
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Jedľová na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a    toto 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 1/2016 
 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce  Nižná Jedľová 

 
PRVÁ ČASŤ 

 Úvodné ustanovenia  
§ 1  

 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade                  

s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi                 
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných 
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym 
odpadom a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných 
podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.  

 
 
(2) Nariadenie upravuje:  

• spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,  
• nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom   
• spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, a to:  

1. elektroodpadov z domácností,  
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,  
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií                    

a akumulátorov,   
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami       

a zdravotníckych pomôcok,   
5. jedlých olejov a tukov, 
6. textil,  

• spôsob nakladania a zberu drobných stavebných odpadov,   
• nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,   
• nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom,  
• spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,   
• spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,    
• dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad.  
 
 
(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce NIŽNÁ JEDĽOVÁ. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

 
§ 2  

Komunálny odpad a jeho druhy 
 
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami 

vyhl. MŽP SR 365/2015. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Nižná Jedľová ukladať výlučne 

len na tento účel vyhradených miestach. 
Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Nižná Jedľová považujú zberné nádoby 
a kontajnery.  

 
§ 3 

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob triedeného zberu 
 
(1)  Na území obce Nižná Jedľová sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a 

umiestňovať komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle § 2 tohto 
nariadenia nasledovne: 

a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce 
b) obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu 

v rámci triedeného zberu, a to takto:  
- sklo   -  zelené zberné vrecia,  
- papier   -  modré zberné vrecia,  
- plast   -  žlté zberné vrecia, 
- textil, obuv, odevy -   kontajner pri OÚ, 
- elektro odpad  -   kontajner pri OÚ, 
- kov   -   odvoz na zberný dvor. 

 
(2) Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok sú obyvatelia povinní umiestňovať na zbernom dvore mesta Svidník a na  skládke 
odpadu v k.ú. obce Šemetkovce alebo do kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré obec 
rozmiestňuje na území obce.  

 (3) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene (zo záhrad a dvorov vrátane odpadu z cintorínov), môžu 
držitelia týchto odpadov zhodnocovať kompostovaním. 

 
(3) Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zabezpečujú na území obce Technické služby mesta Svidník, ktoré majú na tento účel uzatvorenú              
s obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“) . 
 

(4) Zber , zhodnocovanie a odvoz textilu, obuvi a odevov zabezpečuje na území obce  Ľubomír Ludvik 
WINDOORS, Svidník, ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu.  
 

(5) Zber a prepravu osobitného komunálneho odpadu, ako je kal zo septikov a žúmp môže vykonávať 
na území obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, pobočka Svidník. Vývoz  si môžu obyvatelia 
obce objednávať samostatne, alebo nahlásením vývozu na obecnom úrade v Nižnej Jedľovej.          

§ 4 
Množstvový zber 

 
(1)    Obec nezaviedla množstvový zber odpadov okrem drobného stavebného odpadu na území obce 

Nižná Jedľová. 
 
 



 

 

 

 
§ 5  

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 
 
(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Nižná Jedľová sa považuje:   

- odpad zo stavebných úprav v rodinných domoch, resp. vedľajších stavieb,  
- odpad z terénnych úprav dvorov a záhrad.   

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; 
zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť na  skládku odpadu.  

 
(3) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.  
  
 
 

§ 6  
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektro odpadov z domácností a použitých prenosných 

batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 
 
(1) Nakladať   s   elektro odpadom   z   domácností   je   možné   odovzdaním na zbernom mieste elektro 

odpadu. 
 
(2)  Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi, ktoré 

sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok:  
- umiestnením do zbernej nádoby v priestoroch obecného úradu, 
- odovzdaním na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov  

 
(3) Občania môžu elektro odpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného 

odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 
 
(4) Zakazuje sa odovzdať elektro odpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 
 

 
 
§ 7 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 
 
(1) Obec nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Obec si uplatňuje výnimku 

z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, 
na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.  

 
 

§ 8  
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

 
 (1) Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože preukáže, že 
najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.  

 

 
 
 



 

 

 

 
§9  

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi 

 
 
(1) Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 

spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre 
obaly ENVI-PAK, a.s. Bratislava 

 
(2) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa 

uskutočňuje podľa  Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek, ktorý je doručovaný 

do domácnosti a je zverejnený na webovom sídle obce Nižná Jedľová 

(3) Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači 
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a   aj 
zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.  
 
  

§10  
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 

fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 
 
 
(1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je 

povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.  
 

(2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 
 

(3) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 
priestranstvá obce. 

 
 

§11  
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 
 
(1) Na území obce  je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov            

a tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať na zbernom 
dvore. 
 

(2) Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, 
resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.  

 
 
§ 12 

Prevádzkovanie zberného dvora 
 

(1) Zberný dvor obce Nižná Jedľová sa nachádza v k.ú. mesta  Svidník. 
 

(2) Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom obce Nižná Jedľová môže bezplatne odovzdať oddelene 
zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore uvedenom v ods. 1. 

 



 

 

 

§ 13  
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 
(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa 

hlási:  
- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vo Svidníku, 
- na obecnom úrade v Nižnej Jedľovej, počas stránkových hodín. 

 

(2) Oznámenie možno uskutočniť písomne. 
 
 
 

TRETIA  ČASŤ  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
§14 

 
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.                     

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.  
 
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť 

svoju činnosť s týmto nariadením do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 

 
(3)  Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný 
popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci 
Nižná Jedľová zverejní obec Nižná Jedľová na svojom webovom sídle. 

 

(4) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Nižná Jedľová stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Nižná 
Jedľová č. 02/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 02/2014 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Jedľová, 
dňa 30.06.2016 uznesením č.2016/10/83. 

 

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.7.2016. 
 

 

 
V Nižnej Jedľovej dňa 30.06.2016  
 
 

Mgr. Alena Džupinová 
         starostka obce 
 

 
 


