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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1) Predmetom VZN je  úprava a stanovenie vzájomných vzťahov, práv  a povinností obce Košecké 

Podhradie, obyvateľov obce, fyzických osôb (ďalej len FO) a právnických osôb (ďalej len PO)  

pôsobiacich na území obce Košecké Podhradie pri nakladaní s odpadmi, okrem zneškodňovania 

kalu a čistenia kanalizácie, ktoré je riešené samostatným VZN.   

2) Predmet tohto VZN sa vyhlasuje za záväzný na  celom území obce t.j. v k.ú. Kopec, Malé 

Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie. 

3) VZN sa vydáva za účelom zavedenia vhodného systému nakladania s komunálnym odpadom 

(ďalej iba KO),  drobnými stavebnými odpadmi (ďalej iba DSO), ostatným odpadom 

a nebezpečným odpadom  vznikajúcom na území obce, najmä  spôsobu zberu, triedenia, 

prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov. 

4) Účelom odpadového hospodárstva obce Košecké Podhradie je nakladať s odpadmi v súlade 

s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a v záujme zlepšenia estetickej úrovne, kvality bývania 

a zdravia občanov. 

5) Dodržiavanie ustanovení tohto VZN sa vzťahuje: 

- na všetky FO bývajúce v obci; 

- na všetky PO a FO oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území 

obce; 

- na občanov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území obce; 

- na všetky osoby, ktoré sa zdržujú v obci, bez ohľadu na ich trvalé bydlisko, a na 

pracovníkov organizácie poverenej nakladaním s odpadom. 

 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

 

1) Základné pojmy (odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, komunálne odpady, zložka 

komunálnych odpadov, drobné stavebné odpady, triedenie, separovaný zber, zhodnocovanie, 

zneškodňovanie,  atď.) používané v tomto VZN sú definované v zákone č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov.  

2) Pojmy zavedené týmto VZN: 

a) vývozca (dopravca) KO alebo ich častí, DSO, NO /ďalej len vývozca/ je FO alebo PO 

oprávnená na podnikanie, ktorá realizuje zber, vývoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie 

citovaných odpadov alebo ich časti, na základe uzatvorenej zmluvy na vykonávanie 

takýchto činností s obcou; 

b) objemné odpady /katalógové číslo (ďalej len k. č.) 20 03 07/ sú KO a DSO, ktoré nie je 

možné pre ich veľký rozmer umiestniť v štandardných nádobách alebo ich množstvo 

Obecné zastupiteľstvo obce Košecké Podhradie  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona a § 11 

odst.4 písm. g) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 

ustanoveniami §  39 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  vydáva 

pre územie obce Košecké Podhradie 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Košecké Podhradie 

o nakladaní s odpadom 
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presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného 

harmonogramu vývozu; 

c) uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc /k.č. 20 03 03/ a zmesový KO /k. č. 

20 03 01/, ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách; 

d) odpady s obsahom škodlivín sú zložky KO, ktoré sú v Katalógu odpadov označené ako 

nebezpečné; 

e) zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO a DSO, separovaných zložiek KO, 

veľkoobjemový kontajner (VOK) alebo zberné vrece (ďalej len zberná nádoba); 

f) okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od 

stanovišťa zberných nádob; 

g) zmesový komunálny odpad /k. č. 20 03 01/ je KO, ktorý zostane po oddelení separovane 

zbieraných zložiek; 

i) biologicky rozložiteľný odpad (BRO) pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene 

vznikajúci pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na 

pozemkoch PO, FO a občianskych združení; 

j) zberný dvor je miesto určené na zhromažďovanie, triedenie a alebo zmiešavanie odpadov 

a na účel ich prepravy. 

 
 

Čl. 3 

Povinnosti a práva pôvodcu a držiteľa KO a DSO 

       

 

1) Pôvodca/držiteľ KO má právo vybrať si  počet a veľkosť zberných nádob (110 l alebo 1100 l)  

na zmesový KO, podľa zavedeného systému zberu. Minimálne množstvo zberných 110 l nádob 

je 1 nádoba na rodinu  alebo byt. 

2) PO, FO - podnikateľ s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo 

s osobitými požiadavkami na organizáciu zberu, si dojednajú podmienky osobitne s poverenými 

pracovníkmi obce. Pôvodca odpadu, ktorý je PO alebo FO - podnikateľom a produkuje ročnej 

viac než 1000 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov 

3) Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný: 

a) trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, tzn. v prvom rade v maximálnej možnej miere 

predchádzať a obmedzovať vznik odpadov, zo vzniknutých odpadov vytrieďovať 

separovane zbierané zložky KO, látky a materiály s nebezpečnými vlastnosťami, pre ktoré 

existuje separovaný zber v zmysle Programu odpadového hospodárstva  obce; 

b) zapojiť sa  do systému zberu KO a DSO v danej lokalite obce, do systému separovaného 

zberu a tento systém a harmonogram zberu dodržiavať (kalendár triedeného zberu, 

každoročne aktualizovaný); 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu, ukladať a zhromažďovať KO a DSO 

len v zberných nádobách na zmesový KO pridelené danému rodinnému domu (ďalej iba 

RD“), bytovému domu (ďalej iba BD), PO alebo FO - podnikateľovi,  len na miestach 

a v termínoch určených obcou v tomto VZN a jeho prílohách; 

d) nahlásiť, príp. oznámiť obecnému úradu zmeny súvisiace so zabezpečovaním vývozu KO 

a DSO a platením poplatku za KO a DSO. V žiadosti je potrebné uviesť aj dátum, odkedy 

žiadateľ požaduje vykonať zmenu, resp. ku ktorému dňu zmena nastane. 

e) zbernú nádobu na zmesový KO alebo na separáciu a jej stanovište udržiavať v riadnom 

stave a čistote. Je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať, používať 

nádoby na iné účely ako je určené a poškodzovať ich. 

f) na každého, kto vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre verejnosť na území obce, 

sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 3 tohto VZN. Ďalej je organizátor činnosti alebo 

podujatia povinný: 

- obmedzovať vznik odpadu; 

- zabezpečiť zhodnotenie odpadu, ktorý vznikne jemu a jeho zákazníkom/návštevníkom;     
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- ak zhodnotenie nie je preukázateľne možné, tak zabezpečiť zneškodnenie týchto 

odpadov. 

g) spôsob nakladania s KO sú pôvodcovia povinní na vyžiadanie pracovníkov obecného úradu 

alebo starostu obce hodnoverne preukázať; 

h) obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnená 

požadovať od pôvodcu/držiteľa KO a DSO  na území obce potrebné informácie; 

i) pôvodca/držiteľ KO a DSO na území obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi.  

 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti obce 

 

 

1) Obec usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území obce Košecké Podhradie.  

2) Obec je povinná: 

a) zaviesť vhodný systém zberu odpadov; 

b) zabezpečiť zber a prepravu KO vznikajúceho na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo 

ich zneškodnenia vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO 

v obci a zabezpečenia priestoru, kde občania môžu odovzdávať oddelene zložky KO v rámci 

separovaného zberu; 

c) v rámci zavedeného zberu odpadov zabezpečiť zberné nádoby a tieto odpredať na 

požiadanie  občanom vo výške ich nákupnej ceny jednorázovo prípadne na splátky; 

zberné vrecia: pri zavedení zberu dostane každá domácnosť 4 vrecia bezplatne a následne 

zásobovanie vrecami  zabezpečí na výmenu (1plné = 1prázdne); 

d) zmluvne zabezpečiť podmienky nakladania s KO vrátane vypracovania harmonogramu 

pravidelného, ako aj mimoriadneho zvozu tohto odpadu; 

e) zabezpečiť prevádzku zberného dvora, kde môžu pôvodcovia KO odovzdávať separovane 

zbierané zložky KO, prípadne iné druhy odpadov, ktoré je možné zhodnocovať, alebo ktoré  

je potrebné zneškodniť; 

f) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov 

za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a drobných stavebných odpadov. 

3) Obec  prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 80 ods. 1 písm. a) až c), f) a s) zák. 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov]. 

4) Obec má právo v spornom prípade rozhodnúť o počte a objeme zberných nádob na zmesový KO 

pre daného platiteľa poplatku za KO a DSO, malých odpadkových košov na verejných 

priestranstvách, o veľkosti (objeme) zberných vriec a intervale zberu. 

5) Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si 

vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní, alebo ktorá pre iných 

zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby 

a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné 

údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných 

zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce. 

 

 

Čl. 5  

Práva a povinnosti vývozcu (dopravcu) odpadu 

 

 

1) Vývozca odpadu je povinný: 
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a) vykonávať nakladanie s odpadmi v súlade a v rozsahu ustanovenom v zmluve o nakladaní 

s KO a DSO uzatvorenej s obcou, dodržiavať aktuálne platné zákony SR, VZN a POH obce 

Košecké Podhradie; 

b) mať zabezpečené zhodnocovanie jednotlivých druhov a zložiek KO (separovane zbieraných 

na území obce) a zneškodňovanie odpadov určených na zneškodnenie, prípadne iné vhodné 

nakladanie so zberaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi; 

c) evidovať, uchovávať a na požiadanie poskytovať bezodkladne obci záznamy a informácie 

o nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov (termín zberu, množstvo, spôsob a miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia, nákladoch a príjmoch týkajúcich sa predmetu zmluvy 

s obcou) a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom obce; 

d) organizácia zodpovedná za zber KO je organizácia, ktorá má technické, materiálne 

a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva.  

 

 

Čl. 6 

Povinnosti PO a FO disponujúcich nehnuteľnosťami na rekreáciu 

 

 

1) Pre PO a FO, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nebytový priestor, pozemnú 

stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 

platia ustanovenia čl. 3 tohto VZN primerane. 

2) Vlastníci/užívatelia nehnuteľnosti podľa čl. 6 ods. 1 tohto VZN nachádzajúcej sa 

v záhradkárskej osade sú povinní:  

a) uskutočňovať triedenie separovane zbieraných zložiek KO; 

b) kompostovať alebo inak zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad v rámci  osady, alebo 

svojich pozemkov; 

c) zmesový KO odviesť/odniesť a uložiť do zberných nádob na zmesový KO pri svojom 

bytovom dome, resp. rodinnom dome; 

d) vyseparované zložky KO odviesť/odniesť a uložiť do príslušných zberných nádob na 

separáciu v obci, resp. uložiť do zberných vriec určených na separáciu v obci  alebo odniesť 

do zberného  dvora; 

e) udržiavať verejné a otvorené priestranstvá v okolí osady v čistote a poriadku.  

 

 

Čl. 7 

Nakladanie s KO a DSO všeobecne 

 

 

1) Je zakázané zmiešavať separovane zbierané zložky KO. 

2) Je zakázané zhromažďovať v zberných nádobách a veľkoobjemových kontajneroch: 

a) separovane zbierané zložky KO, pre ktoré je v  obci organizovaný separovaný zber; 

b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov; 

c) objemný odpad; 

d) drobný stavebný odpad , okrem množstva DSO povoleného podľa článku VIII. ods.3; 

e) kompozitné obaly, zbierané separovaným zberom; 

f) odpad s obsahom škodlivín; 

g) odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný; 

h) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat); 

i) fekálie(exkrementy) z chovu hospodárskych, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat. 

3) Do smetných košov na uličné smeti je možné ukladať výlučne uličné smeti. 

4) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, v súlade so 

zákonom o odpadoch a týmto VZN. 
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5) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. 

6) Zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu. 

7) Riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady 

s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.  

8) Opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností. 

9) Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie. 

10) Uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov 

do pôdy. 

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

a z ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho 

odpadu. 

12) Pri plánovaní novej výstavby objektov, pri výstavbe a užívaní ktorých bude vznikať odpad, sú 

investori a projektanti povinní navrhovať riešenia likvidácie odpadu, jeho triedenia a uloženia. 

13)Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sledujú 

zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu 

v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva. 

 

 

Čl. 8 

Nakladanie s DSO 

 

 

1) Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s odpadmi z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných FO, v rozsahu 1 m
3
  ročne od jednej FO (táto platba je zahrnutá v poplatku, 

zneškodnenie odpadu nad 1 m
3
 je za úhradu)

 
, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému 

úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie, ani ohlásenie [§ 6 ods. 1 zák. č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 55 ods. 2 písm. b) 

a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov]. 

2) Pôvodcovia/držitelia DSO sú povinní DSO prednostne vytriediť na jednotlivé separovane 

zbierané zložky - sklo, kovy, drevo, plasty a pod. a tieto uložiť podľa možnosti do príslušných 

zberových nádob na separáciu, vriec na separované zložky KO alebo odovzdať do zberného 

dvora. 

3) Zvyšný DSO sú pôvodcovia/držitelia oprávnení zhromažďovať v  zberných nádobách na 

zmesový KO v množstve maximálne 1/5 objemu zbernej nádoby na zmesový KO tak, aby 

nedošlo k poškodeniu zbernej nádoby, resp. zberného vozidla. 

4) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých kusov DSO neumožňuje jeho 

zhromažďovanie spôsobom podľa odseku 3, je povinný pôvodca/držiteľ doviezť/priniesť DSO 

na vlastné náklady do zberného dvora počas stanovenej prevádzkovej doby.  

5) Pôvodcovia/držitelia DSO sú ho povinní zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 

priestranstva. Vo výnimočných prípadoch možno DSO zhromaždiť aj  na verejnom 

priestranstve avšak výlučne na základe písomného súhlasu obce s užívaním verejného 

priestranstva a za poplatok. Pri užívaní priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného 

prostredia, nadmernému znečisteniu okolia, k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí, či 

obmedzeniu pohody bývania. 

 
 

Čl. 9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a z parkov  

 

1) Je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať, vhadzovať do zberných nádob alebo vriec na 

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

ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO a občianskych združení, ak sú súčasťou KO. 
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2) Pôvodca/držiteľ môže biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, je povinný 

zneškodňovanie odpadu zabezpečiť prednostne na vlastnom kompostovisku. 

3) Konáre z orezaných stromov je ich pôvodca/držiteľ povinný porezať na dĺžku max. 1 m, zviazať 

do balíkov a zhromaždiť v tesnej blízkosti stanovišťa zbernej nádoby na zmesový KO počas 

vyhláseného celoobecného  mobilného zberu objemových odpadov.  

 

 

Čl. 10 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

 

1) Obec vykoná min.2 x ročne zber objemného odpadu, termín zberu stanovuje podľa potreby 

starosta obce, obvykle jar- jeseň . 

2) Pôvodca/držiteľ objemného odpadu je povinný:   

a) odovzdať objemný odpad vývozcovi obce počas obecného mobilného zberu objemného 

odpadu; 

b) doviesť/priniesť na vlastné náklady objemný odpad do zberného dvora v čase jeho 

prevádzkovej doby. 

3) Zhromažďovať objemný odpad vedľa zberných nádob na zmesový KO, resp. na iných miestach 

na verejnom priestranstve, je dovolené len v určenom čase počas vyhláseného  mobilného zberu 

objemného odpadu alebo výlučne na základe písomného súhlasu obce. 

4) Odvoz a zneškodňovanie zariadení domácností (napr. radiátory, kuchynské linky, umývadlá 

a pod.), ktoré sú vymieňané v rámci údržby, rekonštrukcie alebo inej stavebnej činnosti, je 

povinný zabezpečiť vykonávateľ týchto prác u vývozcu  ihneď po vykonaní činnosti. Na 

požiadanie občanov starosta, resp. obecný úrad zabezpečí pristavenie veľkoobjemového 

kontajnera k dočasnému uskladneniu materiálu alebo na náklady stavebníka  zabezpečí prepravu 

a uloženie odpadu v súlade s týmto VZN.  

 

 

Čl. 11 

Nepovolené skládky KO na území obce 

 

 

1) Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolenej skládky 

odpadov na jeho pozemku. 

2) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce zistí, že na 

jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN alebo zákonom o odpadoch, je 

povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť  príslušnému Obvodnému úradu životného 

prostredia v Trenčíne a obci [§ 18 ods. 6 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov]. 

3) Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce zakladá nepovolenú skládku odpadov na 

obec  resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva [§ 18 zák. 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov]. 

 

Čl. 12 

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov 

 

1) Separovane zbierané zložky  KO a DSO sa  zberajú: 

a) donáškovým systémom do špeciálne upravených zberných nádob na separáciu 

rozmiestnených na území obce; 

b) farebne rozlíšenými zbernými vrecami na separáciu;  

c) obecnými mobilnými zbermi;  

d) v zbernom dvore. 
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2) Vyseparované zložky KO zhromaždené v zberných nádobách alebo zberných vreciach na 

separáciu, je oprávnený vyberať a zberať výlučne obec alebo zmluvný vývozca. 

 

 

Čl. 13 

Separovaný zber 

 

 

1) Každý pôvodca/držiteľ odpadu je povinný separovať nasledovné druhy odpadov vrátane 

odpadov z obalov a ukladať ich do nasledovných zberných nádob, zberných vriec alebo na 

určené miesta: 

a) papier a lepenka  – do zelenej zberného vreca na papier alebo do zberného dvora; 

b) plasty  – do modrého zberného vreca na plasty alebo do zberného dvora; 

c) sklo (biele, farebné) – do červených vriec  alebo do zberného dvora; 

d) kovy – do žltých vriec alebo do zberného dvora; 

e) šatstvo a textílie – do zberného dvora alebo vyložiť k zberným nádobám na zmesový KO 

počas  vyhláseného obecného mobilného  zberu šatstva a textílií; 

f) batérie – do zbernej nádoby  na batérie vo vybratých obchodoch (Potraviny COOP 

Jednota), do zberného dvora alebo odovzdať vývozcovi v pôvodnom, alebo ochrannom 

obale, počas vyhláseného mobilného zberu nebezpečných odpadov; 

g) akumulátory – do zberného dvora  alebo do zberných nádob na akumulátory na čerpacích 

staniciach pohonných hmôt; 

h) žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, farby, 

kyseliny, pesticídy, detergenty a iné odpady alebo obaly s obsahom škodlivín – 

odovzdať vývozcovi počas vyhláseného obecného mobilného zberu nebezpečných odpadov 

alebo do zberného dvora; 

i) elektroodpad a vyradené zariadenia obsahujúce CFC(chlorofluorocarbon) – odovzdať 

vývozcovi  počas vyhláseného obecného mobilného zberu nebezpečných odpadov, do 

zberného dvora alebo distribútorovi uskutočňujúcemu spätný odber elektrozariadení 

a elektroodpadu; 

j) lieky a liečivá - odovzdať v ktorejkoľvek lekárni; 

k) biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad a parkov) – prednostne kompostovať 

v domácnostiach; 

l) objemný odpad - odovzdať vývozcovi  počas vyhláseného obecného mobilného zberu  

objemných odpadov alebo do zberného dvora; 

m) kompozitné obaly (len kartónové obaly od ovocných štiav a džúsov, mliečnych výrobkov, 

vína, pracích prostriedkov a pod.) - odovzdať do zberného dvora; 

n) opotrebované pneumatiky - odovzdať  do zberného dvora; 

o) zemina a kamenivo, drobný stavebný odpad (DSO) – do zberného dvora v množstve 

uvedenom v článku  7 tohto VZN; 

2) Na území obce sa organizuje separovanie a zber týchto zložiek KO: 

a) plasty vrátane odpadov z obalov; 

b) papier vrátane odpadov z obalov; 

c) sklo vrátane odpadov z obalov; 

d) kovy vrátane odpadov z obalov. 

 

 

Čl. 14 

Intervaly zberu 

 

1) Vývozca je povinný dodržiavať zmluvne dohodnutý harmonogram zberu KO a taktiež termíny 

zberu triedeného odpadu podľa platného „Kalendára zberu triedeného odpadu obce Košecké 

Podhradie“ pre kalendárny rok: 
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a) zberné nádoby a vrecia na domový  KO – podľa harmonogramu  vývozcu; 

b) separované zložky sa odovzdávajú vo vreciach - podľa harmonogramu a podľa platného 

zberového kalendára vyhláseného obcou; 

c) objemný odpad, nebezpečný odpad,  elektroodpad a textil - podľa platného zberového 

kalendára vyhláseného obcou; 

d) zberné nádoby na separáciu – sklo biele, sklo farebné – podľa potreby, aby nedochádzalo 

k ich prepĺňaniu;  

2) Mobilné intervaly zberu: 

 Separované zložky odpadu: 

 Plasty: 1x mesačne 

 Sklo: 1x mesačne (priebežne do nádob na určených  miestach v obci) 

 Papier + tetrapaky: 1x za štvrťrok 

 Kovové obaly: 1x za dva mesiace 

 Zmesový komunálny odpad (110 l zberné nádoby) 1x za dva týždne (párny týždeň - utorok) 

 Iba na zbernom dvore v prevádzkových hodinách môžu obyvatelia obce Košecké Podhradie 

odkladať: 

 pneumatiky; 

 tabuľové sklo; 

 textil; 

 elektroodpad (biela technika – domáce spotrebiče); 

 drobný stavebný odpad; 

 Veľkoobjemový odpad   minimálne 1x za polrok , v období jar – jeseň;  

 Zber ostatných komodít: 

 šatstvo a textílie - 1 x polročne; 

 nebezpečné odpady z domácností - 1 x polročne; 

 elektroodpady - 1 x polročne ( počas zberu nebezpečných odpadov).   

 

 

Čl. 15 

Priestupky a pokuty 

 

 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto : 

a) poruší  všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s odpadom;, 

b) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov podľa § 18 ods. 3 písm. b); 

c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou v rozpore so zákonom č.223/2001 

Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov podľa § 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. 

c); 

d) si nesplní oznamovaciu povinnosť v rozpore so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov podľa § 18 ods.6; 

e) neposkytne obcou požadované údaje podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov podľa § 39 ods. 9; 

f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom 

č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov podľa § 40 c). 
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2) Za priestupok proti tomuto VZN bude podľa § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov uložená pokuta v blokovom konaní vo výške do 33,- Eur. 

3) Za priestupok podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c) a f) zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov bude uložená pokuta v priestupkovom konaní vo výške do 165,- Eur. 

4) V prípade PO alebo FO oprávnenej na podnikanie sa nedodržanie ustanovení tohto VZN 

postihuje v súlade s § 13 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vo výške do 6650 Eur. 

5) Výnosy z  pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie odpadového 

hospodárstva  obce. 

6) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom kontrolných 

orgánov obce. 

7) Kontrolnými orgánmi obce pre účely tohto VZN sú: 

a) starosta obce; 

b) osoby poverené konať a rozhodovať vo veciach stavebných, ochrany životného prostredia, 

ochrany zdravia, priestupkov  na základe zmlúv uzatvorených podľa § 20a zákona č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

c) poslanci  OZ; 

d) hlavný kontrolór obce; 

e) zamestnanci obce; 

f) iné osoby poverené starostom obce alebo OZ (členovia komisií zriadených OZ). 

 

 

Čl. 16 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

 

1) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti FO, PO a FO oprávnených na podnikanie, vyplývajúce 

z osobitných predpisov. 

2) Zrušuje sa VZN č. 3/2007 o zbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.  

3) Podrobnosti určovania poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO a odpadu zo 

záhrad sú upravené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v súlade s 

časťou III., v zmysle zákona o odpadoch  v nadväznosti na ust. § 10d zákona č. 544/1990Zb. 

o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

4) Na tomto VZN sa uznieslo OZ v Košeckom Podhradí dňa 25.11.2010 uznesením č 7/2010. 

5) VZN bolo vyvesené dňa 25.11.2010 na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní  a nadobúda 

účinnosť 01. 01. 2011.  

6) VZN je prístupné na Obecnom úrade v Košeckom Podhradí a na internetovej stránke obce. 

 

 

 

 

 

                                                                             Bc. Rastislav Čepák 

                                                                                starosta obce 
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Prílohy: 

1. Kalendár vývozu separovaného zberu 

2. Ako triediť  odpad v obci do farebných vriec  

3. Čo s odpadom , ktorý do vriec nepatrí 

 

Príloha č.1 k VZN 

 

Dni vývozu separovaného odpadu v obci Košecké Podhradie  - rok 2011 

 

Mesiac  Druh  separovanej zložky  odpadu 

  časti obce Plasty Papier Kov Sklo 

Január 
časť A  

   
časť B  

Február 
časť A  

   
časť B  

Marec 
časť A  

   
časť B  

Apríl 
časť A  

   
časť B  

Máj 
časť A  

   
časť B  

Jún 
časť A  

   
časť B  

Júl 
časť A  

   
časť B  

August 
časť A  

   
časť B  

September 
časť A  

   
časť B  

Október 
časť A  

   
časť B  

November 
časť A  

   
časť B  

December 
časť A  

   
časť B  

 

 

Časť: 

A = Malé Košecké Podhradie + Veľké Košecké Podhradie (od začiatku k.ú. VKP po krčmu) 

B = Veľké Košecké Podhradie (od krčmy po koniec k.ú. VKP) + Kopec 
 

 

 

 

 

 

 



 11 

Príloha č. 2  k VZN  
TRIEDENIE  ODPADU  DO VRIEC? 

Pravidlá ako triediť odpad do vriec platia pre všetkých pôvodcov odpadu (obyvateľov bývajúcich v 

rodinných domoch, bytových domoch, aj podnikateľov) rovnako. Každý druh odpadu do 

osobitného vreca, ktoré dostanete na obecnom úrade: 

 

PAPIER- zelené vrece: 

 PAPIER a ČISTÉ , STLAČENÉ  A ROZREZANÉ NÁPOJOVÉ KARTÓNOVÉ OBALY -  

TETRA PAKY 
 noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, vlnitú lepenku, staré pohľadnice, hladkú lepenku 

(škatuľky od liekov), obuvnícku lepenku, kartóny, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z 

obchodov, lístky z kina, z dopravy, listy, obálky, malé kúsky po strihaní, rezaní papiera, čistý 

papier od potravín, 

 rozrezané a opláchnuté nápojové kartónové obaly (TETRAPAKY) od mlieka, mliečnych 

výrobkov, džúsov, vína, ... 

PROSÍM,  NEVHADZUJTE: 

pláty od vajíčok, obaly od polotovarov v prášku (halušiek, pudingov, polievok, korenín, semien, 

cukru, šumienok, poliev, želatín...), jednorazové plienky, kopírovací papier (indigo), asfaltový a 

dechtový papier, brúsny papier, mastný papier od mäsových výrobkov, voskovaný papier, krepový 

papier, papier od koláčov, stieracie žreby a znečistený papier. 

 

PLASTY- modré vrece 

 VŠETKY PLASTY MUSIA BYŤ UMYTÉ A ČISTÉ! 

 plastové PET a PE fľaše od minerálok, malinoviek, vína, kofoly, oleja, octu, aviváže, 

sirupov, ...  

 LDPE a HDPE číre záhradné fólie, igelitové tašky a mikroténové vrecká, ... 

  fľaše od kozmetických prípravkov (šampóny, sprchové gély, krémy, mlieka, ...), vrecká 

od mlieka, nádobky od jogurtov, smotany, masla, rastlinného masla; plastové poháriky, 

PROSÍM,  NEVHADZUJTE: 
obaly od sladkostí a slaností, polystyrénové tácky, vedrá, prepravky, hračky, vodoinštalačné a 

elektroinštalačné rúrky, plastové okná, plastový nábytok, plné a znečistené plasty. 

 

SKLO- červené vrece 

 PRÁZDNE sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené obaly, sklo z 

okuliarov, ...Etikety nevadia. 

PROSÍM,  NEVHADZUJTE: 
tabuľkové sklo, sklenené črepy, keramiku, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo, kalené sklo, 

mliečne sklo, varné sklo, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné 

fľaše a znečistené sklo. 

Tabuľkové sklo a sklenené črepy môžete odniesť v prevádzkových hodinách priamo do zberného 

dvora  alebo do výkupní v okolí. 

 

KOVOVÉ OBALY- žlté vrece 

 hliníkové viečka od jogurtov, smotany; hliníkové obaly od čokolády, syra; kovové viečka, alobaly, 

konzervy, plechovice, kovové vrchnáčiky od fliaš, ... 

PROSÍM,  NEVHADZUJTE: 

kovový šrot, hrnce, kovové kuchynské náradie, klince, drôty, sponky, spinky, špendlíky, rúrky, staré 

kľúče, zámky, ventily, farebné kovy (meď, cín, mosadz, ...), pec... 

Kovy, ktoré nepatria do vriec, môžete odniesť do výkupní v okolí alebo v stanovených 

prevádzkových hodinách do zberného dvora . 



 

 

 

Príloha č.3 VZN  

 

NAKLADANIE  S ODPADOM, KTORÝ DO VRIEC  NA SEPAROVANÝ ZBER 

NEPATRÍ  

Pravidlá, čo robiť s ostatným odpadom, platia pre všetkých pôvodcov (obyvateľov bývajúcich v 

rodinných domoch, bytových domoch, aj podnikateľov) odpadu na území obce Košecké 

Podhradie rovnako, pokiaľ nie je v texte napísané inak. 

Na zbernom dvore môžu obyvatelia obce v určenom čase odkladať: 

 

Textil 

 obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, staré handry, vlna, priadze,... 

Roztriedený textil vyložte v čase mobilného zberu pred svoj dom. Termín zberu bude vyhlásený 

obecným rozhlasom. Prípadne tento odneste v prevádzkovom čase na zberný dvor. 

 

Elektroodpad 

 nerozobraté televízory, rádia, počítačová a kancelárska technika, discmany, videokamery, 

videorekordéry, hi-fi zariadenia, telefóny, mobily, variče, kávovary, umývačky, sporáky, 

vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, hriankovače, chladničky, mrazničky, práčky, ventilátory, 

sušičky, klimatizačné zariadenia, elektrické radiátory, spotrebiče na vykurovanie, svietidlá, 

žiarovky, žiarivky, výbojky, hodiny a hodinky, váhy, vŕtačky, el. pílky, šijacie stroje, ručné 

elektrické náradie, ... 

Elektroodpad vráťte do predajne, kde ste výrobok zakúpili ALEBO elektroodpad vyložte v čase 

mobilného zberu podľa kalendára zvozu pred svoj dom. Termín zberu bude vyhlásený obecným 

rozhlasom. Prípadne tento odneste v stanovenom čase na zberný dvor. 

Podnikatelia si zabezpečujú likvidáciu tohto odpadu individuálne prostredníctvom zmluvných 

odberateľov. 

 

Opotrebované pneumatiky 

 Prineste do zberného dvora. 

 

Objemný odpad 

  starý nábytok, koberce, umývadlá, kuchynské linky ,matrace... 

Je zberaný do veľkoobjemových kontajnerov bezplatne vopred vyhlásenou akciou na jar a na jeseň. 

Presné termíny budú vyhlásené obecným rozhlasom. 

 

Drobný stavebný odpad 

 drobné zmesi (v rozmeroch max. 40x40 cm) betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, 

sklobetónové tvárnice, lepené a drôtované sklo..... 

odovzdať do zberného dvora, v množstve fúrik, kára, prívesný vozík. Dovoz drobného stavebného 

odpadu v množstve jedného prívesného vozíka bude možný iba raz mesačne! 

Odvoz zo zberného dvora  zabezpečí obecný úrad po naplnení kontajnera, v iných prípadoch na 

požiadanie, odvoz zabezpečí obec na vaše náklady. V malom množstve (max. 1/5 objemu zbernej 

nádoby ) môžete vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad. 

 

Batérie (monočlánky) 

 staré (vybité a už nenabíjateľné) monočlánky (z kalkulačky, rádia, walkmana a discmana, 

hodín..) 

Sú zberané do špeciálnych zberných nádob umiestnených v zbernom dvore aj v predajni COOP 

Jednota. Podnikatelia si zabezpečujú likvidáciu tohto odpadu individuálne prostredníctvom 

zmluvných odberateľov. 

Olovené batérie, akumulátory a ostatné nebezpečné odpady 



 

 

 

 staré (vybité a už nenabíjateľné) olovené batérie z áut motocyklov, ..,; teplomery, rozpúšťadlá, 

staré farby, obaly od farieb a rozpúšťadiel, lepidla, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, 

zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, 

umelé hnojivá, pracie čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry 

znečistené olejom, farbami,...  

Bude  zberaný na určenom mieste bezplatne vopred vyhlásenou akciou na jar a na jeseň. Presné 

termíny budú vyhlásené obecným rozhlasom. Podnikatelia si zabezpečujú likvidáciu tohto odpadu 

individuálne prostredníctvom zmluvných odberateľov. 

 

Biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad) 

 zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené 

zeleninou, ovocím, maslom, džemom; použitá papierová vreckovka a servítka, škrupinka z 

orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, väčšie 

konáre posekané ručne alebo štiepkovačom, mladá burina, piliny a hobliny, drevený popol, 

vlasy, chlpy,... 

Skompostujte na vlastnom kompostovisku alebo v kompostovacom zásobníku. Pri väčšom 

množstve konárov , ak nemáte doma drvič alebo iné zariadenie, ktorým je možné odpad 

zlikvidovať , môžete požiadať obecný úrad o podrvenie  materiálu v období   na jar a na jeseň . 

Drť použite do vlastného kompostu . 

 

Lieky a liečivá 

 staré alebo nespotrebované lieky a liečivá, mastičky,... 

Sú zberané v lekárňach. Podnikatelia si zabezpečujú likvidáciu tohto odpadu individuálne 

prostredníctvom zmluvných odberateľov. 

 

Zmesový komunálny odpad (ostatný nevytriedený ) 

 hrubo znečistené suroviny, prach, špina, popol z uhlia, použité hygienické vložky, cigaretové 

nedopalky, niektoré viacvrstvové obaly (od kávy, korenín, ...), malé množstvo drobného 

stavebného odpadu (max. do 1/5 zbernej nádoby), keramika, zrkadlá, faxový papier, mäsité 

zbytky jedál, kosti, obväzy, koža, obuv, zamastený alebo inak znečistený papier...  

Odpad sa  odkladá  do 110 l nádob na odpad, ktorú je povinná mať každá domácnosť až na pár 

domácností, ktorých domy sú v neprístupných lokalitách v zmysle VZN, v časti Malé Košecké 

Podhradie.  Vývoz je realizovaný každý druhý týždeň. 

 

 

 

 
 


