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Obec Raková v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovením § 6 a § 11 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými 

ustanoveniami § 81 ods. 3 a odst. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov    v y d á v a    toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková  

č. 2/2021  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Raková 

 
PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Raková s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s 

komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce (pričom územím obce sa rozumie 

katastrálne územie) a s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok 

obyvateľov obce a životného prostredia v obci. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje 

a) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

b) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

c) nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, 

d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

- elektroodpadov z domácností, 

- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov, 

- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

- šatstva a textílií, 

- jedlých olejov a tukov, 

- dreva, 

f) spôsob zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, 

g) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých   

 látok , 

h) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú 

na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky, 

fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s 
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komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia obce Raková a na nakladaní aj s inými 

odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis1. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 2 

Hierarchia odpadového hospodárstva 

1. Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu 

odpadového hospodárstva so záväznosťou poradia priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnotenie (napr. energetické zhodnotenie), 

e) zneškodnenie. 

2. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité 

prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k 

celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o 

odpadoch alebo osobitný predpis. 

 

Článok 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. 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. 

2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 

odpadov, ktoré je možné zaradiť podľa Katalógu odpadu do skupiny 20 - Komunálny 

odpad, sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z potravín, 

kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a 

lepenky. 

3. Biologický rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z 

potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od 

fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci z 

prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá prevádzkovateľ 

zariadenia (napr. reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenie, bufety, stánkový 

predaj stravy a pod). 

4. Drobný stavebný odpad 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. 

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

6. 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, z elektrozariadení, 

ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy 

považuje za elektroodpad z domácností. 

7. Komunálny odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, 

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických 

 

1 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
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zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov, a objemného 

odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného 

hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane 

čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií. 

8. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, 

ktorý určí obec a oznámi občanom formou: na úradnej tabuli, na webovom sídle obce: 

www.rakova.sk, doručovaný do domácností prostredníctvom Kalendára zvozu 

komunálneho odpadu. 

9. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 

ktorom ich pôvodca platí poplatok v zmysle zákona o miestnych daniach a miestom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvo ním vyprodukovaných 

komunálnych odpadov je presne merateľné, a ktorý je priamo úmerný množstvu týchto 

odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

10. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý 

je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, skla, papiera a viacvrstvových 

kombinovaných materiálov a odpad, ktorý bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu. 

11. Nakladanie s odpadom je zber, vrátane triedenia, preprava, zhodnocovanie a 

zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej 

starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo 

sprostredkovateľa. 

12. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v 

prílohe osobitného predpisu2. 

13. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) vytvára, financuje, prevádzkuje 

a udržiava funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, prípravy 

na opätovné použitie, recykláciu a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a 

vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore. Organizácia zodpovednosti výrobcov je 

právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná 

výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. 

Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na 

základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených 

výrobcov vyhradeného výrobku. 

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

v súlade so zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

15. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom. 

16. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu 

sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a 

akumulátory, obaly - plasty, sklo, papier, kovy a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcu. 

17. Obalom 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 kritéria podrobnejšie definujúce obal3 , za obaly sa považujú aj 

nevratné časti obalov používané na tie isté účely. 

 

2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18.decembra 2014 

3 § 52 ods. 3 a príloha č.7 zákona č. 79/2015 Z.z. 

http://www.rakova.sk/
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18. Objemný - nadrozmerný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo 

charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. 

nábytok a jeho časti, koberce, dvere, okná, a pod.). 

19. Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná , automobilová batéria alebo akumulátor, 

ktorá je odpadom. 

20. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, 

kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledok je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

21. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, 

vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je 

predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) 

a posilnenie opätovného použitia, recyklácie, alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. 

Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie 

materiálového zloženia, alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho 

zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s 

vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností. 

22. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 

trvalo ukladajú na povrchu zeme, alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná 

skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste 

výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné 

uloženie odpadov. 

23. Spätný zber elekroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa 

priamo distribútorom elektrozariadenia 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania 

poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia 

rovnakej kategórie a je rovnako funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne 

a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, 

ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400m2 , alebo jej 

bezprostrednej blízkosti. 

24. Spätný zber odpadových pneumatík – je bezplatný zber odpadovej pneumatiky 

distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky 

alebo iného tovaru. 

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

komunálnych odpadov. 

26. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber, 

alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ktorej bola udelená 

autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených 

povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a 

akumulátorov. 

27. Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický 

proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho 

objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť 

možnosti jeho zhodnotenia. 

28. Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky: 

a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky 

alebo veci, 

b) jej ďalšie používanie je zabezpečené, 

c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný  

postup, 

d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, 
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e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré 

ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia 

ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým 

vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí, 

f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a 

na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol 

udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa zákona o odpadoch. 

29. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcu - elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, 

pneumatiky a neobalové výrobky. 

30. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou, alebo fyzickou 

osobou - podnikateľom za dohodnutú cenu, alebo inú protihodnotu a to na základe zmluvy 

s obcou a príslušnou organizáciou výrobcov, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch. 

31. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a 

akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca 

neobalového výrobku. 

32. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia 

a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

33. Zberná nádoba je nádoba určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber 

zmesového komunálneho odpadu, alebo na zber vytriedených zložiek komunálneho 

odpadu. 

34. Zberné vrece je obal určený na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (sklo, 

plasty, viacvrstvové kompozitné obaly, obaly z kovu) z domácností. 

35. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec, alebo organizácia, resp. spoločnosť 

vykonávajúca na území obce, mobilný zber a prepravu komunálnych odpadov, triedených 

zložiek, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce a to na základe zmluvy s 

obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch. 

36. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad, alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

37. 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. 

38. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 

odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti, alebo v širšom 

hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie, zoznam 

činností zhodnocovania odpadu je označený kódom R1 až R13. 

39. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním a to aj vtedy, ak je 

druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok, alebo energie, zoznam činností 

zneškodňovania odpadu je označený kódom D1 až D15. 

40. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zriadené obcou, alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí, alebo 

osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, alebo združením obcí na túto činnosť. Na 

prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný 

stavebný odpad a oddelené zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného 

zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. 

41. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s  

 nimi. 
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Článok  4 

Spoločné ustanovenia 

 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak ide o 

zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z iných zdrojov a 

drobný stavebný odpad, ak osobitný predpis4 neustanovuje inak. 

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

súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce a zákonom o odpadoch takým 

spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k: 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a 

živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom, 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

2. Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým následné znižovanie 

množstva zmesového komunálneho odpadu. 

3. Zber, vývoz, zhodnocovanie a zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadov, vedenie 

príslušnej evidencie podľa osobitných predpisov 5  a prevádzkovanie Zberného dvora  

(prevádzka Raková č.s. 248) vykonáva obec prostredníctvom príspevkovej organizácie: 

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková (ďalej len „príspevková organizácia 

obce“). 

 

Článok 5 

Povinnosti pôvodcu odpadu 

 

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným  

 nariadením obce, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúcemu systému zberu komunálneho odpadu v  

 obci, 

d) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely 

ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

komunálneho odpadu v obci. 

 

Článok 6 

Povinnosti držiteľa odpadu 

 

1. Držiteľ odpadu je povinný: 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa  

 Katalógu odpadov, 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady, 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o  

 

4 zákon č. 79/2015 Z. z. 

5 Vyhláška ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
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 odpadoch, 

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

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, 

h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu, 

i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom  

 hospodárstve. 

 

Článok 7 

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 - sklo, plasty, papier, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky, 

d) odpady z neobalov - sklo, plast, papier. 

2. Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného 

nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 

prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov. Za vytvorenie, 

financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s 

použitými batériami a akumulátormi zodpovedá tretia osoba. 

3. V prípade riadneho triedenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

vyhradeného prúdu občanmi, právnickými osobami a zabezpečenia dostatočnej čistoty 

triedenia môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie zníženia nákladov obce na 

nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a na úpravu výšky 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Článok 8 

Zber, preprava komunálnych odpadov a jeho zložiek 

 

1. Vykonávať na území obce Raková zber a výkup, vrátane mobilného zberu a prepravu 

komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a 

reštauračného odpadu od prevádzkovateľov 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 Raková 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. 

 

Ćlánok 9 

Zákazy 

 

1. Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

ako je určené zákonom o odpadoch a týmto všeobecne záväzným nariadením, a to najmä: 

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste ako 

na mieste na to určenom s týmto všeobecne záväzným nariadením, 

b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť inak ako v súlade so zákonom o  

 odpadoch, 
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c) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a 

reštauračný odpad, 

d) zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu, 

e) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a 

parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem 

nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

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, zberných vriec určených na triedený zber komunálneho 

odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 

i) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (vytriedený biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad 

z domácností, použité batérie a akumulátory) na skládku odpadov, okrem 

nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

j) ukladať do zberných nádob teplý popol, výbušné predmety, toxický odpad, horľavý 

odpad, rádioaktívny odpad, infekčný odpad, stavebný odpad, kamenivo, uhynuté 

zvieratá, exkrementy z chovu hospodárskych zvierat, objemný odpad, chemické látky, 

lieky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpady vykazujúce iné chemické 

a fyzikálne nebezpečné vlastnosti, 

k) zberné nádoby nepreplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah alebo ich zabaľovať, 

nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť, 

l) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (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, 

m) v čase zberu zberných nádob zamedzovať prístup zberovému vozidlu vytváraním 

prekážky na zvozovej trase. 

 

TRETIA ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU 

 

Článok 10 

Komunálny odpad a jeho zložky 

 

Komunálne odpady vrátane oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa 

Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných 

zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa 

podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. 
 

Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 

lepenky) O 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11 textílie O 
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20 01 13 rozpúšťadlá N 

20 01 14 kyseliny N 

20 01 15 zásady N 

20 01 17 fotochemické látky N 

20 01 19 pesticídy N 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 

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 

20 01 35       vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

 

 

 

 

 

 

 v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 36          
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v   

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 plasty O 

20 01 40 kovy O 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 03 olovo O 

20 01 40 04 zinok O 

20 01 40 05 železo a oceľ O 

20 01 40 06 cín O 

20 01 40 07 zmiešané kovy O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov O 

20 01 99 odpady inak nešpecifikované                                                                                   

 

Článok 11 

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 vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa 

Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. 

3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

Prvú zbernú nádobu (FO – novostavby) zabezpečí obec prostredníctvom objednávky 

u dodávateľa. Náklady na obstaranie týchto zberných nádob obec zahrnie do miestneho 

poplatku za komunálne odpady. Pri znehodnotení, uplynutí životnosti a strate je jej užívateľ 

povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. PO a podnikatelia, u ktorých je 
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zavedený množstvový zber odpadu si zberné nádoby zabezpečujú na vlastné náklady 

s možnosťou výberu nádoby podľa potreby prevádzky. Zberné nádoby musia byť 

kompatibilné so systémom zberu a v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. 

4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, 

pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného 

výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 

5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, 

pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich 

zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

6. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov hradí obec z miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. 

7. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 6. Výnos miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, 

prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. 

 

Článok 12 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 

20 03 01 - zmesový komunálny odpad, kategória odpadu O. 

2. Na území obce Raková sa zavádza zber komunálnych odpadov pre: 

a) fyzické osoby - občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 

ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo 

prevádzku na území obce. 

3. Na území obce Raková sa zavádza systém zberu zmesového komunálneho odpadu  

 nasledovne: 

3.1 množstvový zber 

a) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktorí sú poplatníkmi za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Raková, 

b) drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby - občanov. 

3.2 paušálne spoplatnený systém zberu 

a) pre fyzické osoby - občanov, ktorí sú poplatníkmi za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Raková. 

4. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do  obecného systému 

zberu zmesového komunálneho odpadu, triediť jednotlivé zložky komunálneho odpadu 

podľa zavedeného systému zberu odpadu v obci, pri nakladaní s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, chrániť zdravie ľudí a životné prostredie a platiť miestny 

poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu. 

5. Obec určuje na zber komunálneho odpadu typ zberných nádob : 110 l, 120 l, 240 l nádoby 

(„KUKA nádoby“) pre zmesový komunálny odpad pre domácnosti, bytové domy a pre 

fyzické a právnické osoby - podnikateľov, 1100 l nádoby (maloobjemové kontajnery) a 

veľkoobjemové kontajnery s objemom 7000 l pre zmesový komunálny odpad z domácnosti 
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v ťažko dostupných a riedko osídlených častiach obce. Tieto veľkoobjemové kontajnery sú 

určené výlučne pre poplatníkov z tejto lokality.  

6. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým 

komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady. 

7. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob 

schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu. Pri znehodnotení nádoby alebo strate je 

jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Pôvodca odpadu je 

povinný zabezpečiť smetnú nádobu voči neoprávnenému zásahu tretej osoby. 

8. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové 

komunálne odpady, ktoré sa nedajú triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať teplý 

popol, výbušné predmety, toxický odpad, horľavý odpad, rádioaktívny odpad, infekčný 

odpad, akýkoľvek stavebný odpad, kamenivo, zeminu, uhynuté zvieratá, exkrementy z 

chovu hospodárskych zvierat, objemný odpad, chemické látky, lieky, látky znečistené 

olejovými a ropnými látkami a odpady vykazujúce iné chemické a fyzikálne nebezpečné 

vlastnosti, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad. 

9. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu na území obce Raková 

zabezpečuje výhradne organizácia, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zber odpadov. 

10. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu určeného 

v kalendári zvozu odpadu na aktuálny kalendárny rok. Pre časti obce celoročne nedostupné 

pre zberové vozidlo realizuje zber zmesového odpadu prostredníctvom veľkoobjemových 

kontajnerov s frekvenciou vývozov podľa potreby.  

11. Zberné nádoby so zmesovým komunálnym odpadom je povolené vyložiť na verejné 

priestranstvo pred nehnuteľnosť, ktorú užíva pôvodca komunálneho odpadu najskôr v 

predvečer a najneskôr v ranných hodinách do 6:00 hod. dňa, ktorý je určený na zber 

oddelených zložiek komunálneho odpadu v lokalite, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V 

zimnom období musia byť zberné nádoby očistené, uvoľnené od snehu a ľadu. Ak nebude 

zberná nádoba v tento deň pripravená, bude jej vývoz zrealizovaný v bezprostredne 

nasledujúcom vývoznom termíne. 

12. V prípade, že sú zberné nádoby umiestnené v areály, v ktorom sa kumuluje viac prevádzok 

a nie je možné zberné nádoby pripraviť pred tento areál, je užívateľ povinný umožniť vjazd 

vozidiel vykonávajúcich zber a prepravu odpadu do areálu a viditeľne označiť smetnú 

nádobu názvom firmy. 

13. V čase odvozu zberných nádob sú pôvodcovia odpadov povinní umožniť voľný prístup k 

zberným nádobám, v opačnom prípade sa odvoz odpadu neuskutoční. 

14. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný 

zriadiť vyhradené miesto pre nádoby a vrecia a splniť nasledujúce podmienky 

zabezpečujúce, aby: 

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na 

vhodnú manipuláciu s nádobami, 

b) zabezpečiť, aby motorové vozidlá nebránili vývozu komunálneho odpadu a vytriedených 

zložiek odpadu, 

c) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

d) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest a pod., 

e) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 

f) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu 

nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení zbernej nádoby oprávnený užívateľ 

zbernej nádoby je povinný podľa možnosti v čo najkratšom čase, najneskôr však v deň zvozu 

zabezpečiť, aby zberná nádoba nezostala na verejnom priestranstve. 

15. Obec Raková zabezpečuje zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov  

 skládkovaním. 
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16.  Kalendár zvozu je zverejnený na webovom sídle www.rakova.sk, na úradnej tabuli   obce 

a je distribuovaný do domácností. 

 

Článok 13 

Spôsob nakladania s objemným odpadom 

 

1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 20 03 07 - 

objemný odpad , kategória odpadu 0. 

2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť 

do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. 

koberce, kreslá, sedačky, nábytok, matrace a pod.). 

3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje celoročne prostredníctvom 

Zberného dvora donáškovým spôsobom a dvakrát ročne (jarný a jesenný zber) mobilným 

zberom.  

4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania 

(kalendár zvozu, webová stránka obce www.rakova.sk, vysielanie oznamov v obecnom 

rozhlase, oznam na informačnej tabuli obce). 

 

Článok 14 

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, rozpúšťadla, staré farby, 

lepidla, laky, prípravky na ošetrovanie rastlín, handry a rukavice znečistené olejom, 

farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami. 

2. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát 

ročne. Obec zavádza  možnosť odovzdať tento odpad celoročne na zbernom dvore. Pre tento 

účel je na zbernom dvore kontajner na nebezpečný odpad.  

3. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 

b) odovzdávať iným subjektom ako ustanovuje toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Článok 15 

Spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi 

 

1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo               

20 03 08 - drobný stavebný odpad, kategória odpadu O. 

2. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu  - patria tu napr.: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 

a pod. 

3. Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa odovzdáva za poplatok na Zberný  

 dvor. 

4. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Poplatok 

sa platí za množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Pri 

vyrubení poplatku a určení jeho výšky postupuje správca poplatku v súlade so zákonom 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

5. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne 

vytriediť na jednotlivé zložky. 

6. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad a vriec 

na triedený odpad, alebo vedľa nich. 

http://www.rakova.sk/
http://www.rakova.sk/
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7. Prepravu a zneškodňovanie stavebného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu, 

vznikajúceho pri stavebných prácach, je každý stavebník povinný zabezpečiť na vlastné 

náklady. Pristavenie veľkoobjemového kontajnera si občan ako aj fyzická osoba 

podnikateľ, právnická osoba objedná u spoločnosti, ktorá zmluvne zabezpečuje zber 

komunálneho odpadu v obci pred začatím stavebných prác. 

8. Pôvodcovia sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 

priestranstva (na vlastnom pozemku, dvore) alebo na verejnom priestranstve výlučne na 

základe písomného súhlasu obce takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

životného prostredia, k jeho nadmernému znečisťovaniu a k ohrozeniu bezpečnosti a 

zdravia ľudí. 

9. Držiteľ stavebného odpadu ako i drobného stavebného odpadu je povinný na vyžiadanie 

poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebným odpadom 

ako i drobným stavebným odpadom. 

 

Článok 16 

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 

(sklo, plasty, kovy, papier, kompozitné obaly na báze lepenky) 

 

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša organizácia 

zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

2. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie 

odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob. 

3. Zber triedeného zberu odpadov je zabezpečený prostredníctvom mobilného zberu  do vriec 

v termínoch určených v kalendári zvozu odpadov v obci. Spolu s bežnými plastami      

a plastovými obalmi je dovolené do týchto vriec triediť aj kovové obaly (plechovky, 

konzervy) a viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky). Po zbere sa vrecia 

s odovzdaným odpadom dotrieďujú na prevádzke zberného dvora a následne odovzdávajú 

príslušnej zberovej spoločnosti. Sklo a papier sa triedi do samostatných vriec. 

4. Triedený zber sa vykonáva prostredníctvom zberových vriec, v deň zberu podľa         

kalendára zvozu pôvodca odpadu vykladá vrece s vytriedenou čistou komoditou pred           

bránu svojej nehnuteľnosti, prípadne na najbližšie určené zberné miesto, najskôr v 

predvečer            a najneskôr v ranných hodinách do 6:00 hod. dňa, ktorý je určený na zber 

oddelených zložiek            komunálneho odpadu v lokalite, kde sa nehnuteľnosť nachádza.  

5. V prípade potreby je dovolené celoročne odovzdať triedený odpad v prevádzkových 

hodinách na zbernom dvore. 

6. Zložky triedených odpadov: 

a) zo sklených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu 

odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo, kód odpadu 0: 

-  patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, okenné sklo, sklenené poháre, 

sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín a pod. Zo sklenených obalov nie je 

potrebné odstraňovať etikety. 

- nepatria: keramika, porcelán, zrkadla, auto sklo, obrazovky, žiarovky, žiarivky, 

znečistené sklo potravinami, farbami, sklo s drôteným výpletom, sklo kombinované s 

inými látkami a pod. 

b) z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu 

odpadov pod katalógové číslo 20 01 39 - plasty, kód odpadov 0: 

- patria: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a 

mikroténové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov, obaly z pracích prostriedkov a 

kozmetiky, obaly z CD, plastové hračky, obalový polystyrén z výrobkov, obaly 

označené skratkami PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 
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- nepatria: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, 

autoplasty, pneumatiky, PUR peny, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových 

olejov, farieb a pod ., 

I. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do zberových nádob tak, aby sa zmenšil 

ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

II. Do vriec s plastami je dovolené triediť aj kovové obaly (plechovky, konzervy) 

a viacvrstové kombinované obaly (tetrapacky). 

c) z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo 

odpadu 20 01 04 - kovy, kód odpadu 0: 

- patria: plechovky a konzervy očistené o ich obsah, nápojové plechovky, alobal, kovové 

časti kahancov. Obaly označené skratkami ALU, Fe. 

- nepatria: kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly znečistené zvyškami 

potravín, voskom, chemikáliami, farbami a ropnými olejmi. 

d) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu 

odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 – papier a lepenka, kategória odpadu 

0: 

- patria napr.: noviny, časopisy, knihy bez textilných obalov, zošity, kancelársky papier, 

reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, baliaci papier, 

plagáty, katalógy, papierové krabice a pod. Obaly označené skratkami PAP. 

- nepatria: väzbové obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier, voskovaný papier, 

znečistený, mastný, mokrý papier, samoprepisovací a voskový papier, použité plienky 

a hygienické pomôcky, viacvrstvové kombinované materiály, vrecia z cementu a iného 

stavebného materiálu, obaly z masla a pod. 

e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (kompozitné obaly na 

báze lepenky - kompozity), sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne 

spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Zaraďujú sa v 

zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 03- viacvrstvové 

kombinované materiály na báze lepenky, kategória odpadu 0: 

- patria: viacvrstvové obaly z ovocných a zeleninových štiav a džúsov, mlieka, smotany 

a iných mliečnych výrobkov, vína, avivážnych prostriedkov, obaly označené v spodnej 

časti C/PAP. 

- nepatria: viacvrstvové obaly z kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 

pečiva, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, 

vrchnáky z kompozitných krabíc. 

7. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je distribuovaný do domácností, je 

zverejnený na webovom sídle obce Raková www.rakova.sk. 

8. Obec je oprávnená upravovať vývozný cyklus - harmonogram zberu v závislosti od potreby 

a intenzity triedenia komunálneho odpadu. Takúto zmenu alebo inú úpravu vývozného 

cyklu obec vopred zverejní na webovom sídle obce www.rakova.sk, reláciou vo verejnom 

rozhlase a oznamom na úradnej tabuli. 

9. Zakazuje sa odovzdávať sklo, plasty, papier, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky 

iným subjektom ( napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň zmluvu s príslušnou organizáciou 

zodpovednosti výrobcov. 

 

Článok 17 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

1. Elektroodpad v zmysle Katalógu odpadov sa zaraďuje pod katalógové čísla: 

20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, kód odpadu N, 

20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, kód odpadu - 

N, 

http://www.rakova.sk/
http://www.skalite.sk/
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20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23, obsahujúce časti, kód odpadu - N, 

20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 

01 23, 20 01 35, kód odpadu - 0. 

2. Vytriedené elektroodpady je zakázané: 

a) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti, 

b) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností, 

c) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 

d) odovzdať iným subjektom (napr. pouličným zberačom a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú 

zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

3. Elektroodpady je možné odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo 

v predajni elektrospotrebičov. 

4. Obec má uzatvorenú zmluvu s treťou – odborne spôsobilou osobou pre elektroodpady, ktorá 

prevádzkuje systém nakladania s elektroodpadmi. 

5. Elektroodpady môžu občania bezplatne odovzdať na zberom dvore počas prevádzkových 

hodín, alebo prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň určeným harmonogramom 

spravidla dva krát do roka zvčajne v jarných a jesenných mesiacoch. 

6. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere 

elektroodpadu oznamom pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. 

7. Do elektroodpadu patria: biela technika z domácnosti, televízory, rádia, počítačová 

technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videorekordéry, DVD 

prehrávače, mobily, ohrievače, spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú 

na batérie, prípadne napojené solárnym článkom, elektronické hračky, kávovary, vysávače, 

pračky, ručné elektrické náradie, elektromotory, lampy, žiarivky, žiarovky, a pod. 

8. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, 

svetelná signalizácia, kovy, plasty, či iné odpady. 

 

Článok 18 

Nakladanie s batériami a akumulátormi 

 

1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla: 

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, kód odpadu - N, 

20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 , kód odpadu - 0. 

2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú 

spolu s týmto odpadom. 

3. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dva krát 

ročne, zvyčajne v jarných a jesenných mesiacoch, v rámci zberu odpadov s obsahom 

škodlivín v súlade s harmonogramom na zber komunálneho a triedeného odpadu z 

domácností. 

4. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané: 

a) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti, 

b) ukladať do zberných nádob určených na komunálne odpady z domácností, 

c) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov, 

d) odovzdať iným subjektom (napr. pouličným zberačom a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú 

zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

5. Použité batérie a akumulátory môžu obyvatelia obce celoročne bezplatne odovzdať v 

prevádzkových hodinách na Zberný dvor obce Raková, alebo prostredníctvom mobilného 

zberu, ktorý sa uskutočňuje najmenej dva krát ročne, zvyčajne v jarných a jesenných 

mesiacoch v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.  

6. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové,...) a 

automobilové batérie a akumulátory. 
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Článok 19 

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými 

osobami a zdravotníckymi pomôckami 

 

1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je 

povinný odovzdať ich do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

2. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je zakázané ukladať do nádob na zmesový 

komunálny odpad alebo vedľa nich a na verejné priestranstva obce. 

 

Článok 20 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

 

1. Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo 

20 01 25 - jedlé oleje a tuky, kód odpadu - 0. 

2. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

jedlých olejov, prepálené jedlé oleje, zvyšky masla či tuku. 

3. Na území obce je zabezpečený zber jedlých olejov a tukov v termínoch zberu separovaného 

odpadu – pri zbere skla -  v samostatne uzavretých PET fľašiach, prípadne odovzdaním na 

zberný dvor.  

4. Prepravu a zneškodňovanie odpadu uvedeného v bode 1 zabezpečuje výhradne spoločnosť, 

s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

5. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov zmiešavaním so zmesovým 

komunálnym odpadom a vypúšťaním do kanalizácie. 

 

Článok 21 

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo: 

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

kód odpadu - 0, 

20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, kód odpadu - 0, 

20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností, kód odpadu - 0. 

3. Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane cintorínov (zelený 

biologický odpad) je pôvodca odpadu prednostne povinný spracovať kompostovaním na 

vlastnom pozemku. Na cintoríne obce Raková sú umiestnené kompostéry, kde sú povinní 

návštevníci cintorínov odkladať biologický rozložiteľný odpad z cintorínov. 

 

4. Z dôvodu predchádzania vzniku odpadu obec bezplatne zabezpečí pre všetky rodinné domy 

a bytové domy kompostéry. 

- do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, 

tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, 

pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, 

hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie. 

- do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky 

jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, a pod. 
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5. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľné odpady do zberných nádob na komunálny 

odpad, na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 

6. Pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý má vlastný kompostovací zásobník alebo 

mu bol pridelený kompostér sa čestným prehlásením zaväzuje, že bude riadne kompostovať 

všetok vzniknutý biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti. 

7. Obec nezavádza zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu. Dôvodom 

nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad je uplatnenie výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 

písm. b zákona o odpadoch. Obec bezplatne zabezpečí pre všetky rodinné domy a bytové 

domy kompostéry. V prípade poškodenia, straty, odcudzenia, zničenia si pôvodca odpadu 

obstará kompostér na vlastné náklady.  

- do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a 

ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny 

z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, použité papierové vreckovky, potraviny po 

záručnej dobe, alebo inak znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín 

rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli prevádzkovaním spoločného 

stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích prevádzok, ale aj z kuchýň 

domácností a pod. . 

8. Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností sú popísané v článku 20. 

 

Článok 22 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1. Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov 

zaraďuje pod katalógové číslo: 20 01 08, kód odpadu - 0. 

2. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

pre rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

4. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstará zberné nádoby určené pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zabezpečí skladovanie odpadu do doby 

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu zberovej nádoby nedostali živočíchy 

najmä hlodavce a verejnosť. 

5. Prevádzkovateľ kuchyne hradí celkové náklady na zber, skládkovanie, prepravu a 

spracovanie na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (nie sú súčasťou 

miestneho poplatku za komunálny odpad). 

6. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje uložiť odpad opísaný v bode 1 do nádob určených 

na zber komunálnych odpadov v obci. 

 

Článok 23 

Nakladanie s textilom a drevom 

  

1. Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

20 01 10 - šatstvo, kód odpadu - 0, 

20 01 11 - textílie, kód odpadu - 0. 

2. Do textilu a šatstva patrí: čisté všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, 

topánky (iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu klobúky, čiapky, šále, rukavice, 

prípadne iné druhy šatstva a textilu. 

3. Zber textilu a šatstva je zabezpečený bezplatným odovzdaním do špeciálnych zberných 

kontajnerov rozmiestnených na území obce, príp. odovzdaním na zbernom dvore.  
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4. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie tohto odpadu vykonáva zodpovedná 

osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti s obcou. Kontajnery sú 

vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. 

Interval vývozu kontajnerov je podľa potreby.  

5. Drevo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo: 

       20 01 38 – drevo, kód odpadu – 0. 

6. Drevo je možné odovzdať na zbernom dvore. Prednostne sa zabezpečuje zhodnotenie 

týchto odpadov energetickým spracovaním, príp. štiepkovaním. Zhodnocovanie 

a zneškodňovanie tohto odpadu vykonáva zodpovedná osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu 

na vykonanie tejto činnosti s obcou. 

 

Článok 24 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov. Obec Raková – Zberný 

dvor Raková je zberným miestom organizácie združených výrobcov a na nakladanie 

s týmto odpadom má udelený súhlas podľa zákona o odpadoch. Opotrebované 

pneumatiky môžu občania odovzdať bezplatne na zberný dvor. 

2. Prevádzkovateľ zberného dvora odoberie bezplatne odpadové pneumatiky od osôb, ktoré 

sú poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v Obci Raková. Výrobca pneumatík si na základe zmluvy s obcou bude plniť povinnosti 

podľa § 70 ods. c) zákona o odpadoch, t.j. zabezpečí spätný zber opotrebovaných 

pneumatík. 

 

Článok 25 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

1.   Zberný dvor sa nachádza v katastrálnom území obce Raková s.č. 248 parcela číslo EN 485 

na LV č. 428. Jedná sa o oplotený objekt. Má vybudovaný vstupný areál so spevnenou 

plochou. Vstupná brána je uzamykateľná. Po pracovnej dobe je vstupná brána uzamknutá a 

priestor monitorovaný kamerovým systémom. 

2. Pred vstupnou bránou na viditeľnom mieste je umiestnená informačná tabuľa, ktorá 

obsahuje zákonom určené náležitosti spolu so zoznamom druhov odpadov, ktoré možno 

odovzdať na zbernom dvore. 

3. Prevádzkovanie zariadenia na zber jednotlivých zložiek odpadov ako aj ich druhy, vrátane 

nakladania vymedzených druhov nebezpečných odpadov sú udelené súhlasom príslušného 

orgánu štátnej správy. 

4. Režim a podmienky prevádzky Zberného dvora na zber odpadov Obce Raková sú upravené 

v prevádzkovom poriadku zariadenia. 

5. Na zbernom dvore môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho 

odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení 

(elektroodpad z domácností, kovy, sklo, plasty, papier, batérie a akumulátory, šatstvo, jedlé 

oleje a tuky, drevo, objemný odpad, biologický rozložiteľný odpad a pod.) len osoba, ktorá 

je poplatníkom poplatku za komunálne odpady v obci. 

6. Na zbernom dvore môžu osoby odovzdávať tiež drobný stavebný odpad bez obsahu 

škodlivín za poplatok určený v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

7. Zberný dvor  je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. 

8. Odvoz odpadov zo Zberného dvora obce Raková zabezpečujú spoločnosti, ktoré majú na 

tento účel uzatvorenú zmluvu. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. 
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Článok 26 

Školský zber 

 

1.   Škola alebo školské zariadenie6 (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do 

konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo 

vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácií 

výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva. 

2. Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu 

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa  

 Katalógu odpadov, 

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 týmto zákonom, 

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

 

Článok 27 

Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp 

 

1.   Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len 

osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. 

2. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú 

napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady 

zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. 

 

Článok 28 

Spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií 

 

1.    Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných 

prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom 

mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba 

alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; 

pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené 

práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch a plní povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch. 

 

Článok 29 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

1. Oznámenie o odpade v katastrálnom území Obce Raková, ktorý je umiestnený v rozpore so 

zákonom o odpadoch alebo s týmto všeobecne záväzným nariadením, môže podať fyzická, 

alebo právnická osoba na obecnom úrade, osobne počas úradných hodín, telefonicky na 

číslo 041/434 10 55, policajným zložkám, písomne, alebo elektronickým spôsobom na 

mailovú adresu: rakova@rakova.sk, alebo môže nezákonne umiestnenie odpadu nahlásiť 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

2. Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať: 

 

6 § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

mailto:rakova@rakova.sk
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a) presné určenie miesta - lokality nezákonne uloženého odpadu, 

b) odhadované množstvo a druh nezákonne uloženého odpadu, 

c) informácie o pôvodcovi nezákonne uloženého odpadu, ak je známy, 

d) fotodokumentáciu a iné doplňujúce údaje. 

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa 

bodu 1. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE 

 

Článok 30 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vykonáva 

prostredníctvom: 

a) povereného zamestnanca Obce Raková, 

b) poslancov Obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra, 

c) orgánov štátnej správy v rozsahu svojej činnosti. 

 

Článok 31 

Priestupky a sankcie 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) Uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. 

b) Uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je 

zberná nádoba určená. 

c) Zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch. 

d) Nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona o odpadoch t.j. „Vlastník, správca alebo 

nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol 

nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva“. 

e) Zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu. 

f) Nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore so zákonom o odpadoch, t.j. „Konečný 

používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 

starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“. 

g) Nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom o 

odpadoch, t.j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, 

rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri 

tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii 

alebo údržbe komunikácií“. 

h) Kto koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t.j. „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“. 

i) Koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch ,t.j. „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 
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stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“. 

j) Koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „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 podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu 

podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela 

zmluvu podľa § 59 ods. 2“. 

k) Neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j. 

„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. Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch 

prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva. 

3. Za priestupok podľa odseku 1 môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur. 

4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu 

do výšky 6 638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení všeobecne záväzného nariadenia a toto 

porušenie nie je správnym deliktom podľa zákona o odpadoch. 

5. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 

zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov. 

6. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce. 

 

PIATA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 32 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom 

hospodárstve Slovenskej republiky. 

2.   Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 

10.9.2021 uznesením č. 13.8/2021 a uznieslo sa na ňom dňa 10.9.2021.  

4. Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať len formou 

všeobecne záväzného nariadenia.  

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší v plnom rozsahu Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce účinné od 1.7.2016 a Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce účinným od 17.4.2019.  

6. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Obce Raková č. 2/2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce 

Raková odo dňa 23.8.2021 do 9.9.2021 pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle 
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§ 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenia Obce Raková č. 

2/2021 vyvesené na úradnej tabuli Obce Raková dňa 14.9.2021 po zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

7. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.10.2021 a právoplatnosť 

dňom 29.9.2021 . 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

     starosta obce 

 

 

 

Vyvesené: dňa 14. septembra 2021 


