť na odberných miestach – ktoré určí obec cestou 
obecného rozhlasu. 
6. Zber objemného odpadu /ide najmä o starý nábytok, vane, umývadla, bytové jadra, dvere, 
okna/ od občanov – je zabezpečený pristavením veľkoobjemových kontajnerov podľa plánu obce 
a potrieb občanov –dva krát ročne. 
7. Vyseparované zložky komunálneho odpadu je pôvodca kom. odpadu povinný uložiť do vriec 
na to určených, alebo na to určených zberných nádob, pokiaľ sú tieto pristavené v danej lokalite.  
8. Zložky kom. odpadu papier, sklo, plasty, veľkorozmerný odpad, drobný stavebný odpad, oleje, 
žiarivky a pod. budú ukladané na miesta, ktoré budú oznámené formou obecného rozhlasu 
a zneškodnené firmou, s ktorou má obec zmluvu. 
9. Zvyšky liekov sa ukladajú do špeciálnych zberných nádob umiestnených v lekárňach. 
10.Biologický odpad zo zelene musia občania spracovať, zhodnocovať na svojich pozemkoch 
kompostovaním. 
11.Biologický odpad zo zelene vznikajúci u právnických osôb podnikateľov sú pôvodcovia povinní 
vývoz zeleného odpadu  zabezpečiť prostredníctvom firmy, ktorá má zmluvu s obcou a to za 
odplatu. Odpad môžu zhodnocovať taktiež kompostovaním. 
12.Elektrický a elektronický odpad môžu občania ukladať na určené miesta, ktoré obec vopred 
oznámi v obecnom rozhlase. 
14.Právnické a fyzické osoby podnikatelia môžu elektrický a elektronický odpad zneškodňovať 
firmou, ktorá je na to určená na základe zaplateného, stanoveného poplatku. 



15. Galvanické články sa ukladajú do zberných nádob umiestnených v obchodných sieťach - 
veľkopredajne. 
Tretia časť 
 
Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu. 
 
Článok 7 
 
1. Každý je povinný: 
- nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, pritom je povinný 
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, 
- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením a 
odcudzením. 
- odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s  
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, v prípade zavedenia separácie 
separovať jednotlivé druhy komunálneho odpadu. 
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov. 
2. Obec je na plnenie povinností určených § 19, ods. 1 písm. g a h zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu potrebné informácie. 
3. Držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, alebo ten, kto s nimi nakladá na 
území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s 
nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
4. Zakazuje sa: 
a/ uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto 
VZN, 
b/ zneškodniť odpad, alebo ho znehodnotiť inak, ako v súlade s týmto VZN, 
c/ zhromažďovať a ukladať komunálny odpad na verejných priestranstvách, chodníkoch, 
parkoviskách, zeleni a pri zberných kontajneroch, 
d/ pripravovať odpad k odvozu v deň štátneho sviatku, či usporiadania významnej spoločenskej 
akcie /umiestnenie zberných nádob na komunikáciách a verejných priestranstvách. 
e/ vyberať komunálny odpad zo zberných nádob za účelom jeho následného využívania,  
f/ zneškodňovať biologický odpad zo zelene voľným spaľovaním. 
5. Ak vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľností bol 
umiestnený odpad, je povinný oznámiť to bezodkladne Obvodnému úradu ŽP v Prešove a obci 
Bretejovce,  inak nesie za to plnú zodpovednosť. 
 
Štvrtá časť 
 
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov. 
 
Článok 8 
 
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
sa platí obci miestny poplatok podľa § 1, ods. 2 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
2. Poplatok platí: 
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, 
b/ právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad 
a ktorá vlastní, alebo má v prenájme nehnuteľnosť na území obce Bretejovce určenú na 
podnikanie, 
c/ fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľností, 
nachádzajúcej sa na území obce Bretejovce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu 
rekreáciu, ako je záhrada, byt, alebo nebytový priestor. 
2. Výšku poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo Všeobecným záväzným nariadením obce. 



Piata časť 
 
Zodpovednosť za porušenie povinnosti 
 
Článok 9 
 
Správne delikty 
 
1/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 200 000.- Sk, 6638,78 €. Na konanie o uložení pokuty 
sa vzťahuje zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
 
Článok 10 
 
Priestupky 
 
1/ Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a/ zneškodní odpad, alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch, 
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou, 
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 7 bod 5, 
d/ neposkytne obcou požadované údaje podľa článku 7 bod 3.  
Za priestupok podľa vyššie uvedených ustanovení 1 písm. a/ až d/ možno  uložiť pokutu do výšky 
1.000.- Sk , 33  € a v správnom konaní príslušným orgánom pokutu do výšky 5.000.- Sk, 166 € 
obcou. 
2/ Porušenie ostatných ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom za ktorý môže byť 
pokuta do výšky 1.000.-Sk, 33 € a v správnom konaní príslušnými orgánmi štátnej správy pokuta 
do výšky 1.000.-Sk , 33 € v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov.  
Článok 11 
 
Kontrola 
1/ Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 
a/ poslanci Obecného zastupiteľstva v Bretejovciach, 
b/ obecná komisia na ochranu  a verejného poriadku, 
c/ zamestnanci obecného úradu  Bretejovce. 
 
Šiesta časť 
 
Záverečné ustanovenia 
 
Článok 12 
 
Účinnosť 
1/ Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Bretejovce bol zverejnený  dňa     21.11. 
2008 a zvesený dňa 11.12.2008. 
2/ Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení obce Bretejovce sa uznieslo a schválilo Obecné 
zastupiteľstvo dňa 12.12.2008  uznesením č.  39 / 2008 
3/ Toto Všeobecné záväzne nariadenie obce Bretejovce bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
15.12.2008. a  zvesené   31.12.2008 
4/ Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Bretejovce  č. 1 / 2008    o odpadoch nadobúda 
účinnosť od 1.1.2009.  

 
 
Vyvesené :    15.12.2008                                                                  Milena Birešová 
Zvesené :      31.12.2008                                                                   starostka  obce 


