
Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch  v súlade s  § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade s § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v 
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva toto 
 

V Š E O B E C N E  Z Á V A Z N É  N A R I A D E N I E 
č. 2/2005 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
na území obce Visolaje 

 
Čl. I. 

Účel úpravy 
 

        Obec Visolaje Všeobecne záväzným nariadením č. 05/2005 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Visolaje (ďalej len VZN)  upravuje 
pôsobnosť obce pri nakladaní s odpadmi, spôsob nakladania s komunálnym odpadom (ďalej 
len KO) a drobným stavebným odpadom (ďalej len DSO), zavedenie vhodného systému KO a 
DSO (systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a DSO), povinnosti 
právnických a fyzických osôb a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového 
hospodárstva  
 

Čl. II. 
Základné pojmy 

 
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo 
zloženia týchto odpadov. 

2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej 
sa odpad nachádza. 

3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území  obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb 
alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri 
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe 
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.  

4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, zabezpečovaných 
fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné 
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo pri ktorých nie je 
potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci). 

5. Triedenie odpadov (separácia) je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie 
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

6. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona. 

 
Čl. III. 

Program odpadového hospodárstva 
 

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 
a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatých odpadov, 
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva (POH), ktorý musí byť v súlade s 
POH Obce Visolaje. Vypracovaný POH predloží na vyjadrenie Obecnému úradu vo 
Visolajoch - Stavebný úrad a následne na schválenie Obvodnému úradu ŽP. 
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2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre KO 

ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej 
len „drobné stavebné odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia 
odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo 
spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu. 

3. V prípade, že sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadov zásadným spôsobom 
zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, je pôvodca povinný 
svoj program aktualizovať. 

 
Čl. IV. 

Povinnosti  fyzických a právnických osôb 
 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom a týmto VZN. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona 
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade 
s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý 
povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. 

2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.  
3. Na území obce Visolaje sa zakazuje: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so 
zákonom a týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto VZN, 
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu 
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady 

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

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácností, 
f) vypúšťať odpadové oleje do  povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní    

      odpadových olejov do pôdy 
Zákaz sa nevzťahuje na: 
- organizované akcie triedeného zberu (školy…) 
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami 

odovzdávaním do zberní 
4. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich 

odovzdať len subjektu, ktorý je  držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia 
udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi. 

5. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov 
a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa 
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ 
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého 
výroby odpad pochádza. 
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6. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí 

zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady 
držiteľa odpadu. 

7. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému 
úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. 

 
 

Čl. V. 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 
1. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území  obce a  s DSO, ktoré vznikli na území obce, 
zodpovedá obec. 
2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto 
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s  obcou, pokiaľ túto činnosť 
nezabezpečuje obec sama. Obec má v zmluve  upravený spôsob a podmienky zberu, prepravy 
a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového 
hospodárstva obce a s týmto VZN. 
4. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona je oprávnená požadovať 
od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území 
obce, potrebné informácie. 
5. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce, je 
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním 
s KO a s DSO. 
6. Obec určuje na zneškodňovanie KO a DSO ich uloženie  na riadenej  skládke. 

 
 

Čl. VI. 
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania KO 

 
Obec Visolaje zavedením  systému zberu odpadov: 
1. Zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jej území za účelom ich  
 zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom. 
2. V rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce 
systému zberu KO v obci. 
3. Zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO odpadov v rámci 
separovaného zberu. 
4. Zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov 
za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností 
s obsahom škodlivín a DSO. 
5. Zabezpečuje zber odpadu v množstve podľa výskytu katalógové číslo: 
    16 06 01                       olovené batérie 
    20 01 33 (16 06 01)     oddelene zbierané olovené batérie z komunálneho odpadu 
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Čl. VII 
Povinnosti pôvodcu odpadu 

 
1. Pôvodca KO odpadov a DSO odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať 
v súlade s týmto VZN obce. Taktiež je povinný: 
    a) zapojiť sa  do systému zberu KO odpadov v obci, tak ako je v danej časti obce zavedený 
    b) zapojiť sa do systému separovaného zberu, zavedeného obcou 
    c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO odpadov v obci 
    d) ukladať KO odpady alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta  
        určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych  
        odpadov v obci 
2. Pôvodca odpadu je povinný určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bol k  zberným 
nádobám možný prístup a bolo možné ich vyvážať bez časových strát a ťažkostí  
3. Pôvodca odpadu je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby nedošlo 
k znečisteniu okolia. 
4. Pôvodca odpadu zodpovedá za odpad uložený v zbernej nádobe až do jeho odvozu 
oprávnenou osobou. 
5. Každý kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, a pod.) alebo organizuje podujatia 
na verejných alebo otvorených priestranstvách obce, je povinný zabezpečiť: 
    a) dostatočný počet zberných nádob na odpad 
    b) zabezpečiť na svoje náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo  
        zberných nádob, ktorý vzniká v súvislosti s touto činnosťou 
    c) čistotu a poriadok, ak nie je určené inak 3 metre od tohoto zariadenia 
6. Povinnosti užívateľov zberných nádob: 
    a) každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný  
        s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť pred poškodením a stratou. 
    b) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu 

 
Čl. VIII.  

Nakladanie s DSO 
 

1. Drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú fyzickým osobám pri stavebnej 
činnosti  a demolačných prácach na základe ohlasovacej činnosti na príslušnom stavebnom 
úrade. 
Pôvodca tohto druhu odpadu je povinný prednostne separovateľné zložky vytriediť a uložiť 
do príslušných zberných nádob. 
2. Zvyšný zmiešaný DSO v malých množstvách a objeme (ktorý neobmedzí systém 
zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby) sú oprávnení jeho držitelia 
zneškodňovať v nádobách na netriedený KO, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu. 
3. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie uvedenými spôsobmi je potrebné formou 
objednávky na Obecnom úrade vo Visolajoch požiadať o pridelenie kontajnera podľa potreby 
a za úhradu bude tento vyvezený. Iný zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonávať 
len organizácia poverená zberom, v súlade s § 39 ods. 7 zákona. 
4. Držitelia DSO sú povinný odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 
priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu Obecného úradu vo 
Visolajoch s využitím verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 
životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a 
zdravia ľudí. 
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5. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovanie DSO do zberných nádob určených 
pre systém KO. 

Čl. IX. 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 

 
1. Povinnosťou všetkých pôvodcov bioodpadu (odpady zo záhrad pri RD, odpady pri údržbe 
verejnej zelene a cintorína) je tento odpad kompostovať.  
Podľa čl. I (bod 43 §18 ods. 3 písm. n) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z. , ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon o odpadoch, dňom 1. 1. 2006 nadobúda účinnosť zákaz zneškodňovať 
biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane cintorínov a z ďalšej zelene z 
pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou 
komunálnych odpadov 
2. Majitelia a nájomcovia záhrad pri RD, malých záhradách, sú povinní kompostovať 
biologický rozložiteľné odpady na vlastných pozemkoch. pri tomto spôsobe kompostovania 
nejde o nakladanie s odpadom, ale ide o oblasť predchádzania vzniku odpadu. Jedná sa o tzv. 
malé kompostovanie. 
3. Likvidáciu odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene a cintorína s produkciou 
odpadu do 10 ton kompostu ročne zabezpečuje kompostovaním obec. Jedná sa o tzv. stredné 
kompostovanie (obecné, komunitné).  
4. Miesto vybrané pre takéto kompostovanie nespadá pod novú definíciu zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov podľa Čl. I. bod 6 zák. č. 24/2004 Z.z.  
 

Čl. X. 
Povinnosti držiteľa odpadu 

 
1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom 
2. Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa tohoto VZN.                                         

 
Čl. XI. 

Separovaný zber zložiek KO 
 

1. Separovane zbieranými zložkami KO na území obce Visolaje sú: 
    a) papier 
    b) sklo 
    c) plasty 
    d) lieky 
    e) opotrebované olovené batérie 
    f) elektronický odpad 
    g) železo 
2. Na zber separovaného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby vo vlastníctve obce alebo vo 
vlastníctve subjektov povinných a oprávnených na zber. 
3. Nepoužité liečivá po uplynutí expiračnej doby sa odkladajú do osobitného kontajnera 
umiestneného v Lekárni v Beluši. 
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4. Opotrebované akumulátory a železný šrot sa zbiera na mieste určenom a v čase vyhlásenom 
obcou.                                                               

Čl. XII. 
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania KO 

 
A/ V systéme zberu, prepravy a zneškodňovania KO odpadu sú využívané: 
I. Zberné nádoby na zmesový KO, využívané na celom území obce Visolaje: 
    ( s výnimkou časť Markov laz, vzhľadom k dostupnosti zvozovej techniky) 
1/ pre individuálnu a komplexnú bytovú výstavbu o objeme 110 l, pričom platí: 
     a) nádobu zabezpečuje a poskytuje na požiadanie obec  
     b) životnosť nádoby je stanovená minimálne na 5 rokov 
     c) intenzita vývozu je 27 krát ročne 
2/  pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, s prevádzkovými priestormi, o  
     objeme  110 l, pričom platí: 

a) nádoba je majetkom fyzickej alebo právnickej osoby  
 b) intenzita vývozu je 27 krát ročne 
 c) počet nádob na prevádzku určuje obec   

 
II. Zberné nádoby  1100 l na separované zložky KO  
 
      a) Zelený kontajner – sklo - vývoz podľa potreby 
      b) igelitové vrecia - plasty - zber jedenkrát mesačne 
      c) igelitové vrecia  - textil - zber dvakrát do roka 
      d) elektrický šrot - dvakrát do roka po vyhlásení Ob.uradom  
      e) akubatérie - podľa potreby 
 
III. Ve ľkoobjemové kontajnery 7 m3 pre DSO - vývoz jedenkrát mesačne 
 

 
Čl. XIII. 

Postavenie obce v odpadovom hospodárstve 
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 
1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods.3 písm.a/ zákona). 
2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie 
s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného 
prostredia SR na  nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami 
a akumulátormi a starými vozidlami. 
3. Dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k  spôsobu nakladania s odpadmi so stavebnej 
činnosti s výnimkou DSO. 
 

Čl. XIV. 
Priestupky 

 
1.  Priestupku sa dopustí ten, kto 
      a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods.3, písm.b/     
     zákona), 
      b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods.3  



          písm.a/  a § 39 ods.5 písm.c/ zákona), 
      c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl.III ods.10 tohto VZN (§ 18 ods.6 zákona), 
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      d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods.9 zákona) 
      e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona  
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 5.000 Sk. Uložením 
pokuty podľa ods.1 písm. a), b) a e) zostáva zachovaná povinnosť priestupcu zneškodniť 
odpad v súlade s týmto VZN na svoje náklady. 
3. Priestupky podľa odseku 1 písm.a) až e) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za 
priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon neustanovuje inak. 

 
 

 
Čl. XV. 

Porušenie VZN právnickou osobou 
 
Starosta obce Visolaje môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200.000 Sk, ak 
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN obce Visolaje. Pokuta je 
príjmom obce. 

Čl. XVI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia vykonávajú: 
1. Orgány obce (Komisia výstavby a ŽP) 
2. Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch 
3. Obecný úrad vo Visolajoch 
4. Orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií 
 

 
Čl. XVII. 
Účinnosť 

 
 

1.  Na tomto VZN č 2/2005 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch dňa 16. 12. 
2005. 
2.  VZN č. 2/20005 nadobúda účinnosť dňa  01. 01. 2006. 
3.  Nadobudnutím účinnosti VZN č . 2/2005  sa ruší VZN č.2/2002  
4. VZN č. 2/2005 je prístupné na Obecnom úrade vo Visolajoch. 
 
 
 
vyvesené:    16. 12. 2005 
zvesené:       31. 12. 2005 
 
              Pribina Janda 
               starosta obce 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


