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  Obec Streda nad Bodrogom 
 
podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a § 39 ods. 4 zákona NR SR č.223/2001 Z .z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) 
 

vydáva 
 

všeobecne záväzné nariadenie: 
 

„Nakladanie s odpadmi na území obce Streda nad Bodrogom“ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
1. Toto VZN upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov, jednotlivých zložiek komunálnych 
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na 
ukladanie týchto odpadov a zneškodňovanie odpadov na území obce Streda nad Bodrogom.  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických 
osôb  pri nakladaní s odpadmi na celom katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje sankcie za porušenie ustanovení právnych 
predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a tohto VZN. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade  
so zákonom č. 223/2001 Z. z. alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.  
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov. 
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania. 
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve 
alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie. 
Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia 
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 
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Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce 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 garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov 
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení. 
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych 
odpadov.  
Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu zmesového komunálneho odpadu alebo 
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.  
Zberné miesto je miesto vyhradené obcou na príjem určeného vyseparovaného odpadu.  
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi 
v súlade s týmto zákonom. 
 

§ 3 
Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov 

  
1. Pôvodca odpadov má právo:  
 
a) na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov v obci,  
b) na zber a odvoz objemných odpadov, nebezpečných odpadov a drobných stavebných 
odpadov v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) na primeraný počet vriec na plasty, nebezpečný odpad a ostatné druhy separovaného 
odpadu,  
d) na zabezpečenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v súlade so zavedeným 
systémom zberu komunálnych odpadov v obci,  
e) na informácie o systéme zberu v obci, o časovom harmonograme zberu komunálneho 
a separovaného odpadu na príslušný rok a o zberných miestach.  
 
2. Pôvodca a držiteľ odpadu sú povinní: 
 
a) nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch 
a týmto VZN, 
b) zapojiť sa do zavedeného systému zberu komunálnych odpadov v obci,  
c) triediť odpad v súlade s ustanoveniami tohto VZN,  
d) používať zberné nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu komunálnych 
odpadov v obci,  
e) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky, drobné stavebné odpady, objemné 
odpady, nebezpečné odpady a BRKO na zberné miesta a do zberných nádob alebo vriec 
zodpovedajúcich zavedenému systému zberu komunálnych odpadov v obci,  
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f) prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečiť vykonanie triedeného zberu pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého je pôvodcom, umiestniť zbernú nádobu 
prednostne na vlastnom pozemku. V prípade, že to nie je možné, dohodnúť sa na jej 
umiestnení s vlastníkom príslušného pozemku,  
g) umiestniť zberné nádoby na zmesový komunálny odpad v deň odvozu tak, aby bol k ním 
umožnený prístup,  
h) dbať na to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob a ukladať odpad tak, aby 
bolo možné nádoby vyprázdniť,  
 
3. Zakazuje sa: 
 
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so 
zákonom o odpadoch a týmto VZN,  
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch 
a týmto VZN, 
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a iným spôsobom 
ako ustanovuje zákon o odpadoch, 
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady 
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín, 
e) opotrebované batérie a akumulátory, pneumatiky, žiarivky s obsahom ortuti, lieky, 
zmiešavať s odpadmi z domácností, 
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní 
olejov do pôdy, 
h) spaľovať odpad a vytvárať nelegálne skládky odpadu, 
i) vhadzovať vytriedené zložky odpadov a BRKO do zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad, 
j) vhadzovať drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, tekutiny, horúci popol, uhynuté 
zvieratá  do zberných nádob a vriec. 
 

§ 4 
Nakladanie s odpadom 

 
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na 
území obce zodpovedá obec. 
2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných                      
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na                      
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec 
v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto 
odpadov  tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi a s týmto všeobecne 
záväzným nariadením.  
3. Pre obec zber a odvoz komunálnych odpadov a separovaných odpadov vykonáva firma 
FÚRA s. r. o. podľa časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného 
odpadu z domácností na príslušný rok. Harmonogram obec zabezpečí pre každú 
domácnosť, je prístupný na obecnej tabuli a na stránke obce www.stredanb.szm.sk. 
4. Obec je pre plnenie povinnosti podľa zákona o odpadoch oprávnená požadovať od 
držiteľa komunálnych odpadov a od držiteľa drobných stavebných odpadov alebo od toho, 
kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
potrebné informácie. Ten je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné 
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informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi. 
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne na okresný 
úrad, odbor životného prostredia  a obci. 
 

§ 5 
Systém zberu komunálnych odpadov : 

 
1. Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:  
a) plošný zber zmesových komunálnych odpadov (nevytriedený komunálny odpad alebo 
komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) - prostredníctvom smetných 
nádob, 
b) kalendárový triedený zber, tzn., že v harmonograme Zberu komunálneho a separovaného 
odpadu na príslušný rok, sú stanovené dni, v ktorých sa bude uskutočňovať zber predmetnej 
zložky komunálneho odpadu - prostredníctvom plastových vriec,  
c) oddelený zber triedených komunálnych odpadov, objemné odpady, textil. 
2. Fyzické a právnické osoby na území obce sú povinné v zmysle VZN  stať sa účastníkmi 
obecného systému zberu komunálnych odpadov tým spôsobom, že odpady budú triediť 
a ukladať do obcou stanovených 110 l plechových nádob, 110 alebo 120 l plastových nádob,  
1100 l nádob a plastových vriec  podľa druhu odpadu. 
3. Smetné nádoby 110 alebo 120 l, 1100 l a červené plastové vrecia s potlačou „komunálny 
odpad, www.fura.sk“ na zber komunálnych odpadov pre občanov zabezpečí za odplatu obec. 
4. Smetné nádoby 110 alebo 120 l a 1100 l kontajnery pre potreby obce, zabezpečuje obec 
a sú umiestnené na cintorínoch, pri obecnom úrade,  pri základných školách, pri materskej 
škole, pri miestnom kultúrnom stredisku a pri domove dôchodcov. 
5. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti  slúžiacej na 
individuálnu rekreáciu (záhradkárska osada, vinné domčeky, sezónne využívané domy) je 
povinný komunálny odpad ukladať do smetných nádob alebo do vriec a zabezpečiť ich 
odvoz v termínoch podľa časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného 
odpadu z domácností na príslušný rok.  
6. Odvoz  smetných nádob a vriec s komunálnym odpadom obec zabezpečuje v intervale 1 x 
za 14 dní podľa Harmonogramu zberu komunálneho a separovaného odpadu 
z domácností a je hradený z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktorý sa určuje všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a poplatkoch. 
 

§ 6 
Systém zberu triedeného komunálneho odpadu 

 
1. Odpady z papiera 
 
Triedia sa do plastových vriec na triedený zber komunálnych odpadov, ktoré občan dostane 
od obce a odvážajú sa prostredníctvom firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, podľa 
časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na 
príslušný rok. 
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 
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Nepatria sem: 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.  
 
2. Odpady z plastu 
 
Triedia sa do plastových vriec na triedený zber komunálnych odpadov, ktoré občan dostane 
od obce a odvážajú sa prostredníctvom firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, podľa 
časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na 
príslušný rok. 
Patria sem:  
PE (polyetylén): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedra a 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 elektroinštalačné trubky, obaly kozmetických 
výrobkov, plastové okná, plastový nábytok a pod. 
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované 
materiály, hrubo znečistené plasty(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, 
guma, molitan a pod. 
 
3. Odpady z kovu vrátane kovových obalov 
 
Triedia sa do plastových vriec na triedený zber komunálnych odpadov, ktoré občan dostane 
od obce a odvážajú sa prostredníctvom firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, podľa 
časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na 
príslušný rok. 
Väčšie kusy je možné odovzdať vo výkupe druhotných surovín spoločnosti JBD – 
BABA&BALA so sídlom na ulici Hlavná  súp. č. 106 (v priestoroch bývalého plynoskladu) 
alebo počkať na zber objemného odpadu. 
Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, 
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, 
hliníkové viečka, hliníkový obal, kovové viečka, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová 
rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín 
zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá 
a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džús a energetické nápoje. Konzervy 
a plechovky pred odovzdaním je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. 
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými 
látkami.  
 
4. Odpady zo skla 
      
Triedia sa do plastových vriec na triedený zber komunálnych odpadov, ktoré občan   dostane 
od obce a odvážajú sa prostredníctvom firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, podľa 
časového harmonogramu Zberu komunálneho a  separovaného odpadu z domácností na 
príslušný rok. 
Patria sem: 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. 
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Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše 
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo 
(zeminou, farbami, potravinami) a pod. 
 
5. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len BRKO) a biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 
 
1.  Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:  
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov tzv. zelený biologicky rozložiteľný 
odpad (ďalej len zelený odpad), 
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,  
c) jedlé oleje a tuky.  
 
2. Medzi zelený odpad patrí: 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.  
 
3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, 
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá 
papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, 
novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a 
potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení 
spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov 
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň 
domácnosti a pod . 

 
4. Prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 
triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. 
Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní:  
a) uzavrieť zmluvu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oprávnenou 
zabezpečovať zber, zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu. 
b) zabezpečiť také typy a množstvo zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli vhodné na 
ukladanie takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šírenia pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu 
z nádoby, a pod.),  
c) zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu 
nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných 
nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu, minimálne však 1 x za 
týždeň ,  
d) zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch 
alebo pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných 
priestranstvách je zakázané.  
 
5. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym 
odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym 
odpadom.  
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6. Obec uprednostňuje a propaguje individuálne spracovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu vhodného na kompostovanie občanmi obce na svojich vlastných kompostoviskách.   
7. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% 
obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich 
kompostoviskách.  
Kompostovanie zeleného odpadu z vlastnej činnosti obce (kosenie verejných priestranstiev, 
údržba verejnej zelene v priebehu roka) vykonáva obec na vlastnom kompostovisku 
v priestore...................... 
Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
ktorého je pôvodcom. 
8. Zakazuje sa skrmovať zvieratami biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
okrem kožušinových zvierat. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané 
alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu. 
9. Jedlé (kuchynské) oleje a tuky môžu občania doniesť v pracovné dni v dobe od...... do ..... 
do kotolne pod Miestnym kultúrnym strediskom, kde je zabezpečená zberná nádoba. Odvoz 
a likvidáciu jedlých olejov a tukov zabezpečuje firma Fúra s.r.o., s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu.  
 

§ 7 
Drobný stavebný odpad a objemný odpad. 

 
1. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne 
od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1 
m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo 
nad 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba musí objednať veľkokapacitný kontajner 
resp. „vo vreciach“ odpad zlikvidovať za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho 
poplatku.  
2. Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
3. K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.  
4. 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. 
5. Prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie DSO zabezpečuje oprávnená osoba na 
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
6. Zakazuje sa zmiešavať DSO s ostatnými druhmi odpadov. 
7. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do bežne 
používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, 
nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky a pod. 
8. Obec zabezpečuje zber a odvoz DSO a objemného odpadu 2x za rok. Doba a miesto 
umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov budú občanom oznámené prostredníctvom 
miestneho rozhlasu. 
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§ 8 
Odpady s obsahom škodlivín 

 
1. Použité batérie a akumulátory 
 
a) zbierajú a odvážajú sa prostredníctvom Fúra s.r.o., s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, 
podľa časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného odpadu 
z domácností na príslušný rok. 
b) je zakázané odovzdávať použité batérie  a akumulátory iným subjektom napr. pouliční 
zberači a pod. 
c) použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných miestach 
u distribútora batérií a akumulátorov v zmysle § 48c ods. 4 zákona o odpadoch alebo 
uložením do zbernej nádoby e-boxu v medzidverí Miestneho kultúrneho strediska. 
d) použité batérie a akumulátory je zakázané dávať do nádob na zmesový komunálny odpad. 
 
2. Odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady  
 
a) ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych 
odpadov, a nie o odpadové motorové a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti. Ďalej sem 
patria rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, 
pesticídy a chemické prípravky na ošetrenie rastlín a drevín, umele hnojivá, detergenty (pracie 
a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, 
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 
b)  zbierajú a odvážajú sa prostredníctvom Fúra s.r.o., s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, 
podľa časového harmonogramu Zberu komunálneho a separovaného odpadu 
z domácností na príslušný rok pod označením „nebezpečné odpady“ 
 

§ 9 
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

 
1. Textil 
 
a) zbiera sa šatstvo, obuv a doplnky. Vhodné na zber sú 
    - čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
    - topánky (topánky iba v pároch, nezničené), 
    - doplnky (kabelky, čiapky, šály a pod.) 
b) uvedené veci je možné celoročne uložiť do zberných boxov, ktoré sú umiestnené pri 
obecnej hasičskej zbrojnici a pri výkupe kovového odpadu (bývalom plynosklade) 
 
2. Elektroodpad z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel 
 
a) elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením 
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, 
videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, 
elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod. 
Nepatria sem: 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. 
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b) elektroodpad z domácností sa zbiera a odváža sa prostredníctvom firmy Fúra s.r.o., 
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, podľa časového harmonogramu Zberu komunálneho 
a separovaného odpadu z domácností na príslušný rok 
c) pri zneškodňovaní elektroodpadov z domácností je možné využiť u distribútora spätný 
odber. Distribútor elektrozariadení je osoba, ktorá dodáva elektrozariadenie v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti priamo používateľovi. Distribútor elektrozariadení je podľa § 54c 
ods. 1 zákona o odpadoch povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, 
ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže spätný odber 
odmietnuť, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty 
elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom 
predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. 
d) je zakázané odovzdávať elektroodpad z domácností  iným subjektom, než uvedeným 
v tomto VZN, napr. pouličným výkupcom. 
 
Žiarivky a svietidlá 
a)  patria medzi elektroodpad , obsahujú nebezpečné látky, a preto sa na ich zber uplatňuje 
režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností. 
Patria sem: 
 
Lineárna žiarivka 
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa nazývať žiarivková trubica alebo neónka. 
 
Kompaktná žiarivka 
Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími (kompaktnejšími) 
rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky 
určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto 
nazývajú aj úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické 
žiarovky. 
 
Svietidlá 
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo 
stropov budov za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného 
a bezpečnostného osvetlenia. Ďalej sú to svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch 
vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED 
svetelné zdroje. 
 
b) je zakázané vhadzovať žiarivky a svietidlá do nádob na zmesový komunálny odpad. 
 
3. Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami 
 
a) nespotrebované humánne a veterinárne lieky sú občania povinní odovzdať do verejných 
lekárni. V obci je to lekáreň Absint na ul. Kamenecká 2 a lekáreň Agape na ul. Hlavná 129,   
b) podľa § 74 ods. 3 zákona č. 326/2011 Z.z. verejná lekáreň je povinná zhromažďovať 
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami. Taktiež je povinná zhromažďovať 
veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami. 
c) je zakázané vhadzovať nespotrebované lieky do nádob so zmesovým komunálnym 
odpadom. 
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§ 10 
Kal zo septikov a žúmp 

 
1. Vývoz a likvidáciu kalu zo septikov a žúmp sú ich majitelia resp. užívatelia, ako 
nájomcovia, správcovia a pod., povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými 
právnymi  predpismi. 
 

§ 11 
Priestupky a pokuty 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 18 ods.4 písm. b) zákona o odpadoch  
a s týmto VZN, 
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou, 
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7 zákona o odpadoch a tohto VZN, 
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 12 zákona o odpadoch a tohto VZN, 
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona 
o odpadoch. 
2.  Za priestupok podľa odseku 1  písm. a) až e) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €. 
3. Priestupky podľa odseku 1 prejednáva obec a výnosy  z pokút uložených za priestupky sú 
príjmom rozpočtu obce. 
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov,  ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia  

 
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Strede 
nad Bodrogom dňa 22.5.2014 uznesením číslo 186/2014. 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.6.2014. 
 
 
 

 
 

 
V Strede nad Bodrogom 27.5.2014 
 
         Ing. František Gecse 
             starosta obce 

 
 


