
Obecné zastupiteľstvo obce Dačov Lom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.  

   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 39 ods. 4 zákona 223/2001 

   Z.z. o odpadoch, zákona č. 517/2005, zákona č. 538/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

   č. 582/2004 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

                     Všeobecne záväzné nariadenie obce Dačov Lom 
 

                                          č 02 / 2012 zo dňa 28. 08. 2012 
 

         o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
 
 

                                                               

                                                                         Čl. 1     

                                                        Záväznosť nariadenia 
 

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným                  

      odpadom vznikajúcom na území obce. 
 

2.  Toto nariadenie je záväzné pre pôvodcu: 

                  a) fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý, alebo prechodný 

pobyt 

                  b) právnickú osobu, alebo fyzickú osobu- podnikateľa, ktorá vlastní, alebo má      

                      v prenájme nehnuteľnosť určenú na podnkanie na území obce Dačov Lom 

                  c) fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom, alebo užívateľom 

nehnuteľnosti 

                      nachádzajúcej sa na území obce Dačov Lom  slúžiacej na prechodné ubytovanie,  

                      alebo individuálnu rekreáciu 

                           
 

                                                                          Čl. 2 

                                                               Základné pojmy 
 
1.  Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ 

     zbavuje, chce sa jej zbaviť, aleboosobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

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

      zmiešanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, alebo zloženia  

      týchto odpadov. 

3.  Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a  

     zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesta zneškodňovania. 

4.  Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, alebo zmiešanie odpadov na účel ich prepravy. 

5.  Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.  

6.  Triedenie odpadov je delenie odpadovpodľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 

ktoré 

     možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

7.  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 

komuikácií 

     a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a 

cintorínov. 

8.  Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

     samostatný druh odpadu. 

 
                                                                                                                      
 

9.  Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, 

     chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty chodníky, múriky atď. Sú to stavby pri ktorých 

postačuje 

     nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie.  

10. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.  
 
 
 
 

                                                                         Čl. 3 

                                                    Systém zberu komunálneho odpadu 
 
1.  Na území obce je zavedený systém zberu odpadov 

      a) zmiešaný zber odpadov 

      b) separovaný zber odpadov 

                               

 

                                                                          Čl. 4 

                                                   Spôsob zmiešaného zberu odpadov 

 
1.  Zber zmiešaného komunálneho odpadu sa bude realizovať umiestňovaním do 

veľkokapacitných 

     kontajnerov, pričom vývoz je zabezpečený prostredníctvom oprávnenej osoby I. Družstevnej  

     a.s. Dačov Lom na požiadanie. 
 
 

                                                                          Čl. 5 

                                                   Spôsob zberu separovaného odpadu 

 
1:  Pôvodcovia separovaného komunálneho odpadu sú povinný separovať zbierané zložky 

     komunálneho odpadu osobitne :  

     a) papier a lepenku- poviazané do polyetylénových vriec, alebo kartónových krabíc 

     b) PET fľaše- natlačené do polyetylénových vriec, zber jedenkrát mesačne 

     c) sklo- do zberného kontajnera 

     d) batérie- do zbernej nádoby umiestnenej v predajni „JEDNOTA“ 

     e) kovy- zbierané na vyznačené miesto 2-krát ročne 



     f) akumulátory- zbierané na vyznačené miesto 2-krát ročne 

     g) elektroodpady- zbierané na vyznačené miesto 2-krát ročne 

     h) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov kompostovať na vlastnom pozemku, 

alebo 

         vyvážať na určené vyznačené miesto 

2.  O zbere týchto zložiek komunálneho odpadu bude obec informovať držiteľov odpadu v obci 

     obvyklým spôsobom (miestny rozhlas, informačné tabule ) 
 
 

                                                                         Čl. 6 

                                                     Spôsob zberu objemového odpadu 

 
1.  Obec 2-krát ročne vykonáva organizovaný zber veľkoobjemových odpadov na zberné miesta 

     určené obcou. 

2.  Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do zberu objemových odpadov a vytriediť tento odpad 

     podľa systému separovaného zberu komunálnych odpadov. 

3.  O zbere objemového odpadu a spôsobe vykonania bude obec informovať právnické a fyzické 

     osoby obvyklým spôsobom. 
 
 

                                                                         Čl. 7 

                                              Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 
 
1.  Obec 2- krát ročne vykonáva organizovaný zber drobného stavebného odpadu. 

2.  Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť na jednotlivé zložky 

     stavebného odpadu:  a)  kov 

                                       b)  drevo 

                                       c)  betón, tehly, malty 

                                       d)  plasty, izolačný materiál, keramické zložky 

3.  Vytriedené zložky DSO je držiteľ povinný zbierať podľa systému separovaného zberu  

     tohto VZN. 

4.  Pokiaľ celkové množstvo DSO presahuje 1 meter kubický za rok, jeho držiteľ je povinný 

     zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO na vlastné náklady. Zber, odvoz a zneškodnenie 

DSO 

     môže vykonávať len poverená organizácia. 
 
 

                                                                         Čl. 8 

                                          Vykonávanie zberu a prepravy odpadov 

 
1:  Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

     odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie 

tejto 

     činnosti. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a 

zneškodnenie 

     týchto odpadov.  
 



 

                                                                          Čl. 9 

                                  Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva 

                                                                   

1.  Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v 

odpadovom 

     hospodárstve podľa § 80 zákona č. 223/2001 Z.z. a ukladá pokuty za priestupky. 

2.  Obec poskytuje týmto nariadením držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti 

     zariadení na nakladanie s odpadmi, ktoré sa nachádzajú na jeho území. 

3.  Obec týmto nariadením dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, akým spôsobom sa má nakladať 

     so stavebným odpadom, vznikajúcom pri stavebnej činnosti v súlade s § 72 ods. c) 

     zákona o odpadoch. 
 
 

                                                                          Čl. 10 

                                                                 Kontrola a sankcie 
 

Kontrolu dodržiavania je oprávnený vykonávať: Starosta obce 

                                                                              Obecné zastupiteľstvo 

Tomu kto poruší toto nariadenie bude uložená pokuta podľa osobitných predpisov.  
 
 

                                                                          Čl. 11 

                                                                       Poplatky 
 
1.  Obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, 

ktorý 

     vznikol na území obce. 
 
 
2.  Výška poplatkov za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu je stanovená VZN obce  

     o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení zmien   a  

     doplnkov. 
 

                                                                         Čl. 12 

                                                          Zrušovacie ustanovenie 
 
1.  Zrušuje sa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

     č. 1/ 2006 zo dňa 19. 05. 2006. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

    V Dačovom Lomme dňa: 28. 08. 2012                                   Štefan Škraban, starosta obce  



 
 
 
 
 
      Zverejnené dňa: 29. 08. 2012 

 
      Zvesené dňa:  
 

      Nadobúda účinnosť dňa:  
 
 
 


