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Obec Hatné v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákona o odpadoch“/ vydáva toto  

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI 

ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

č. 93/N/2020 
 
 

§ 1  

Pôsobnosť nariadenia  

 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje práva a povinnosti orgánov 

obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane 

jeho zberu a prepravy na území Obce Hatné. Upravuje podrobnosti o nakladaní 

s jednotlivými komoditami odpadu, ktoré sa  vzťahujú na:  zmesový komunálny odpad, 

drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne, ako aj 

triedenými zložkami komunálnych odpadov a to najmä: elektroodpadov z domácností, 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a 

akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, nespotrebovaných liekov, jedlých 

olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok.  

2) Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi 

odpadmi vrátane objemových odpadov a odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobnými 

stavebnými odpadmi. 
3) Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce. 

 

                                                                                          

                                                                             § 2 
                                                                      Základné pojmy 

 

1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb 

a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba 

- podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 

podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady 

z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 

rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 

používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií 

a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene 

vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce Hatné alebo v ich správe  a ďalšej zelene na 

pozemkoch fyzických osôb. 

2) Drobným stavebným odpadom 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, najmä úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane 

keramických zriaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné 

materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. 
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3) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 

vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 

ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov, 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.  

7) Odpad zo zelene, časť biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „odpad zo zelene“) je odpad, 

ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce Hatné 

alebo v ich správe a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb (napr. tráva, burina, konáre z orezov 

stromov a kríkov, korene, lístie, plody stromov a kríkov, neupotrebiteľné zvyšky úrody, vianočné 

stromčeky, odpad z trhovísk). 

8) Biologicky 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 mesto a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, zo 

stravovacích zariadení,
    

za ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské 

kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie  prevádzky zdravotníckych 

zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“). 

9) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností  fyzických osôb 

a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením, 

charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb; odpad 

z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, 

sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 

10) Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná, automobilová batéria alebo akumulátor, ktoré sú 

odpadom.  

11) Objemný 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,  sanita, koberce, 

tabuľové sklo, okná, dvere  a pod.). 

12) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu 

nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu  a jeho umiestnenie do nádob na zmesový 

komunálny odpad alebo na triedené zložky je  zakázané. 

13) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov. 

14) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase. Tento 

zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase  najviac na jeden deň, pričom 

obec  o tomto zbere vopred informuje obyvateľov min. prostredníctvom webovej stránky. 

15) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 

ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

16) ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 

vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

17) Zber odpadu (vr. mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 

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

18) Výkup odpadu (vr. mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou za 

dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.  



3 

 

19) Zberné miesto elektroodpadu  a použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na 

základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou 

výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, alebo treťou osobou (len pre batérie 

a akumulátory)  zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný 

používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer je menší ako 25 cm),  

elektroodpad zo svetelných zdrojov alebo použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej 

na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu a batérií 

a akumulátorov. 

20) Spätný zber elektroodpadu 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 rovnakého 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 400 m
2
,
 
alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 

21) Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií 

a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel 

nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto 

batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie, akumulátora alebo iného 

tovaru. 

 

                                                                                  § 3 

                                                             Všeobecné povinnosti 

 

1) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov – papier, 

plasty, sklo, kov, elektroodpady z domácnosti, použité prenosné batérie a akumulátory, vrátane zberu 

a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore,   znáša  zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov 

a pre použité automobilové akumulátory a batérie, znáša zmluvná tretia osoba.  

2) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov pre VKM,  

šatstvo a textil, ........ a    náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kov, elektroodpady z domácnosti, použité prenosné 

a automobilové batérie a akumulátory) a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov    podľa 

osobitného predpisu
 
znáša obec a sú súčasťou miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady podľa osobitného predpisu
 
. 

3)     Pôvodca – fyzické osoba (občan) a právnická osoba má právo na : 

a) poskytnutie zberných nádob alebo vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu 

triedených odpadov a zmesových komunálnych odpadov, ak ich nemá vo svojom vlastníctve, 

b) zber, pravidelný odvoz a energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho 

odpadu, 

c) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností. 

4)     Pôvodca – fyzické osoba (občan) má právo na : 

a) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek z komunálnych odpadov podľa podmienok 

uvedených v tomto nariadení a harmonogramu triedeného zberu, 

b) zber a odvoz objemného odpadu, elektroodpadov z domácností a odpadových batérií a 

akumulátorov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch 
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podľa tohto nariadenia a harmonogramu triedeného zberu, pričom objemný odpad je komunálny 

odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer, charakter alebo množstvo uložiť do štandardnej 

zbernej nádoby a vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu,   

c) bezplatné odovzdanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, okrem drobného 

stavebného odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, 

alebo ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je 

poplatníkom,  

d) odovzdanie drobných stavebných odpadov v zbernom dvore za úhradu sadzby miestneho poplatku 

za drobné stavebné odpady, 

e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonogram odvozu zložiek komunálnych 

odpadov,  informácie o zberných miestach a zberných dvorov,  zoznam organizácii poverených 

zberom, efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a spôsobe ich 

zhodnotenia resp. zneškodnenia. 

    5)     Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteľa odpadu od  

             prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného  

             odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo  drobnými stavebnými odpadmi  

             na území obce. 

 

§ 4 

Povinnosti pôvodcov odpadov 

 

1)    Pôvodca odpadu je povinný: 

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

nariadením   obce, 

b) zapojiť sa do systému triedeného a zmesového komunálneho odpadu v obci Hatné, 

c) kúpiť alebo užívať od obce alebo organizácie poverenej zberom potrebný počet zberných nádob,  

vr. kontajnerov a vriec zodpovedajúcich systému zberu triedeného a zmesového komunálneho 

odpadu v obci,   

d) ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov na  účely 

ich zberu na  miesta určené obcou alebo organizáciou poverenou zberom a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu, 

e) odovzdať drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady len do zberného dvora, 

f) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti kde 

býva,  zakazuje sa  vhadzovať   zmesový komunálny odpad do zberných nádob určených pre iných 

účastníkov systému zberu, 

g) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na stanovisku, chrániť ich 

pred poškodením a odcudzením, 

h) v prípade poškodenia prenajatej zbernej nádoby zavinením pôvodcu  uhradiť náklady na opravu; 

strata nádoby je riešená úhradou zostatkovej hodnoty, 

i) v prípade odcudzenia nádoby pôvodca príjme inú, len v prípade, že  sa preukáže dokladom o 

nahlásení krádeže prostredníctvom štátnej polície,   

j) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

k) prednostne vylúčiť z komunálnych odpadov odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s 

ním v súlade s týmto nariadením, 

l) do zberných nádob neukladať tlejúci odpad a horúci popol,  
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m) triediť komunálne odpady podľa jednotlivých druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 

n) vytriedený biologicky rozložiteľný odpad prednostne  ukladať na vlastné kompostovisko, 

o) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v domácnosti, 

záhrade a iných nehnuteľnostiach, 

p) zmesový komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť, 

q) odovzdať komunálne odpady iba organizácii poverenej zberom obcou Hatné, 

r) neznečisťovať stanovište zberných nádob a ich okolie, 

s) dbať, aby bol odpad na odvoz riadne pripravený v zberných nádobách na to určených a aby boli 

umožnené všetky práce spojené s odvozom. 

2)  Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných 

priestranstvách je   povinný: 

a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich zákazníkom/návštevníkom z 

výrobkov a obalov v rámci poskytovanej činnosti, ak odpady sú podobných vlastností a zloženia 

ako odpady z domácností, 

b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia, prostredníctvom organizácie poverenej zberom 

v obci, ak mesto/obec zabezpečuje triedený zber aj pre právnické osoby, 

c) pre vznik zmesového komunálneho odpadu ako zvyšku po vytriedení zložiek z komunálneho 

odpadu zabezpečiť oznámenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne 

odpady na predpísanom tlačive a prevziať si prostredníctvom organizácie poverenej zberom v obci 

potrebný počet a druh zberných nádob alebo vriec, 

d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, 

záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach), za účelom znižovania 

vzniku odpadov, uprednostňovať opakovane použiteľné riady a príbory a zabezpečiť čistotu a 

poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä umiestnením dostatočného počtu 

zberných nádob.  

 

                                                                      § 5 

Povinnosti držiteľa odpadu 

 

 

1)    Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie    

v domácnosti, je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako  osobe oprávnenej na nakladanie 

s odpadmi,  ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo alebo iná vec 

určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík 

a použitých batérií a akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej 

vznikne komunálny odpad.   

2)   Obec určuje množstvo odpadov vhodných na odovzdanie do domácností jednou právnickou osobou    

v množstve max. do 100 t/ročne. Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad vhodný na využitie v domácnosti  

je povinná s ním zaobchádzať  daným spôsobom a na daný účel.   Takto získaná vec sa nepovažuje za 

odpad. 

  

                                                                     § 6 

                                            Program odpadového hospodárstva 

 

1)  Program odpadového hospodárstva je programový  dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú      

     územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu   
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     súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti  a opatrenia, ktoré je potrebné prijať   

     na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a  

     zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a  

     ustanovení tohto zákona. 

2) Obec nie je povinná vypracúvať vlastný Program odpadového hospodárstva obce, nakoľko ročná  

     produkcia komunálnych odpadov vr. drobných stavebných odpadov nepresahuje 350 ton alebo  počet  

     obyvateľov neprevyšuje 1000. 

 

 

§ 7 

Systém zberu odpadov  

 

 

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a) kontajnerový a vrecový zber,   
b) kalendárový zber, tzn. obec vopred vyhlási zber odpadu a určí deň v týždni, v ktorom sa 

uskutoční zber predmetnej zložky komunálneho odpadu,   
c) oddelený zber komunálnych odpadov pre:  

- odpady s obsahom škodlivín,  

- drobné stavebné odpady,  

- objemné odpady,  

- elektroodpad z domácností. 

d) triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, elektroodpad z domácností, 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, textil a obuv, viac vrstvové kombinované materiály,  

e) zmesový zber komunálnych odpadov (nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu),   

f) v obci je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľ,  

g) paušálny zber pre ostatné fyzické osoby. 

 
 

 

§ 8 

Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

 
1) Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob:   

–   kontajner KUKA 110 l pre zmesový komunálny odpad,   
–  zberné nádoby určené obcou pre triedený zber jednotlivých zložiek   komunálneho odpadu,   
–  veľkoobjemové kontajnery pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady,   
– verejné miesta určené obcou pre elektroodpad z domácností a odpad s obsahom škodlivín.  

 

2)  Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:  
a)  na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich systému 

zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu,  
b) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti 

verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,   
c) starať sa o prístup k zberným nádobám a o čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob,   
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny odpad do 

zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad 
nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej 
osoby,  

e)  ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad do veľkoobjemových kontajnerov,  
f) ukladať elektroodpady z domácností a odpady s obsahom škodlivín na verejné miesta iba v čase 
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vývozu. 

 

3) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:   
a) ukladať do zberných nádob – kontajner KUKA 110 l tekutý odpad,   
b) preťažovať zbernú  nádobu – kontajner KUKA  110 l,    

 t.j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,    

c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách – kontajner  KUKA 110  l 

d) poškodzovať zberné nádoby a vrecia,   
e) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom škodlivín, 

objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, triedený komunálny odpad a 
biologicky rozložiteľný odpad do iných zberných nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia,   

f) ukladať žeravý popol, ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob. 

 

4) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu zmesového komunálneho odpadu 
umiestniť zberné nádoby na miesto a zabezpečiť k zberným nádobám prístup.  

 

 

§ 9 
Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových komunálnych odpadov 

 

 
1) Na území obce pre držiteľov zmesového odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí 

ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob – kontajner KUKA 110 l sa uplatňuje 
intervalový systém zberu.  

2)  Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje  
     oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

3) Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:   
a) každý držiteľ zmesového odpadu je povinný používať typ zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie,   
b) pre držiteľov zmesového komunálneho odpadu, ktorí užívajú zberné nádoby – kontajner KUKA 

110 l. Interval odvozu sa zabezpečuje 1x za dva týždne pre obec Hatné. O dni zberu zmesových 
komunálnych odpadov bude obec vopred informovať držiteľov zmesového odpadu v obci 
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami). 

4) OBEC  zneškodňuje komunálny odpad na riadenej skládke odpadov.  
5) Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom a s oddelene 

zbieraným komunálnym odpadom.  
 
 

§ 10  

Množstvový zber 

 
1) Množstvový zber odpadov je zavedený pre právnické osoby a fyzickú osobu – podnikateľa.  
2) Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje  zbernú nádobu : 

-   kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu  

3)  Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto VZN. 

 

 

§ 11 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov z domácností 

 
1) Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 

a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a 
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množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 
2) Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, 

mobily, videá, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, 
ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.  

3) Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové 
variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia 
fixne zabudované, vírivky a pod.  

4) Na území obce pre držiteľov elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadov uplatňuje 
kalendárový zber elektroodpadov.  

5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadov z domácností zabezpečuje 
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

6)  Obec zabezpečí pre držiteľov elektroodpadov z domácností odvoz elektroodpadov z domácností 
najmenej 2 x za rok, v mesiacoch apríl a október. V prípade potreby obec zabezpečí zber 
elektroodpadu z domácností v častejšom intervale. 

7) Podľa § 23ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu 

z domácností  od jeho držiteľa priamo distribútorom  elektrozariadenia. 

8)  Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností s ostatnými druhmi odpadov 

 

§ 12 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov 

 

 
1) Drobné  stavebné  odpady  sú  komunálne  odpady  vznikajúce  z  bežných  udržiavacích  prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1m
3
 ročne od jednej 

fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m
3
 ročne od jednej 

fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m
3
 za drobný stavebný 

odpad a fyzická osoba si musí od obce objednať veľkoobjemový kontajner za osobitnú odplatu, ktorá 

nie je súčasťou miestneho poplatku. 

2) Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – 

podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad 

a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. 

3) Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 

keramiky a pod. 

4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

5) Zber drobného stavebného odpadu zabezpečuje obec. Pôvodca drobného stavebného odpadu je 

povinný na svoje náklady uložiť drobný stavebný odpad  do veľkoobjemového kontajnera 

umiestneného za Obecným úradom a po nahlásení na Obecnom úrade a zaplatení poplatku 

stanoveného vo VZN  o miestom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Obec 

zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu uloženie tohto odpadu počas celého 

kalendárneho roka. 

6) Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými druhmi odpadov. 

 

 

§ 13 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu 

 

1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do používanej 
nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry (ak 
sú súčasťou KO) a podobne. 

2) Na území obce pre držiteľov objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje kalendárový 
zber objemného odpadu.  

3)  Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená 
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osoba na nakladanie s odpadmi, ktorou je obec. 
4)  Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz objemného odpadu najmenej 2 x za rok, v ročnom 

období jar a jeseň. V prípade potreby obec zabezpečí zber objemného odpadu v častejšom intervale.  

5) O dni zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  kontajnerov bude  obec  

vopred  informovať držiteľov  odpadu v obci  obvyklým  spôsobom (miestnym rozhlasom a  úradnými 

informačnými tabuľami). 

6) Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov. 

 

 

§14 

                                        Nakladanie s batériami a akumulátormi 

 
1) Zber batérií a akumulátorov z domácností zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s   

    odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže     
    odovzdať aj distribútorovi batérií a akumulátorov. 

2)Zber nespotrebovaných veterinárnych a humanitárnych liekov a zdravotníckych pomôcok je    

   upravený v zákone č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o z mene a   

   doplnení niektorých zákonov.  
3)Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho   
   poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií    
   a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 
4)Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú   
   spolu s týmto odpadom. 
5)Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom, ktorí nemajú   
   uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  
 
 

                                                        §15  

                                    Nakladanie s nespotrebovanými liekmi  

 

1)Zber nespotrebovaných veterinárnych a humanitárnych liekov a zdravotníckych pomôcok je   

   upravený v zákone č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o z mene a    

   doplnení niektorých zákonov.  

2)Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do    

   verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať za účelom odovzdania Štátnemu ústavu   

   pre kontrolu liečiv.  

3)Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu a ukladať   

   do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá Obce Hatné.  

 

 

                                                          § 16 

                              Nakladanie s odpadovými pneumatikami  
 

1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.  
2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou  
    pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem      
    odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe    

    oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.  
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                                                                   § 17 

                        Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok  

 

2)Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä : použité batérie a    

   akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,   

  živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na   

  ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly   

  znečistené nebezpečnými látkami.  

3)Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,   

   chemikálie a iné nebezpečné odpady) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho  

   odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.  

4)Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát  

   ročne. Pre tento účel obec na základe požiadavky zabezpečí operatívne zber tohto odpadu u  

   zmluvného partnera.  

5)Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s   

   obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.  

6)Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny   

   odpad alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  
 
 

§ 18 

Systém zberu, prepravy a zhodnocovania triedených zložiek komunálneho odpadu 

 
1) Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:   
a) papier,  

b) plasty,  

c) sklo. 

d) Kov 

  

2) Odpady z papiera:  

a)  odpady z papiera sa triedia a viažu do balíkov a odovzdávajú sa firme vykupujúcej papier, ktorá má                  

s obcou uzatvorenú zmluvu, 

b) do odpadu papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,     

krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 

zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,  

c)  do  odpadu  papiera  nepatria:  plastové  obaly,  viacvrstvové  kombinované  materiály,   
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s 
výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.. 

d) o výkupe odpadu z papiera bude obec informovať držiteľov odpadu obvyklým spôsobom ( miestnym    
     rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami)       

 

3) Odpady z plastu:  

a) odpady z plastu sa triedia do  žltých  plastových nádob rozmiestnených na 10 vyhradených miestach 

v obci,   
b) do odpadov z plastu patria: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, 

vedrá, fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET 
(polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od 

sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový 
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a 
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elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.,   
c) do odpadov z plastu nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované 

materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, 
molitan a pod..  

 

4) Odpady zo skla:  

a) odpady zo skla sa triedia do zelených nádob rozmiestnených na 10 vyhradených miestach v obci,  
b) do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,   
c)  do odpadu zo skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej 

hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, 
potravinami) a pod..  

 

5)    Odpady z kovu 
a)     odpady z kovu sa triedia do hliníkových nádob, rozmiestnených na 3 vyhradených miestach v obci, 
b)     do odpadu z kovu patria: obaly s mlieka a z nápojov, plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš, viečka,     
        hliníkové konzervy 
        do odpadu z kovu nepatria: papiere, tvrdé plechovky, kovový odpad 
  
6)     Na území obce pre držiteľov triedených zložiek komunálneho odpadu sa uplatňuje kalendárový     
        zber triedených zložiek komunálneho odpadu.  

 
7)     Zber a prepravu zabezpečuje obec a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedených zložiek    
        komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec    
        uzatvorenú zmluvu.  
 

8)    Harmonogram vývozu triedených zložiek komunálnych odpadov je umiestnený v úradnej tabuli. 
 

8) Zakazuje sa zmiešavať triedený komunálny odpad so zmesovým komunálnym odpadom a s 
oddelene zbieraným komunálnym odpadom. 

 
 

                                                                    § 19  

                     Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi  

  

1) V súlade so záväznou hierarchiou nakladania s odpadmi je na základe Dohody o domácom 

kompostovaní podpísanej s obcou zabezpečené domáce využitie biologicky rozložiteľných 

odpadov vznikajúcich z činnosti domácností ako vlastný odpad a to využitím metódy 

kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  

Predmetom tejto dohody o kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia 

biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho 

kompostovania, ako aj o podmienkach  výkonu kontroly kompostovania obcou. 

Na účely tejto dohody sa za: 

a) biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad považuje vlastný biologicky rozložiteľný 

odpad pôvodcu (obyvateľa obce), ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení 

a stravovaní v jeho domácnosti (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených 

jedál, potraviny, čaj, kávový výluh), tiež iný organický odpad z jeho domácnosti (najmä 

popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky), pokiaľ je bežne 

rozložiteľný v prírodnom prostredí, a tiež prírodný odpad zo záhrady,  
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b) údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje 

škodlivé látky / kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a 

stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, 

piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol / 

c) kompostovanie považuje prírodný proces realizovaný v bežných domácich 

podmienkach, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické 

odpady (bioodpady) na organicko-minerálne hnojivo (kompost); 

d) kompostovisko považuje akékoľvek miesto vo vonkajšom prostredí vhodné na 

kompostovanie (svojou plochou nepresahujúce spravidla 4 m
2
), ktoré sa nachádza na 

pozemku vo vlastníctve pôvodcu alebo v jeho oprávnenom užívaní, za podmienky, že 

jeho umiestnením pôvodca neporušuje pravidlá občianskeho spolunažívania nad 

obvyklú mieru a ani iné všeobecne záväzné právne predpisy; 

e) domácnosť považuje skupina fyzických osôb, ktoré spolu žijú v dome, byte či inej 

nehnuteľnosti určenej na bývanie a z ktorých činnosti vznikajú komunálne odpady 

vrátane biologicky rozložiteľných odpadov; 

f) obyvateľa považuje  člen domácnosti, ktorý je z titulu svojho pobytu evidovaný 

v evidencii obyvateľov obce. Za obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti uzatvára 

dohodu o kompostovaní ich spoločný zástupca, spravidla ten z nich, kto je aj zástupcom 

na účely platenia miestneho poplatku za komunálne odpady.  

 

 

                                                                   § 20 

                                Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností  

 

1) Do jedlých olejov a tukov patria : oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných  

    olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

2) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria : motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli  

    pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.  

3) Zneškodnenie jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutoční  likvidáciou v domácich  

    kompostárňach. 

 

 

                                                       § 21 

             Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  

                    a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 

1) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu a   

    zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom,    

    ktorého je pôvodcom.  

2) Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky    

    rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného základu    

    prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.  

3) Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných    

    kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne.  

4) Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky    

    rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.  

5) Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne a musia  

    byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.  

6) Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho     
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    spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali živočíchy najmä hlodavce a ani       

    verejnosť.  

7) Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období    

    frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené     

    nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.  

8) Zakazuje sa:  

       a) dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci,  

       b) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov ich odložením do pôdy, povrchových  

            a podzemných vôd a do kanalizácie. 

10) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale    

      prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň       

      musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje,    

      aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o    

      veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie   

      činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou  

      správou.  

11) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné    

      informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a biologickým rozložiteľným    

      kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne.  

12) Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s     

      hierarchiou odpadového hospodárstva.  
 

 

                                                                               § 22 

                                                                      Textil 
 

 
1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:  

 - čisté a suché šatstvo /všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň/, 

 - topánky /topánky iba v pároch, nezničené/,  

 - doplnky k oblečeniu /čiapky, šále a pod./. 

2) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len osoba 

zodpovedná za zber KO, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti s obcou.  

3) Textil môžu občania bezplatne odovzdať do špeciálnych zberných kontajnerov rozmiestnených na 

území obce Hatné. 

 

 

                                                                         § 23 

                                                               Kal zo septikov 

 
1) Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov a septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie poverené 

zberom, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.  
2) Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na 

kanalizačnú sieť, sú povinný zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom 
oprávnenej organizácie.  

3) Každý majiteľ septika je povinný po dobu 5 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o 
zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.  

 

 

                                                                         § 24 

Zložky komunálneho odpadu 
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1) Druhy KO z podskupiny SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KO: 

 

- 20 01 01   papier       O 

- 20 01 02   sklo       O 

- 20 01 10   šatstvo       O 

- 20 01 11   textílie       O 

- 20 01 25  jedlé oleje a tuky     O 

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

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

23, 20 01 35      O 

- 20 01 39   plasty       O 

- 20 01 40   kovy       O 

 

3)  Druhy KO z podskupiny ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV /VRÁTANE ODPADU Z 

CINTORÍNOV/: 

 

- 20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad    O 

- 20 02 02   zemina a kamenivo     O 

- 20 02 03   iné biologicky rozložiteľné odpady   O 

 

4) Druhy KO z podskupiny INÉ KOMUNÁLNE ODPADY: 

 

- 20 03 01   zmesový komunálny odpad    O 

- 20 03 02   odpad z trhovísk    O 

- 20 03 03   odpad z čistenia ulíc     O 

- 20 03 04   kal zo septikov     O 

- 20 03 06   odpad z čistenia kanalizácie    O 

- 20 03 07   objemný odpad      O 

- 20 03 99   komunálne odpady inak nešpecifikované  O 

5)  Druhy KO z podskupiny OBALY /VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO  

SEPAROVANÉHO ZBERU KO/: 

 

- 15 01 01   obaly z papiera a lepenky   O 

- 15 01 02   obaly z plastov     O 

- 15 01 03   obaly z dreva     O 

- 15 01 04   obaly z kovu     O 

- 15 01 05   kompozitné obaly    O 

- 15 01 07   baly zo skla     O 

 

6) Druhy KO z podskupiny INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ: 

- 17 09 04   zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  O 

 

 

                                                                            § 25 

Výkon štátnej správy Obec 
 
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:  
1) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty podľa §109 zákona č.79/2015 Z .z., 
2) poskytuje držiteľovi resp. pôvodcovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území obce. 
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                                                                            § 26 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 
Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti v územnom obvode obce Hatné, ktorý je umiestnený v 
rozpore so zákonom o odpadoch alebo s týmto VZN, môže podať fyzická alebo právnická osoba na 
Obecnom úrade Hatnom, a to: 

- ústne na obecnom úrade v čase úradných hodín, 
- telefonicky na číslo: 042/4356 158 ,  
- písomne  na adresu Obec Hatné, Obecný úrad č.46, 018 02 Hatné, 
- elektronicky na e-mailovú adresu: obec@hatne.sk, alebo môže nezákonne umiestnený odpad 

oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 
 

 

§ 27 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri 

predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie 

povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2) Návrh VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Hatné dňa 16.12.2020  uznesením č. 

79/2020.   

2) Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č.93/N /2020  sa ruší VZN č. 78/N/2016. 

3) VZN po schválení v obecnom zastupiteľstve bolo zverejnené na vývesnej tabuli obce  

od 17.12.2020  do 31.12.2020. 

4) VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 01.01.2021. 

  

V Hatnom 16.12.2020 

 

 

   Mgr. Iveta Žilovcová 

        starostka obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 17.12.2020 
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