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Obecné zastupiteľstvo obce Košeca vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 81 ods. 8 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce: 
 

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
číslo 1/2016 

 
o komunálnych odpadoch 

 
 

I. ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
o spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, 
o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

Základné pojmy vymedzené zákonom o odpadoch alebo vykonávacou vyhláškou: 
(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 
 

(2) Komunálne odpady (ďalej len „KO“) 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. 
 

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



 
(4) Triedený zber KO je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky KO.  

 
(5) Zmesový KO je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO. 

 
(6) Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 

fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO. 
 

(7) Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO zo zelene, 
ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. 

 
Základné pojmy vymedzené týmto VZN: 
(8) Objemný odpad je vytriedená zložka KO, ktorá sa svojou veľkosťou nevojde do zbernej nádoby 

na zmesový KO užívanej držiteľom objemného odpadu, ktorá nie je DSO a ktorá nepatrí do 
žiadnej inej zložky KO, pre ktorú obec zabezpečuje triedený zber KO. Je to najmä nábytok, dvere, 
matrace, koberce, sanita a iné objemné predmety zo zariadenia a vybavenia domácnosti alebo 
inej nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo užívaní fyzickej osoby. Objemný odpadom sú aj odpady 
podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 
podnikania.  
 

(9) Obecný dopravca je obec sama, alebo fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba 
vykonávajúca zber a prepravu KO na základe zmluvy s obcou. 
 

(10) Stanovište zberných nádob je spevnené miesto určené obcou na umiestnenie najmä zberných 
nádob alebo vriec na zmesový KO alebo na oddelene zbierané zložky KO pre potreby zberu 
obecným dopravcom.  
 

(11) Uličné smeti sú zmesový KO, ktorý vzniká výlučne pri pohybe fyzických osôb na verejných a 
otvorených priestranstvách. 
 

§ 3 
Základné ustanovenia a povinnosti 

(1) Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch 
neustanovuje inak. 
 

(2) Každý je povinný nakladať s KO 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, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a 

živočíchov, 
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 
 

(3) Obec Košeca vypracováva Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) obce. POH obce 
je programový dokument, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového 
hospodárstva a obsahuje opatrenia na zlepšenie odpadového hospodárstva obce. POH obce 
vypracúva a schvaľuje obec a musí byť v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho kraja 
a jeho platnosť zhodná s obdobím platnosti POH Trenčianskeho kraja. 
 



(4) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie od držiteľa KO a DSO, od prevádzkovateľa 
kuchyne alebo od toho, kto nakladá s KO a DSO na území obce. Uvedené subjekty sú povinné na 
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO, 
 

(5) Pri nakladaní s odpadmi z vyhradených výrobkov (obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, 
batérie a akumulátory), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, pri financovaní 
nakladania s týmito odpadmi a vykonávaní propagačných a vzdelávacích aktivít, obec 
spolupracuje na zmluvnom základe s organizáciami zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) 
s udelenou autorizáciou.  
 

(6) OZV pre obaly je oprávnená v obci, v ktorej je zmluvným partnerom, a u toho, kto v obci 
vykonáva triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, vykonávať overenie 
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce a navrhovať zmeny systému triedeného zberu 
za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.   
 

(7) Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO, 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 (obchodníkov, predajcov) 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 s OZV, s ktorou obec 
uzavrela zmluvu. 
 

(8) Pôvodca KO je povinný 
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, 

v súlade so zákonom o odpadoch, s POH obce a so VZN obce, 
b) predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné 

vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne 
zneškodnený v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva spôsobom, ktorý neohrozuje 
ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

c) triediť zložky KO, pre ktoré obec zabezpečuje triedený zber KO, 
d) zapojiť sa do systému zberu KO v obci, 
e) zabezpečiť si a užívať zberné nádoby a vrecia zodpovedajúce systému zberu KO v obci, 
f) sprístupniť zbernú nádobu alebo vrece v čase zberu obecnému dopravcovi tak, aby sa zber 

mohol uskutočniť z verejného priestranstva a z tesnej blízkosti verejnej obslužnej 
komunikácie, resp. maximálne 5 m od nej, 

g) ukladať zmesový KO, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené 
obcou a do zberných nádob alebo vriec zodpovedajúcich systému zberu KO v obci, 

h) informovať obec o  zabezpečení zbernej nádoby na zmesový KO od iného dodávateľa ako 
obec najneskôr do 7 dní od začatia jej užívania, 

i) umožniť obci alebo subjektom povereným obcou označenie zbernej nádoby na zmesový KO 
identifikačnou nálepkou alebo iným spôsobom, 

j) umožniť obci kontrolu obsahu zbernej nádoby na zmesový KO, 
k) hodnoverne preukázať kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a užívanie 

kompostovacieho zásobníka, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu.   
  
(9) Zakazuje sa 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom týmto VZN, 
b) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad (najmä odpad z potravín, odpad 

z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov), 



c) spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, 
d) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch alebo 

týmto VZN.  
 

(10) Obecný dopravca je oprávnený odmietnuť vyprázdnenie zbernej nádoby alebo zber vreca 
s vytriedenou zložkou KO v prípade, že: 

a) obsahuje iný druh odpadu alebo triedenú zložku KO než pre zber akej je určená, 
b) obsahuje druh odpadu, ktorý je zakázané zneškodňovať, 
c) je preťažená, 
d) je poškodená a rozsah poškodenia predstavuje riziko poškodenia zberového vozidla, 

ohrozenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov vykonávajúcich zber alebo riziko znečistenia 
verejného priestranstva odpadmi, 

e) vrece s vytriedenou zložkou KO nie je objemovo (aspoň 2/3 objemu) plnohodnotne 
naplnené.  

 
(11) Do zberných nádob umiestnených na cintoríne je možné ukladať výlučne odpady, ktoré vznikli 

na cintoríne. 
 

(12) Na organizátora podujatia, ktoré sa uskutočňuje na verejnom priestranstve sa primerane 
vzťahujú ustanovenia tohto VZN. 
 

(13) Pri plánovaní novej výstavby nehnuteľností, pri výstavbe a užívaní ktorých bude vznikať KO, sú 
investori a projektanti povinní navrhovať priestorové riešenia na zabezpečenie zberu KO, ktoré 
sú v súlade s týmto VZN.  
 
 

II. ČASŤ 
ZARIADENIA NA ZBER 

 
§ 4 

Zberný dvor 
 

(1) Zberný dvor obce Košeca je zariadením na zber KO a DSO zriadené a prevádzkované obcou 
Košeca na adrese: Ul. Športovcov 41/45, 018 64 Košeca. 
 

(2) Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdať len KO, ktorý vznikol v obci Košeca  
a) bezplatne: vytriedené zložky KO uvedené v § 8 (okrem kovových odpadov), § 11 až 13, § 15 a 

16, 
b) za poplatok: DSO uvedený v § 14 (za poplatok v zmysle VZN o miestnom poplatku za KO 

a DSO). 
 

(3) Prevádzková doba zberného dvora je nasledovná: 
Pondelok: 7:00 – 13:00 hod. 
Streda: 14:00 – 18:00 hod. 
Piatok: 7:00 – 13:00 hod. 
Sobota: posledná sobota v mesiaci od 8:00 – 12:00 hod. 
 

(4) Držiteľ KO odovzdávajúci odpad v zbernom dvore je povinný 
a) preukázať sa obsluhe zberného dvora dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať KO na 

zbernom dvore, 
b) rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora a pokyny obsluhy zberného dvora. 

 



§ 5 
Malá kompostáreň 

 
(1) Malá kompostáreň je zariadením na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO zo zelene, 

ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Malá kompostáreň je zriadená a prevádzkované 
obcou Košeca na adrese: Ul. Športovcov (areál bývalej tehelne), 018 64 Košeca.  
 

(2) Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný KO, ktorý je rastlinného 
pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce Košeca a neobsahuje nerozložiteľné prímesi, 
cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu. 
 

(3) Prijímanie biologicky rozložiteľného KO pre malú kompostáreň sa vykonáva v zbernom dvore 
počas prevádzkového obdobia malej kompostárne uvedeného v ods. 5.   
 

(4) Prijímanie odpadov určených pre malú kompostáreň je bezplatné. 
 

(5) Malá kompostáreň sa prevádzkuje v období od 1. marca do 30. novembra. Na základe vývoja 
počasia môže obec rozhodnúť o predĺžení prevádzkového obdobia. 
 

(6) Držiteľ biologicky rozložiteľného KO zo zelene odovzdávajúci odpad pre malú kompostáreň je 
povinný 

a) preukázať sa obsluhe zberného dvora dokladmi, ktoré ho oprávňujú odovzdať biologicky 
rozložiteľný KO zo zelene pre malú kompostáreň, 

b) rešpektovať prevádzkový poriadok zberného dvora a pokyny obsluhy zberného dvora. 
 

(7) Obsluha zberného dvora je oprávnená odmietnuť prevzatie biologicky rozložiteľného KO ak 
a) jeho množstvo prekračuje skladovacie a spracovateľské kapacity malej kompostárne, 
b) nie je pripravený podľa § 10 ods. 2 písm. b) a c), 
c) nepochádza z katastrálneho územia Obce Košeca. 

 
 

III. ČASŤ 
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM 

 
§ 6 

Zmesový komunálny odpad 
 
(1) Zmesový KO sa ukladá do zberných nádob na zmesový KO. 

 
(2) Zmesový KO je možné ukladať iba do nasledovných typov zberných nádob: 

a) 110 l nádoba – kovová nádoba, 
b) 1 100 l kontajner – kovový alebo plastový kontajner. 

 
(3) Zbernú nádobu na zmesový KO zabezpečí pre pôvodcu KO obec. Obec odpredá pôvodcovi KO 

zbernú nádobu za obstarávaciu kúpnu cenu a vydá ju na Obecnom úrade Košeca po jej zaplatení 
do pokladne. Pôvodca KO je oprávnený zabezpečiť si zbernú nádobu na zmesový KO aj od iného 
dodávateľa. Takto zabezpečená zberná nádoba však musí zodpovedať systému zberu zmesového 
KO v obci. 
 

(4) Zber zmesového KO vykonáva obecný dopravca v stredu vo vzájomne odsúhlasených termínoch: 
a) v intervale 1x za 14 dní v mesiacoch január – máj a september – december, 
b) v intervale 1x za 7 dní v mesiacoch jún – august. 



 
(5) Presné termíny zberu zmesového KO pre príslušný rok obec zverejňuje najmä v KOŠECKO – 

NOZDROVICKÝCH NOVINÁCH a na internetovej stránke obce www.koseca.sk. 
 

(6) Zber zmesového KO sa vykonáva iba z obcou evidovaných a identifikačnou nálepkou označených 
zberných nádob na zmesový KO. 

 
(7) Pôvodca zmesového KO je povinný prispôsobiť počet a objem svojej zbernej nádoby na zmesový 

KO predpokladanému a produkovanému množstvu svojho zmesového KO. Ak tak neurobí, počet 
a objem zbernej nádoby na zmesový KO určí obec. 
 

(8) Pôvodca zmesového KO je oprávnený ukladať zmesový KO len do zbernej nádoby na zmesový 
KO, ktorá prislúcha k nehnuteľnosti, v ktorej zmesový KO vznikol. 
 

(9) Zmesový KO je pripravený na zber, keď je uložený v evidovanej zbernej nádobe na zmesový KO 
a táto je sprístupnená počas zberového dňa po 6:00 hod. Zmesový KO uložený mimo evidovanej 
zbernej nádoby na zmesový KO nie je obecný dopravca povinný zberať. 
 

(10) Do zbernej nádoby na zmesový KO je zakázané ukladať 
a) triedené zložky KO, pre ktoré je v obci organizovaný triedený zber KO, 
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
c) biologicky rozložiteľný KO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
d) odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný, 
e) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat). 

 
(11) Uličné smeti sa ukladajú do malých košov na verejných priestranstvách určených na zber 

uličných smetí, alebo do zberných nádob na zmesový KO, ktoré je držiteľ uličných smetí 
oprávnený využívať. 
 

(12) Vytriedené zložky KO z uličných smetí je ich držiteľ oprávnený uložiť do ktorejkoľvek zbernej 
nádoby určenej na zber príslušnej triedenej zložky KO na verejnom priestranstve. 
 

(13) Psie exkrementy alebo exkrementy iných domácich zvierat je osoba venčiaca psa alebo iné 
zviera povinná ihneď po vzniku odstrániť z verejného priestranstva a uložiť do zbernej nádoby na 
zber exkrementov, vlastnej zbernej nádoby na zmesový KO alebo uličných smetí. 

 
 

IV. ČASŤ 
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

 
§ 7 

Základné ustanovenia 
 

(1) Triedený zber v Obci Košeca sa týka nasledovných zložiek KO: 
a) obaly a neobalové výrobky  

 papier a lepenka, 

 sklo, 

 plasty, 

 kovy, 

 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky), 
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 



c) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
d) šatstvo a textílie, 
e) elektroodpady z domácností, 
f) batérie a akumulátory, 
g) jedlé oleje a tuky, 
h) drobný stavebný odpad, 
i) objemný odpad, 
j) odpady s obsahom škodlivín. 
 

§ 8 
Obaly a neobalové výrobky 

 
(1) Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov realizuje Obec sama. 

 
(2) Systém triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi pre rodinné domy (RD) a právnické a fyzické osoby – podnikateľov (PaFO - 
podnikatelia): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Zberovým dňom pre zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov od RD a PaFO - 

podnikateľov je utorok alebo streda. 
 

(4) Od RD s PaFO - podnikateľov sa 
a) zber papiera a lepenky a plastov vykonáva spoločne počas jedného zberového termínu, avšak 

oddelene v určených zberných vreciach, 
b) zber skla, kovov a kompozitov (VKM) vykonáva spoločne počas jedného zberového termínu, 

avšak oddelene v určených zberných vreciach, balíčkoch alebo škatuliach. 
 

(5) Zberné vrece s vytriedeným papierom a lepenkou, skla, plastov, kovov alebo balíček/škatuľu 
s vytriedenými kompozitmi (VKM) na báze lepenky je pôvodca KO povinný v čase zberu 
príslušnej triedenej zložky KO vyložiť na verejné priestranstvo do 7:00 hod. 
 

(6) Triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov od RD a PaFO - podnikateľov sa 
realizuje podľa Kalendára triedeného zberu (ďalej len „Kalendár“), ktorý stanovuje obec 
spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka. Obec zabezpečí zverejnenie Kalendára 
v KOŠECKO – NOZDROVICKÝCH NOVINÁCH a ich distribúciu medzi všetky rodinné domy 
a subjekty zapojené do systému vrecového triedeného zberu, na internetovej stránke obce 
www.koseca.sk, prípadne aj inými v mieste obvyklými spôsobmi (napr. obecný rozhlas). 
 

(7) Zberné vrecia na triedenie papiera a lepenky, skla, plastov a kovov zabezpečuje obec 
a pôvodcom uvedených odpadov sa poskytujú počas zberu systémom „kus za kus“ (za jeden kus 
odovzdávaného vreca naplneného s vytriedenou zložkou sa pridelí jeden kus prázdneho vreca). 

Triedená zložka 
Určená farba 

vreca 
Určený typ 

zberného vreca 
Interval zberu 

papier a lepenka modrá 120 l vrece 1x mesačne 

sklo zelená 60 l vrece 1x za 2 mesiace 

plasty žltá 120 l vrece 1x mesačne 

kovy červená 60 l vrece 1x za 2 mesiace 

 

Triedená zložka Určený systém zberu Interval zberu 

kompozity (VKM) 
Zviazať do balíčka alebo uložiť do 

vlastnej kartónovej škatule 
1x za 2 mesiace 



 
(8) Systém triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi pre bytové domy (BD): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(9) Kovy a kompozity sa pri BD ukladajú do spoločnej (červeno/oranžovej) zbernej nádoby. 

 
(10) Vytriedené odpady z obalov a neobalových výrobkov sa zberajú bezplatne a pôvodca KO je 

povinný ich odovzdávať niektorou z nasledovných možností: 
a) systémom triedeného zberu podľa ods. 2 až 6 (platí pre pôvodcov KO z RD a PaFO – 

podnikateľov), 
b) systémom triedeného zberu podľa ods. 8 a 9 (platí pre pôvodcov KO z BD),  
c) na zbernom dvore (okrem kovových odpadov), 
d) v Základnej škole s materskou školou Košeca, ak táto organizuje zber niektorého 

vytriedeného odpadu z obalov a neobalových výrobkov, 
e) subjektu, ktorý organizuje mobilný zber a ktorý má na zber a prepravu týchto zložiek KO 

uzatvorenú zmluvu s obcou a taktiež s OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
 

(11) Pôvodca KO je ďalej povinný 
a) zbaviť vytriedené obaly zvyškov potravín a iných hrubých nečistôt (napr. opláchnutím),  
b) zberné vrece zaviazať, 
c) kompozity (VKM) rozrezať a zviazať do balíčka, resp. uložiť do vlastnej škatule, 
d) sploštiť objemné obaly (najmä PET fľaše, kartóny, plechovky).  
 

(12) Je zakázané uložiť kompozity (VKM) spoločne do zbernej nádoby alebo vreca na papier 
a lepenku. 
 

(13) Náklady na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (vrátane nákladov na 
zberné nádoby a vrecia) znáša OZV, s výnimkou nákladov spôsobených nedôsledným triedením 
uvedených zložiek KO a nákladov presahujúcich výšku obvyklých nákladov. 
 

§ 9 
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

 
(1) Pôvodca kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“), ktorý 

je fyzickou osobou, je povinný zhodnocovať kuchynský BRKO formou domáceho kompostovania 
v kompostovacom zásobníku na vlastnom pozemku alebo na pozemku, ktorý je oprávnený 
využívať. 
 

(2) Kompostovací zásobník pre pôvodcu uvedeného v ods. 1 zabezpečí obec na náklady pôvodcu. 
Obec zabezpečí (na základe informácií od pôvodcu KO a po dohode s ním) pre pôvodcu taký 
počet a veľkosť kompostovacieho zásobníka, ktorý umožní zhodnotiť celoročnú produkciu 
kuchynského BRKO daného pôvodcu KO. 
 

Triedená zložka 
Určená farba 

zbernej nádoby 
Určený typ zbernej 

nádoby 
Interval zberu 

papier a lepenka modrá zvon. kontajner 1,5 m3 podľa potreby 

sklo farebné zelená zvon. kontajner 1,5 m3 podľa potreby 

sklo biele biela zvon. kontajner 1,5 m3 podľa potreby 

plasty žltá zvon. kontajner 1,5 m3 podľa potreby 

kovy + kompozity 
(VKM) 

červená / 
oranžová 

zvon. kontajner 1,5 m3 podľa potreby 



(3) Obec odpredá pôvodcovi uvedenému v ods. 1 kompostovací zásobník za obstarávaciu kúpnu 
cenu a vydá ho na Obecnom úrade Košeca po jej zaplatení do pokladne. Pôvodca je oprávnený 
zabezpečiť si kompostovací zásobník aj od iného dodávateľa alebo zhotoviť svojpomocne. 
   

(4) Vzhľadom na ustanovenú povinnosť podľa ods. 1, obec nezavádza triedený zber KO pre 
kuchynský BRKO nakoľko je preukázateľné, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje 
vlastný BRKO. 
   

(5) Pôvodca kuchynského a reštauračného biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“), ktorý 
je fyzickou osobou – podnikateľom a právnickou osobou, ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie 
s kuchynským a reštauračným BRO, ktorého je pôvodcom. 
 

(6) Prevádzkovateľ kuchyne je okrem iných povinností povinný 
a) zaviesť a zabezpečovať vykonávanie vhodného systému triedeného zberu kuchynského 

a reštauračného BRO, ktorého je pôvodcom, s intervalom zberu maximálne 1x za 14 dní, ak 
nepoužíva elektrický kompostér,  

b) zmluvne si zabezpečiť odberateľa na zabezpečenie zhodnotenia kuchynského 
a reštauračného BRO, ktorý má oprávnenie nakladať s týmto odpadom, ak nepoužíva 
elektrický kompostér, 

c) znášať náklady na nakladanie s kuchynským a reštauračným BRO, 
d) mať umiestnené zberné nádoby alebo elektrický kompostér na kuchynský a reštauračný BRO 

vo svojom areáli a udržiavať ich v hygienicky a epidemiologicky nezávadnom stave 
a zabezpečovať ich pravidelné čistenie a dezinfekciu. 

 
(7) Prevádzkovateľovi kuchyne je zakázané: 

a) skrmovať kuchynský a reštauračný BRO hospodárskymi zvieratami okrem zvierat, ktoré sú 
držané alebo chované na výrobu kožušiny, nepoužívajú sa na ľudskú spotrebu a jedná sa 
o zvieratá z registrovaných chovov, 

b) uložiť kuchynský a reštauračný BRO do zberných nádob alebo vriec určených obcou na zber 
KO, 

c) používať drviče kuchynského a reštauračného BRO napojené na verejnú kanalizáciu, 
d) vypúšťať použité jedlé oleje a tuky do verejnej kanalizácie. 

 
§ 10 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 
 
(1) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len 

„záhradný BRO“) je pôvodca KO povinný  
a) zhodnotiť kompostovaním v kompostovacom zásobníku na vlastnom pozemku alebo na 

pozemku, ktorý je oprávnený užívať, alebo 
b) skŕmiť hydinou alebo dobytkom, alebo 
c) odovzdať v zbernom dvore, alebo   
d) odovzdať osobe oprávnenej nakladať so záhradným BRO, ak má táto osoba s obcou 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu a prepravy záhradného BRO,  
e) uložiť do zbernej nádoby na záhradný BRO na cintoríne, pokiaľ ide o záhradný BRO, ktorý 

vznikol na cintoríne. 
  

(2) Pôvodca záhradného BRO je ďalej povinný 
a) nahlásiť obci odovzdanie záhradného BRO osobe uvedenej v ods. 1 písm. d) a jeho množstvo, 
b) mať záhradný BRO odovzdávaný pre malú kompostáreň bez nežiaducich prímesí a iných 

druhov odpadov a rozdelený na tieto frakcie: 



 konáre, 

 tráva, 

 lístie, 

 slama, 

 pozberové zvyšky rastlín, 

 opadané ovocie a zelenia, 

 piliny a hobliny, 
c) porezať rozvetvené konáre na rovnejšie (aby nezaberali veľký objem) a na dĺžku max. 2 m. 

 
§ 11 

Šatstvo a textílie 
 

(1) Vytriedené šatstvo, textílie, obuv a hračky sa zbierajú bezplatne a pôvodca KO je povinný ich 
odovzdať 

a) do špeciálnych kontajnerov na zber týchto zložiek KO rozmiestnených po obci: 

 vedľa budovy obecného úradu, 

 pri parku pri základnej škole, 
b) na zbernom dvore,  
c) takému subjektu, ktorý má na zber a prepravu týchto zložiek KO uzatvorenú zmluvu s obcou. 

 
§ 12 

Elektroodpady z domácnosti, batérie a akumulátory 
 

(1) Vytriedené elektroodpady z domácností a batérie a akumulátory sa zbierajú bezplatne a 
pôvodca KO je povinný ich odovzdať 

a) na zbernom dvore, 
b) pri kalendárovom zbere, 
c) distribútorom (predajcom v predajniach) v rámci systémov spätných zberov, 
d) do E-boxu (zberná nádoba na veľmi malé elektroodpady (s rozmerom max. do 25 cm) 

a prenosné batérie) v budove obecného úradu, 
e) v základnej škole (zberná nádoba na veľmi malé elektroodpady a prenosné batérie). 

 
(2) Distribútor elektrozariadení vykonávajúci spätný zber elektroodpadov je oprávnený odmietnuť 

prevzatie elektroodpadu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty 
elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre 
zdravie a bezpečnosť personálu ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad. 
   

(3) Kalendárový zber elektroodpadov z domácností a batérií a akumulátorov realizuje obec 1x 
mesačne. Kalendárový zber sa týka iba elektroodpadov z domácnosti, ktoré nie sú veľmi malým 
elektroodpadom, a automobilových batérií.  
 

(4) Požiadavku na vykonanie zberu elektroodpadu z domácnosti alebo automobilových batérii 
a akumulátorov môže pôvodca tohto odpadu nahlásiť (telefonicky, emailom alebo osobne) na 
Obecnom úrade Košeca. Pôvodca je pri nahlasovaní požiadavky povinný uviesť: meno 
a priezvisko, adresu miesta nakládky, počet kusov a kategóriu elektroodpadu a autobatérie a 
akumulátora. 

 
§ 13 

Jedlé oleje a tuky z domácností 
 



(1) Vytriedený opotrebovaný alebo nespotrebovaný jedlý (rastlinný) olej a tuky z domácnosti je 
pôvodca tejto triedenej zložky KO povinný zhromažďovať v uzatvorenej 1 – 10 litrovej 
priehľadnej PET fľaši. 
 

(2) Vytriedené jedlé oleje a tuky z domácnosti sa zbierajú bezplatne a ich pôvodca je povinný ich 
odovzdať 

a) pri kalendárovom zbere skla, kovov a kompozitov (VKM) od rodinných domov, 
b) na zbernom dvore,  
c) na obecnom úrade (poverenému zamestnancovi obce), 
d) v základnej škole (poverenému zamestnancovi základnej školy), 
e) v materskej škole (poverenému zamestnancovi materskej školy). 

 
§ 14 

Drobný stavebný odpad 
 
(1) Pôvodca DSO je povinný odovzdať DSO v zbernom dvore. Odovzdávanie DSO v zbernom dvore je 

spoplatnené na základe množstvového zberu v zmysle VZN o miestnom poplatku za KO a DSO. 
 

(2) Pri odovzdaní DSO na zbernom dvore obdrží jeho pôvodca od obsluhy zberného dvora vážny 
lístok. Pôvodca DSO je povinný sa do 2 dní od odovzdania DSO v zbernom dvore dostaviť 
s vážnym lístkom na Obecný úrad v Košeci a uhradiť miestny poplatok za DSO.    
 

(3) Ak pôvodca nemôže odovzdať DSO v zbernom dvore, môže ho uložiť aj do zbernej nádoby na 
zmesový KO, ale len v takom rozsahu, aby sa nepreťažila a nepoškodila zberná nádoba, resp. 
zberové vozidlo. 
 

(4) Za účelom dosahovania vyššej miery materiálového zhodnotenia DSO sa pôvodcom DSO 
doporučuje  nezmiešavať frakcie DSO navzájom, ale ich triediť na jednotlivé frakcie (betón, tehla, 
škridla, obkladový materiál, keramika, drevo, sklo, plasty, kovy, atď.) a vytriedené odovzdať na 
zbernom dvore. 

 
§ 15 

Objemný odpad 
 
(1) Objemný odpad je pôvodca KO povinný odovzdať v zbernom dvore.  
 

§ 16 
Odpady s obsahom škodlivín 

 
(1) Medzi odpady s obsahom škodlivín sa zaraďujú nasledovné zložky KO: rozpúšťadlá, kyseliny, 

zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, farby, lepidlá 
a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, cytotoxické 
a cytostatické liečivá a drevo obsahujúce nebezpečné látky. 
 

(2) Pôvodca odpadu s obsahom škodlivín je povinný ho odovzdať v uzavretom a nepoškodenom 
obale na zbernom dvore, s výnimkou cytotoxických a cytostatických liečiv. Odpad s obsahom 
škodlivín sa odovzdáva v pôvodnom obale. Ak sa uvedený odpad odovzdáva v nepôvodnom 
obale, je jeho pôvodca povinný na obal čitateľne a nezmazateľne uviesť o aký druh odpadu 
s obsahom škodlivín sa jedná. 
 

(3) Obsluha zberného dvora je oprávnená odmietnuť prijatie odpadu s obsahom škodlivín, ak  
a) odovzdávaný odpad nie je vo vhodnom obale podľa ods. 2, alebo 



b) zjavne sa nejedná o komunálny druh odpadu, alebo 
c) tomu bránia skladové kapacity pre tieto druhy odpadov.    
 

(4) Odpady z cytotoxických a cytostatických liečiv (veterinárnych liekov, humánnych liekov 
a zdravotníckych pomôcok) je ich pôvodca povinný odovzdať v ktorejkoľvek lekárni.   

 
 

V. ČASŤ 
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU 

 
§ 17 

Nezákonne umiestnený odpad 
 

(1) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný vykonať opatrenia na ochranu svojej 
nehnuteľnosti pred nezákonným umiestňovaním odpadu. 
 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode Obce Košeca bol nezákonne umiestnený 
odpad, oznámiť túto skutočnosť  

a) Okresnému úradu Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (adresa: Mierové námestie 
81/18, 019 01 Ilava), alebo 

b) Obci Košeca (adresa: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca).  
 

(3) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže aj akákoľvek fyzická osoba alebo právnická 
osoba. 
 

(4) Na podklade oznámenia podľa ods. 2 a 3 Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie (ďalej len „OkÚ Ilava“), overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje 
tomu, že bol spáchaný trestný čin a vydá o tom odborné vyjadrenie. 
 

(5) Ak sa overením podľa ods. 4 nezistí spáchanie trestného činu, začne OkÚ Ilava konanie o určenie 
zodpovednej osoby. 
 

(6) Ak nezákonne umiestnený odpad je KO alebo DSO, tak osoba určená ako zodpovedná za 
nakladanie s týmto odpadom, je povinná zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie na 
vlastné náklady a to výlučne prostredníctvom obce. 
 

(7) Ak sa konaním podľa ods. 5 neurčí zodpovedná osoba za nakladanie s nezákonne umiestnením 
odpadom a ak ide o KO alebo DSO, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu 
obec na vlastné náklady. 
 

(8) Obec je oprávnená zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného KO 
alebo DSO bezodkladne po jeho zistení. V tomto prípade sa postup podľa ods. 4 a 5 neuplatní 
a obec je povinná o tom informovať OkÚ Ilava najneskôr do troch pracovných dní. 
 
 

VI. ČASŤ 
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ 

 
§ 18 

Priestupky, pokuty, kontrolné orgány 
 



(1) Za priestupky podľa ods. 3 môže obec uložiť pokutu do 1 500 €. 
 

(2) Ak poruší toto VZN právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, dopustí sa podľa § 27b 
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
správneho deliktu a obec jej uloží pokutu do 6 638 €. 
 

(3) Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) poruší toto VZN, 
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou týmto VZN, 
c) uloží do zbernej nádoby alebo vreca určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre 

ktorý je určená, 
d) zhodnotí alebo zneškodní odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN, 
e) nesplní oznamovaciu povinnosť oznámiť nezákonne umiestnenie odpadu podľa § 17 ods. 2, 
f) zmieša elektroodpady z domácnosti s inými zložkami KO, 
g) neodovzdá odpadovú pneumatiku distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých 
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel, 

h) materiálovo nezhodnotí pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií stavebné 
odpady, ktoré vznikli výstavbe, rekonštrukcii, údržbe alebo demolácii komunikácií, 

i) uloží oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
a vytriedený BRKO na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

j) nenakladá alebo inak nezaobchádza s KO v súlade s týmto VZN, 
k) nezapojí sa do systému zberu KO v obci, 
l) vykonáva na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO, s výnimkou 

kuchynského a reštauračného BRO od prevádzkovateľa kuchyne, bez uzatvorenej zmluvy na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou, a ak ide o zber odpadov z obalov a neobalových 
výrobkov, tak aj bez uzatvorenej zmluvy s OZV, s ktorou obec uzavrela zmluvu, 

m) neposkytne na vyžiadanie obce pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO 
a DSO.     

 
(4) Obec môže osobe zodpovednej za priestupok podľa ods. 3 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je 

odpad, ktorý je možné zhodnotiť. Prepadnutý odpad sa stáva majetkom obce a obec ho 
bezodkladne odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s ním. 
 

(5) Výnosy z pokút uložených obcou za priestupky alebo správne delikty alebo finančné prostriedky 
získané z odovzdania prepadnutého odpadu sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na 
odpadové hospodárstvo obce s výnimkou zneškodňovania odpadov. 
 

(6) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov 
(zákon o priestupkoch). 
 

(7) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom svojich 
kontrolných orgánov, ktorými sú 

a) starosta obce, 
b) poslanci obecného zastupiteľstva, 
c) zamestnanci obce kompetentní vo veciach odpadového hospodárstva a priestupkov, 
d) členovia komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia obecného 

zastupiteľstva, 
e) členovia komisie na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti obecného zastupiteľstva, 
f) poverení zamestnanci obecného dopravcu, 
g) iné osoby poverené starostom obce.  

 



 
VII. ČASŤ 

ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 19 
Zrušovacie ustanovenia 

 
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2013 o nakladaní s odpadmi 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

§ 20 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zmluvy uzavreté medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, 

ktorých predmetom je zabezpečovanie činnosti zberu, prepravy, zhodnocovania alebo 
zneškodňovania KO a DSO a ktoré sú v rozpore so zákonom o odpadoch, sú zmluvné strany 
povinné uviesť do súladu s týmto zákonom do 31.12.2016. 
 

(2) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Košeca na svojom zasadnutí dňa ......... 2016 
uznesením č. ..... /2016.  
 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2016. 
 
 

 

 


