OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 04/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská
Lužná

Zverejnené pred schválením:

13.05.2016

Zvesené pred schvaľovaním:

27.05.2016

Schválené:

uznesením č. 2016/05-06 zo dňa 31.05.2016

Vyvesené po schválení:

10.06.2015

Účinnosť nadobúda dňa:

01.07.2016

Obec Dunajská Lužná podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti nakladania s komunálnymi odpadmi, najmä nakladanie so zmesovým komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a komunálnym odpadom z domácností s obsahom
škodlivých látok, odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, triedeným zberom jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a
humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, textílií a šatstva a tiež
odpadovými pneumatikami na území obce Dunajská Lužná (ďalej len „obec“) vrátane určenia miesta na ich
ukladanie, podrobností prevádzkovania zberného dvora, ako aj spôsobu nahlasovania nezákonne umiestneného
odpadu.
§2
Účel a cieľ odpadového hospodárstva obce
(1) Na území obce so záväznosťou poradia priorít sa v súlade s osobitným predpisom 1) uplatňuje hierarchia
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
(2) Cieľom odpadového hospodárstva je:
a) zabezpečiť správne nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v záujme
zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov;
b) zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu v oblasti komunálnych odpadov, v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva, cieľmi a záväznými limitmi odpadového hospodárstva 2).
II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§3
Vymedzenie základných pojmov
(1) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká komunálny odpad 3) a je poplatníkom za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.4)

§ 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1)
2)
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(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má komunálny odpad v držbe. 5)
(3) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce, spôsob triedenia jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, určenie počtu a typu
zberných nádob a určenie miest na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
(4) Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, 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) Zložkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedenom na území obce sa rozumejú:
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ako sú papier, sklo, plasty,
kovy,
b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
1. kuchynský a reštauračný odpad od fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
2. odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, napríklad odpad z údržby zelene ako je lístie,
tráva, konáre (ďalej len „odpad zo záhrad“),
c) jedlé oleje a tuky,
d) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacích prác 6) vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. 7)
e) objemný odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob,
f) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje
možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu, a ktorý svojím charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy
pri nakladaní s ním,
g) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný
tomu, ktorý pochádza z domácností,
h) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený v písmene g) s vonkajším
rozmerom najviac 25 cm,
i) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:
1. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátorov, ktoré
sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a
2. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory používané pre štartér, osvetlenie
alebo spúšťanie motora vozidla8) a jeho osvetlenie,
j) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
k) iné komunálne odpady ako je napr. odpad z čistenia ulíc,
(6) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu. 9)
(7) Zbernou nádobou sa rozumie vrece, kontajner, veľkokapacitný kontajner alebo odpadkový kôš umiestnený
na verejnom priestranstve, ktorý je určený na ukladanie zložiek komunálneho odpadu za účelom ich
prechodného zhromaždenia do doby ich odvozu.

§ 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 55 ods. 2 písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
zákona č. 479/2005 Z. z
7) zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
8) § 55 ods. 2 písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
9) § 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
6)
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(8) Stanovište zbernej nádoby (ďalej len „stanovište“) je miesto určené na umiestnenie nádoby alebo zariadenie
na nádoby na odpadky 10), ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám a je
zriadené a vybudované v súlade s osobitnými predpismi. 11)
(9) Odvozné miesto je miesto dostupné odvoznej technike oprávnenej osoby určené na umiestnenie nádoby po
dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie nádoby. Miestom odvozu môže byť aj stanovište, ak je dostupné odvoznej
technike oprávnenej osoby.
(10) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov určené pre fyzické
osoby, ktoré sú poplatníkmi za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci.
(11) Správcom nehnuteľnosti pre
a) rodinný dom12) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone
správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
b) bytový dom13) alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je
1. vlastník,
2. nájomca na základe zmluvy o nájme alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe
iného právneho úkonu,
c) bytový dom vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb je
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca podľa osobitného predpisu 14),
d) ostatné budovy na bývanie 15) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy
o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
e) nebytový priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako podnikateľské účely
je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný
oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
f) nebytovú budovu 16) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o
výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
g) inžiniersku stavbu 17) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o
výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
h) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor,
záhrada, záhradkárska osada) je na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy
alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu.
(12) Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je správcom
nehnuteľnosti zástupca vlastníkov alebo správca určený vlastníkmi.
(13) Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má uzatvorenú s obcou zmluvu
podľa osobitného predpisu 18) na vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne. Oprávnenou osobou pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov je právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má okrem zmluvy podľa predchádzajúcej vety uzatvorenú aj
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzavretú zmluvu na prevádzkovanie
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
(14) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená,
vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských

§139b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
12) §43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
13) §43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
14) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.
15 ) § 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
16) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
17) § 43a ods. 3 písm. j) až p) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
18) § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
11)
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štátov, ktorej bola udelená autorizácia a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
zabezpečuje plnenie povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. 19)
(15) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom
podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá:
a) poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo
b) poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi ako súčasť
servisu alebo
c) vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja 20).
§4
Spoločné ustanovenia pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
(1) Program odpadového hospodárstva obce 21) vypracováva spoločne pre obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo,
Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka a Tomášov, Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom
hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
(2) Pôvodca odpadu predchádza vzniku odpadu zo svojej činnosti napríklad uprednostňovaním nákupu tovaru
vo vratných obaloch, používaním výrobkov z recyklovaných materiálov, predĺžením životnosti výrobkov,
ako sú napríklad knihy, CD nosiče, šatstvo, hračky, športový tovar, nábytok, kompostovaním odpadu zo
záhrad, využívaním viacnásobne použiteľných batérií, obalov.
(3) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce,
zodpovedá obec.
(4) Na území obce sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu podľa §10 tohto nariadenia
a množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa § 11 tohto nariadenia.
(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov
vrátane vytriedených zložiek komunálnych odpadov na zbernom dvore, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov (papier, sklo, plasty, kovy, elektroodpad z domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov) 22) znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie
zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci, a tento nie
je zahrnutý do miestneho poplatku.
(6) Pokiaľ budú občania riadne triediť komunálny odpad, a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho
odpadu, bude to mať pozitívny vplyv na zníženie nákladov obce na nakladanie s komunálnymi odpadmi.
Miera triedenia komunálnych odpadov na území obce má vplyv na výšku sadzby poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(7) Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad z dôvodu, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.
(8) Vykonávať zber, vrátane mobilného zberu, a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže na území obce len
oprávnená osoba; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov musí mať zároveň uzatvorenú aj zmluvu 23) s organizáciou zodpovednosti
výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu 24).
(9) Obec prostredníctvom internetovej stránky www.dunajskaluzna.sk zverejňuje popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce a priebežne ho aktualizuje.

19

) § 28 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 69 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22) § 81 ods.4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23) § 59 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24) § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
21)
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§5
Práva pôvodcu a držiteľa odpadu
Pôvodca a držiteľ odpadu má právo na:
a) poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu,
b) informáciu o systéme zberu komunálneho odpadu a harmonograme zberu odpadu a zberných miestach,
c) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu podľa § 10 tohto nariadenia,
d) odovzdanie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore podľa § 11 tohto nariadenia,
e) zber a prepravu objemných odpadov podľa § 12 tohto nariadenia,
f) zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok podľa § 13 tohto nariadenia,
g) zber a pravidelný odvoz odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(papier, sklo, plasty, kovy) podľa § 14 tohto nariadenia,
h) bezplatné odovzdanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad do systému oddeleného zberu podľa
§ 15 tohto nariadenia,
i) bezplatné odovzdanie jedlých olejov a tukov z domácností do systému oddeleného zberu podľa § 17 tohto
nariadenia,
j) bezplatné odovzdanie elektroodpadu z domácností podľa § 18 tohto nariadenia a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a použitých automobilových batérií a akumulátorov do systému oddeleného zberu
podľa § 19 tohto nariadenia.
§6
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu
(1) Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu prostredníctvom správcu nehnuteľnosti podľa § 7
tohto nariadenia; povinnosť zapojiť sa do systému zberu pôvodcovi odpadu vzniká dňom, ktorým nastane
skutočnosť uvedená v osobitom predpise.25)
(2) Pôvodca a držiteľ odpadu (ďalej spolu aj ako „držiteľ odpadu“) je povinný:
a) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu,
b) ukladať zmesový komunálny odpad výlučne do zberných nádob na to určených obcou,
c) vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu jednotlivé zložky komunálneho odpadu uvedené v § 14
tohto nariadenia,
d) triediť a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zložiek uvedených v § 14 tohto
nariadenia ukladaním do vyhradených zberných nádob na to určených obcou v súlade s týmto
nariadením,
e) komunálny odpad vkladať do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť, a aby z nich
nevypadával.
(3) Zakazuje sa
a) ukladať do zberných nádob horúci popol, uhynuté zvieratá, 26) horľavý, výbušný odpad, 27) nebezpečný
odpad 28) a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie a majetok osôb,
b) znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných nádob alebo ukladaním odpadov,
pre ktoré nie je stanovište určené, napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad,
c) poškodzovať zbernú nádobu, jej označenie a premiestňovať ju zo stanovišťa mimo čas nevyhnutný na jej
vyprázdnenie a údržbu podľa § 7 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia,
d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob inou ako
oprávnenou osobou podľa § 3 ods. 13 tohto nariadenia.
§ 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 29 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
27) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28) § 2 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.
25)
26)
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(4) Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby odpad v rozpore s odsekom 2 písm. e) alebo uloží odpad uvedený
v odseku 3 písm. a), oprávnená osoba upozorní na to obec. Oprávnená osoba prednostne vykoná alebo
zabezpečí odvoz a ďalšie nakladanie s odpadom uvedeným v odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými
predpismi 29) a do toho času sa odvoz ostatného odpadu nevykoná.
§7
Povinnosti správcu nehnuteľnosti
(1) Správca nehnuteľnosti je okrem povinností podľa § 6 tohto nariadenia povinný:
a) požiadať obec o zapojenie sa do systému zberu na území obce najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
povinnosti zapojiť sa do systému zberu podľa vzoru uvedeného v prílohe, súčasne požiadať obec o
dostatočný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad podľa § 10 tohto nariadenia a na
vytriedené zložky komunálneho odpadu podľa §14 tohto nariadenia;
b) oznámiť obci skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu v zapojení v systéme zberu podľa ustanovenia § 8
ods. 1 tohto nariadenia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti podľa vzoru uvedeného v
prílohe a zároveň požiadať o zmenu v zapojení v systéme zberu;
c) oznámiť obci skutočnosť odôvodňujúcu zánik zapojenia do systému zberu najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto skutočnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe a zároveň vrátiť poskytnuté zberné nádoby;
d) sprístupniť alebo zabezpečiť sprístupnenie stanovišťa zbernej nádoby za účelom jej vyprázdnenia
a údržby, alebo premiestniť alebo zabezpečiť premiestnenie zbernej nádoby v deň odvozu na dostupné
miesto zvozovej techniky oprávnenej osoby, a to na čas nevyhnutný na jej vyprázdnenie,
(2) Ak stanovište zbernej nádoby nie je na mieste dostupnom zvozovej technike oprávnenej osoby, obec na
základe dohody so správcom nehnuteľnosti určí odvozné miesto, ktorého adresu oznámi oprávnenej osobe.
Pri určení odvozného miesta sa prihliada na to, aby pri manipulácii so zbernou nádobou nedošlo k ohrozeniu
zdravia a majetku osôb, a aby zberná nádoba netvorila prekážku cestnej premávky.
(3) Správca nehnuteľnosti sprístupní alebo zabezpečí sprístupnenie stanovišťa zbernej nádob alebo premiestni
alebo zabezpečí premiestnenie zbernej nádoby na odvozné miesto najneskôr od 05:00 hod v deň odvozu.
(4) Správca nehnuteľnosti podá žiadosť podľa odseku 1 písm. a) až c) osobne alebo písomne na Obecný úrad
v Dunajskej Lužnej, na referáte miestnych daní a poplatkov, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
(ďalej len „OcÚDL“). Vyplnené náležitosti podľa prílohy sú údajom rozhodujúcim na určenie poplatku
podľa osobitného predpisu.30) Správca nehnuteľnosti, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť
zastúpený svojim zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu
písomného plnomocenstva (ďalej len „zástupca“).
(5) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) a b) a oznámenie podľa odseku 1 písm. c) podávaná písomne musí, okrem
náležitostí uvedených v prílohe, obsahovať podpis osoby, ktorá ju podáva, v prípade podpisu zástupcu
splnomocnenie alebo iný doklad preukazujúci jeho oprávnenie na zastupovanie. Ak je žiadosť podávaná
elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, je potrebné žiadosť doplniť písomne najneskôr do piatich
dní odo dňa jej podania.
(6) Ak žiadosť podľa odseku 1 písm. a) a b) a oznámenie podľa odseku 1 písm. c) neobsahuje náležitosti uvedené
v prílohe alebo ak označenie veľkosti zberných nádob, počtu zberných nádob a interval odvozu je v rozpore
s ustanovením § 10 alebo § 14 tohto nariadenia alebo žiadosť obsahuje neúplné údaje, OcÚDL vyzve správcu
nehnuteľnosti, aby v určenej lehote nedostatky žiadosti odstránil.
(7) Ak správca nehnuteľnosti nedostatky žiadosti podľa odseku 1 písm. a) ako je označenie veľkosti zberných
nádob, počtu zberných nádob a interval odvozu v určenej lehote neodstráni, obec určí typ zbernej nádoby a
interval odvozu na základe predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení do systému zberu podľa § 10
alebo § 14 tohto nariadenia, o čom vydá stanovisko a doručí ho správcovi.
§8
Zmena zapojenia v systéme zberu
(1) Správca nehnuteľnosti požiada obec o zmenu zapojenia v systéme zberu, ak sa skutočná produkcia odpadu
pôvodcov odpadu v spravovanej nehnuteľnosti zvýšila alebo znížila oproti stavu produkcie odpadu určenej
29)
30)

Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 58/2014 Z. z.
§ 80 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z.
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pri ohlásení vzniku povinnosti na zapojenie sa do systému zberu alebo pri predchádzajúcej zmene zapojenia
v systéme zberu v súlade s § 10 a § 14.
(2) Obec posúdi žiadosť správcu nehnuteľnosti podľa odseku 1 z dôvodu zníženia skutočnej produkcie odpadu
a vydá o zmene zapojenia v systéme zberu stanovisko, ktoré doručí správcovi nehnuteľnosti.
(3) Obec je oprávnené zvýšiť počet zberných nádob alebo zvýšiť počet intervalu odvozu podľa skutočnej
produkcie odpadu, ak zistí, že dochádza k nadmernej produkcii odpadu počas troch po sebe nasledujúcich
odvozoch. Obec vydá stanovisko k zmene počtu zberných nádob a intervalu odvozu a doručí ho správcovi
nehnuteľnosti.
(4) Za nadmernú produkciu odpadu sa považuje skutočná produkcia odpadu, ktorá je vyššia ako bola produkcia
odpadu určená pri ohlásení vzniku povinnosti na zapojenie sa do systému zberu.
§9
Dočasná úprava zapojenia v systéme zberu
(1) Za dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu sa považuje prerušenie určeného intervalu odvozu podľa § 10
tohto nariadenia z objektívne preukázateľných dôvodov zániku produkcie odpadu.
(2) Správca nehnuteľnosti môže požiadať obec o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu v prípade
pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení 31) v období letných školských prázdnin a zimných
prázdnin.
(3) Žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu podá správca nehnuteľnosti obci najneskôr 15
kalendárnych dní pred dňom, v ktorom nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu produkcie množstva
odpadu.
(4) Správca nehnuteľnosti môže požiadať obec o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu, ak sa
preukázateľne bude zdržiavať mimo územia obce 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o
dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu podá obci správca nehnuteľnosti v lehote najneskôr 15
kalendárnych dní pred dňom, v ktorom nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu produkcie množstva
odpadu.
(5) K žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu správca nehnuteľnosti podľa odseku 3 doloží doklad
hodnoverne preukazujúci pobyt mimo územia obce, a to najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu mimo obce vrátane dokladu, ktorý preukazuje
ubytovanie v mieste výkonu práce, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s potvrdením
jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní,
b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o štúdiu v zahraničí
vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s
potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní,
c) doklad preukazujúci dočasné uzavretie prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
napríklad kópiu ohlásenia o dočasnom uzavretí prevádzky,
d) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie
v zahraničí, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie
o dočasnom ubytovaní.
(6) Okrem dôvodov uvedených v odsekoch 2 a 3 preukazujúcich dlhodobú zmenu produkcie množstva odpadu,
viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, sa môže dočasne upraviť zapojenie v systéme zberu len na základe
stanoviska obce vydaného na základe žiadosti správcu nehnuteľnosti doručenej obci najneskôr 15
kalendárnych dní pred dňom, v ktorom nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu produkcie množstva
odpadu; k žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu správca nehnuteľnosti doloží doklad
uvedený v odseku 5 alebo iný hodnoverný doklad preukazujúci opodstatnenosť žiadosti. Stanovisko obce
podľa predchádzajúcej vety sa doručí správcovi poplatku.
(7) Správca nehnuteľnosti podá žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia osobne alebo písomne na OcÚDL. Žiadosť
podaná písomne musí obsahovať identifikačné údaje správcu nehnuteľnosti, odôvodnenie žiadosti, doklady
identifikačných údajov správcu nehnuteľnosti, odôvodnenie žiadosti a doklady preukazujúce odôvodnenosť

31)

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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žiadosti podľa odseku 5, podpis osoby, ktorá ju podáva, v prípade podpisu zástupcu splnomocnenie alebo
iný doklad preukazujúci jeho oprávnenie na zastupovanie. Ak je žiadosť podávaná elektronickými
prostriedkami alebo telefaxom je potrebné žiadosť doplniť písomne najneskôr do piatich dní odo dňa jej
podania.
(8) Ak doklad preukazujúci odôvodnenosť žiadosti podľa odseku 5 nie je v slovenskom jazyku alebo českom
jazyku, je potrebné k dokladom priložiť aj preklad.
(9) Doklad preukazujúci odôvodnenosť žiadosti podľa odseku 5 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

III. ČASŤ
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÝCH ODPADOV A ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK
KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
§ 10
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
Počet a typ zberných nádob, interval odvozu pre zmesový komunálny odpad a množstvový zber
(1) Výber veľkosti zbernej nádoby je možný z týchto typov: 120 l, 240 l a 1100 l.
(2) Typ, počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu pre množstvový zber je pre:
a) rodinný dom 32)
1. samostatne žijúca osoba najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu jedenkrát za 1
mesiac
2. 2 - 4 osoby najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne;
3. 5 – 8 osôb najmenej 1 kus 240 l zbernej nádoby s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne; ďalej
ekvivalentný počet zberných nádob alebo ekvivalentný interval odvozu,
b) a bytový dom 33)
1. jedna zberná nádoba pre netriedený odpad o objeme 1100 l s vývozom jedenkrát za týždeň na
každých (5 - 10 bytov);
2. dve zberné nádoby na netriedený odpad o objeme 240 l s vývozom jedenkrát za dva týždne (pre 3 - 4
byty);
3. jedna zberná nádoba o objeme 240 l s vývozom jedenkrát za dva týždne (pre 1-2 byty);
c) nebytovú budovu 15) a inú nehnuteľnosť vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby 34) na základe predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení do
systému zberu alebo na základe skutočnej produkcie odpadu pri zmene v zapojení v systéme zberu,
ale najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne,
d) inžiniersku stavbu 16) sa určí typ zbernej nádoby podľa odseku 1 a interval odvozu na základe
predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení do systému zberu alebo na základe skutočnej produkcie
odpadu pri zmene v zapojení v systéme zberu, nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu
(napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) najmenej 1 kus
120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne.
e) pre záhradkársku osadu Malá Voda
Zberná nádoba pre netriedený odpad o objeme 1100 l s vývozom jedenkrát za týždeň v letnom období
(od apríla do konca septembra)
(3) V oblasti individuálnej zástavby s terénom nedostupným pre zvozovú techniku oprávnenej osoby je
stanovišťom pre zmesový odpad spoločné stanovište, ktoré sa nachádza:
§ 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
§ 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
34) § 18 zákona č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník
32)
33)
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1. na verejnom priestranstve určenom na základe dohody obce a oprávnenej osoby o vytvorení
spoločného stanovišťa pre zmesový komunálny odpad alebo
2. na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, určenom na základe dohody obce,
vlastníka pozemku a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného stanovišťa pre zmesový komunálny
odpad.
(4) Miestom určeným na zber zmesového komunálneho odpadu je zberná nádoba z pozinkovaného plechu alebo
plastu čiernej farby umiestnený na určenom stanovišti.
(5) Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový
dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov; ak sa títo nedohodnú,
rozhodne obec v súlade s odsekom 2.
§ 11
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
(1) Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať drobný stavebný odpad bezpečným spôsobom tak, aby
neznečisťoval zložky životného prostredia (vody, pôda, zeleň, ovzdušie) mimo verejného priestranstva alebo
na verejnom priestranstve so súhlasom obce.
(2) Za drobný stavebný odpad sa považuje najmä betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky,
kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová
dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť
(zmes), strešné krytiny (cementové), strešné krytiny (pálené), tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné,
tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina. Za
drobný stavebný odpad sa nepovažuje nebezpečný odpad s obsahom azbestu zo stavebných a búracích prác.
(3) Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor.
(4) Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Poplatok za množstvový
zber drobného stavebného odpadu určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.
(5) Na určenie množstva dovezeného drobného stavebného odpadu na zbernom dvore slúži cestná váha. Držiteľ
odpadu obdrží vážny lístok, na ktorom je uvedené množstvo odpadu a výška poplatku.
(6) Poplatok uvedený na vážnom lístku sa uhrádza do pokladnice obecného úradu na zbernom dvore.
§ 12
Spôsob zberu objemných odpadov
(1) Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber objemného odpadu.
(2) Za objemný odpad sa považuje komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné
umiestniť do zberných nádob podľa § 10 ods.1 tohto nariadenia bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich
tento odpad vyčnieval (nepotrebný nábytok, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.).
(3) Miestom určeným pre zber objemných odpadov je:
a) zberný dvor; na zbernom dvore je možné celoročne odovzdať len drevené časti nábytku v demontovanom
stave BEZ sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod..
b) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci zberu zabezpečovaného obcou minimálne dvakrát
ročne 35); harmonogram zberu objemných odpadov zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho
realizáciou alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste obvyklým.
(4) Zber objemných odpadov podľa odseku 3 písm. b) sa vykonáva pristavením veľkokapacitných kontajnerov
na určených miestach a v čase podľa harmonogramu zberu najviac na jeden deň.

35)

§ 81 ods. 7 písm. g zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§ 13
Spôsob zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok
(1) Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s
obsahom škodlivých látok bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste
určenom pre zber oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.
(2) Za oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa považujú
najmä rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby oleje, farby, lepidlá živice obsahujúce nebezpečné látky,
detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky) použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové
oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly
znečistené nebezpečnými látkami; tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s
obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné
označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.
(3) Miestom určeným pre zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok, je zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci zberu zabezpečovaného obcou
minimálne dvakrát ročne 36); harmonogram zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok zverejňuje obec na svojom webovom sídle pred jeho realizáciou
alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste obvyklým.
(4) Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa
odseku 3 sa vykonáva pristavením vozidla alebo zberných nádob na určených miestach a v čase podľa
harmonogramu zberu najviac na jeden deň.
IV. ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

§ 14
Zber a preprava odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(papier, sklo, plasty, kovy)
Miesto určené na zber triedeného odpadu, počet, typ zberných nádob a interval odvozu
(1) Zberná nádoba na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) je pre:
a) papier je 120 l nádoba alebo nádoba s objemom 1 100 l,
b) sklo je jutové vrece s objemom 120 l alebo nádoba s objemom 1 100 l,
c) plasty je priesvitné igelitové vrece s objemom 120 l alebo nádoba s objemom 1 100 l,
d) kovy je nádoba s objemom 1 100 l.
(2) Každá zberná nádoba (okrem vriec) je označená štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad
z neobalových výrobkov je určená. V súlade s textom na štítku sa do zberných nádob ukladajú tieto odpady:
a) papier: čistý papier ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier,
aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky,
b) sklo: sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné
sklené obaly
c) plasty: fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže,
destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích
práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
d) kovy: kovové obaly, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky
z nápojov (vypláchnuté), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky,
drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové
a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, oceľové plechovky a pod.
36)

§ 81 ods. 7 písm. g zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(3) Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(papier, sklo, plasty) nepatria asfaltový a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier,
samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, keramika, drôtené a lepené sklo,
vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlo, porcelán, televízna obrazovka, počítačový monitor, sklo s
obsahom chemických látok, horniny, obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb,
motorových olejov a pod.), novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma,
penový polystyrén, molitan, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom.
(4) Tabuľové sklo a iné sklo ako je uvedené v odseku 2 písm. b) a tiež keramiku, porcelán, držiteľ odpadu
odovzdá ako objemný odpad v súlade s §12 tohto nariadenia.
(5) Zber a prepravu vianočných stromčekov z domácností zabezpečuje obec v mesiacoch január a február
bežného kalendárneho roka podľa harmonogramu, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
(6) Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi (papier, sklo, plasty) z domácností je realizovaný podľa harmonogramu, ktorý obec zverejní na
svojom webovom sídle.
(7) Miestom určeným na zber triedeného odpadu papiera, skla, plastov a kovov je zberná nádoba umiestnená na
stanovišti určenom obcou.
(8) Stanovište triedeného zberu (ďalej len „zberné hniezdo“) je umiestené:
a) na verejnom priestranstve, ktoré je určené na základe dohody obce a oprávnenej osoby o vytvorení
zberného hniezda alebo
b) na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenom na základe dohody obce,
vlastníka pozemku a oprávnenej osoby o vytvorení zberného hniezda.
(10) Pre zberné hniezdo sa poskytuje 1 100 l kontajner pre zber papiera, skla, plastov a kovov.
(11) Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) zo zberných hniezd je realizovaný podľa potreby tak, aby nedochádzalo
k hromadeniu odpadu.
§ 15
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
(1) Držiteľ odpadu je povinný prednostne predchádzať vzniku odpadu zo záhrad individuálnym alebo
komunitným kompostovaním v kompostovacom zariadení.
(2) Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere
ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina; nie je určený na biologicky rozložiteľný odpad z domácností
živočíšneho pôvodu najmä mliečne a mäsové výrobky.
(3) Držiteľom odpadu zo zelene, vznikajúcim pri správe a údržbe parkov na území obce, je obec.
(4) Držiteľom odpadu zo zelene, vznikajúcim pri správe a údržbe cintorínov na území obce, je správca cintorína.
(5) Držiteľ odpadu zo zelene, vznikajúcim pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, je správca
nehnuteľnosti.
(6) Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na zbernom dvore.

§ 16
Biologicky rozložiteľný odpad kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný prednostne predchádzať vzniku kuchynského a reštauračného odpadu
kompostovaním použitím certifikovaného zariadenia určeného na tento účel v súlade s osobitným
predpisom.37)

37)

Zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Nariadenie (ES) č.
1069/2009 v platnom znení
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(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a
reštauračným odpadom v súlade s osobitnými predpismi 38) a v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia.
(4) Prevádzkovateľom kuchyne je aj právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá zabezpečuje
dočasne spoločné stravovanie na verejnom priestranstve (napríklad stánok s občerstvením, bufet).
(5) Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečí zhromažďovanie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu v zberných nádobách na to určených do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu
kontajnera nedostali hlodavce, iné živočíchy a hmyz, a aby neobťažoval okolie zápachom.
(6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v priestoroch prevádzkovateľa kuchyne.
(7) Ak prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom prostredníctvom
inej osoby, musí mať na tento účel s ňou uzatvorenú zmluvu. Táto osoba musí byť oprávnená na nakladanie
s odpadmi v súlade osobitnými predpismi 33).

§ 17
Jedlé oleje a tuky z domácností
(1) Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných
zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových fľašiach bez
obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
(2) Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je:
a) zberný dvor,
b) iné zberné miesto, na ktorom je umiestnená zberná nádoba určená výlučne na zber jedlých olejov a tukov
z domácností na základe zmluvy s obcou a oprávnenou osobou.
§ 18
Elektroodpad z domácností
(1) Elektroodpad z domácností bez narušenia celistvosti, držiteľ odpadu odovzdá:
a) na zbernom dvore,
b) na mieste alebo spôsobom určeným v rámci zavedeného systému oddeleného zberu elektroodpadu z
komunálnych odpadov v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov
zastupujúcou výrobcov elektrozariadení; konkrétne miesta zberu elektroodpadu z domácností obec
zverejňuje na svojom webovom sídle,
c) na zbernom mieste elektroodpadu; ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý
elektroodpad do zberných nádob určených na zber tohto odpadu,
d) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadenia. 39)
(2) Je zakázané odovzdať elektroodpad iným subjektom, ako ustanovuje toto nariadenie, napr. pouličným
výkupcom.
§ 19
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
(1) Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory bez narušenia celistvosti
držiteľ odpadu odovzdá:
Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie (ES) č. 1069/2009.
33) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie
(ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
39) § 32 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
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a) na zbernom dvore,
b) do zberných nádob určených na zber tohto odpadu na mieste určenom v rámci zavedeného systému
oddeleného zberu batérií a akumulátorov z komunálnych odpadov v obci výrobcom batérií a
akumulátorov alebo tretej osobe alebo organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory;
konkrétne miesta zberu batérií a akumulátorov obec zverejňuje na svojom webovom sídle,
c) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov. 40)
(2) Je zakázané odovzdať prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory iným
subjektom, ako ustanovuje toto nariadenie, napr. pouličným výkupcom.
§ 20
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné pomôcky
Nespotrebované veterinárne a humánne lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd
odvádzaných v rámci verejnej kanalizácie. Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať
vo verejných lekárňach.41 )
§ 21
Textílie a šatstvo
(1) Použité textílie a šatstvo držiteľ odpadu odovzdá:
a) do zberných nádob určených na zber tohto odpadu na mieste určenom v rámci zavedeného systému
oddeleného zberu textílií a šatstva v obci; konkrétne miesta zberu obec zverejňuje na svojom webovom
sídle,
b) na zbernom dvore.
(2) Vhodné za zber sú čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky
(iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy textilu, ak tak obec
ustanoví.
V. ČASŤ
INÉ ODPADY
§ 22
Odpadové pneumatiky
(1) Odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové
pneumatiky.
(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný odovzdať pneumatiku po tom, ako sa stala odpadom,
distribútorovi pneumatík; okrem odpadových pneumatík na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
(3) Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových
pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu
42
).
VI. ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
§ 23
(1) Zberný dvor sa nachádza na okraji obce Dunajská Lužná na Jánošíkovskej ulici smerom na obec Kalinkovo.
Objekt zberného dvora je oplotený a chránený kamerovým systémom.

§ 42 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§74 ods. 3 zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42) §71 ods. 1 písm. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40)
41)
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(2) Prevádzkovateľom zberného dvora je obec.
(3) Na zbernom dvore môžu odovzdať odovzdávať odpad v rozsahu podľa odseku 4 a 5 len fyzické osoby, ktoré
sú poplatníkmi za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci. 43)
(4) Poplatník môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (oddelene tráva a lístie, burina, konáre),
b) kovy, najmä železný šrot (kovové obaly, konzervy z kompótov a iných potravín vypláchnuté
bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby
z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, oceľové plechovky),
c) papier a lepenku (čistý papier ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy,
kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky),
d) sklo (sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné
sklené obaly),
e) plasty (fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže,
destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích
práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie),
f) polystyrén (z domácej techniky),
g) jedlé oleje z domácností (v uzatvorených plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov
jedál),
h) elektroodpad z domácností (spotrebná elektronika, najmä televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky,
ohrievače, klimatizácie, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé domáce
spotrebiče, žiarivky, LED žiarovky, svietidlá a pod.),
i) batérie a akumulátory,
j) textílie a šatstvo,
k) objemný odpad (drevené časti nábytku v demontovanom stave BEZ sklenených výplní a plastových či
kovových častí ako pánty, kľučky a pod.).
(5) Poplatník môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať drobný stavebný odpad podľa § 11 tohto nariadenia.

VII. ČASŤ
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
§ 24
(1) Nezákonne umiestený odpad môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba nahlasovať Obecnému úradu
v Dunajskej Lužnej alebo Obecnej polícii v Dunajskej Lužnej, prostredníctvom e-mailu –
obecnapolicia@dunajskaluzna.sk, telefonicky – 0917 325 807; 0917 325 724, alebo písomne na adresu
obecného úradu – Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. Ohlásenie na Obecnom úrade v Dunajskej
Lužnej je možné aj ústne, a to v čase úradných hodín.
(2) Nezákonne umiestnený odpad môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba oznámiť aj Okresnému úradu
v Senci, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec, ozpkamo.sc@minv.sk,
02/35 00 42 32 (klientské centrum).
(3) V prípade podozrenia na prebiehajúci trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi44) môže akákoľvek
fyzická alebo právnická osoba kontaktovať Obecnú políciu na uvedených telefónnych číslach alebo
Policajný zbor SR na telefónnom čísle 158.
(4) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť
túto skutočnosť orgánom uvedeným v odsekoch 1 a 2.

§80 ods. 6 písm. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 302 zákona č. 200/2005 Z. Z. Trestný zákon

43)
44
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(5) Nahlásenie nezákonne umiesteného odpadu musí obsahovať špecifikáciu lokality, na ktorej sa nezákonne
umiestnený odpad nachádza, napríklad ulicu s popisným číslom, GPS súradnice, prípadne fotografiu mapy
lokality a druh odpadu, napríklad stavebný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, objemný odpad.

VIII. ČASŤ
PRIESTUPKY
§25

(1) Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky

45

) v odpadovom

hospodárstve a ukladá pokuty za:
a) uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou 46),
b) uloženie iného odpadu do zbernej nádoby určenej na triedený zber odpadu, pre ktorý nie je zberná nádoba
určená 47),
c) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu v rozpore so zákonom 48),
d) nesplnenie oznamovacej povinnosti správcu nehnuteľnosti voči príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza, o tom,
že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, a to bezodkladne po tomto zistení 49),
e) zmiešavanie elektroodpadu z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu 50),
f) neodovzdanie pneumatiky distribútorovi pneumatík po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou; okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel 51),
g) to, ak osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu
komunikácií, a ktorá plní povinnosti podľa § 14 zákona, materiálovo nezhodnotí pri výstavbe,
rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií stavebné odpady a odpady z demolácií vznikajúce pri tejto
činnosti 52),
h) ukladanie oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení 53),
i) to, ak pôvodca komunálnych odpadov
1. nakladá alebo zaobchádza s odpadom v rozpore s týmto nariadením,
2. sa nezapojí do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
3. neužíva zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
4. neukladá zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci. 54)
j) vykonávanie zberu, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce,bez
uzatvorenia zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov
vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov. 55)

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

§115 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§115 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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k) neposkytnutie pravdivých a úplných informácií súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, ktoré je povinný poskytnúť na vyžiadanie. 56)
(4) Priestupky podľa ods. (1) písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá môže uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
(5) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto všeobecne záväzné
nariadenie môže starosta obce v súlade s § 27b odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 eur. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
(6) Za porušenie tohto nariadenia môže Obecná polícia uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 33 eur.57)
(7) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecná polícia Dunajská Lužná a poverení zamestnanci
obce.
IX. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§26
Prechodné ustanovenia
Správca nehnuteľnosti, ktorý bol zapojený do systému zberu podľa doteraz platného nariadenia sa považuje za
zapojeného podľa tohto nariadenia.
§ 27
Zrušovacie ustanovenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
31.05.2016 a schválené uznesením č. 2016/05-06.
(2) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Dunajská Lužná č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadmi z domácností zo dňa 15.12.2011 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 , ktorým sa
mení VZN 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností zo dňa 13.12.2012.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

Prílohy – vzor tlačív:
1. Prihláška pôvodcu odpadu k vývozu komunálneho odpadu pre fyzickú osobu
2. Prihláška pôvodcu odpadu k vývozu komunálneho odpadu pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú
osobu

V Dunajskej Lužnej dňa 09.06.2016

Štefan Jurčík
starosta obce, v. r.

56)

§115 ods. 1 písm. k) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

57

)§ 86 zákona č. 372/1990 Z. Z. O priestupkoch
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