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Obec Boťany 
 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E 
Obce Boťany 

 
č.1/2021 

  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi 

 
 

 

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

neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie“): 
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ČLÁNOK I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§1  
Predmet úpravy 

Toto nariadenie v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva upravuje na území obce Boťany (ďalej 

len „obec“) podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) spôsobe zberu a prepravy jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, a to: 

1. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

2. biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, vrátane odpadu 

z cintorína, 

3. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, 

4. jedlých olejov a tukov, 

5. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, 

6. objemného odpadu, 

7. drobných stavebných odpadov, 

8. elektroodpadov z domácností, 

9. odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, 

10. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

11. odpadových pneumatík, 

12. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

c) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. 

 
§2  

Pôsobnosť nariadenia 

Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, 

ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

pochádzajúcimi z územia obce. 

 
 
 
 
 

ČLÁNOK II. 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 

§3  
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

1) Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne zberová 

spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. 

 

2) Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených 

intervaloch podľa harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 
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3) Náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu hradí obec z 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku je stanovená 

vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a poplatkoch obce na príslušný kalendárny 

rok.  

 

4) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností zabezpečuje obec v rámci miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zberné nádoby sú po prevzatí vo 

vlastníctve občanov.  

 

5) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby 

sú hradené z vlastných zdrojov týchto subjektov. Nádoby sú vo vlastníctve týchto subjektov. Všetky 

subjekty sú povinné používať len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému 

zberu zmesového komunálneho odpadu v obci. 

 

6) Na zber zmesového komunálneho odpadu na území obce sú určené nasledujúce typy zberných 

nádob: 

- 110 litrové zberné nádoby pre rodinné domy a bytové domy. 

 

7) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia podnikajúci na území obce, môžu požiadať obec 

o zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 19 zákona 

o odpadoch.  

 

§4 
Pravidlá pre používanie a udržiavanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad 

1) Pôvodca odpadu používa na zmesový komunálny odpad zberné nádoby len v druhu, objeme a počte 

v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

2) Pôvodca odpadu dbá na to, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave a chráni ich pred 

poškodením a odcudzením. 

 

3) Je zakázané:  

- ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako 

zmesový komunálny odpad, 

- vhadzovať zmesový komunálny odpad do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému 

zberu. 

 

ČLÁNOK III. 
NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI ZLOŽKAMI KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 
§5  

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

1) Na území obce je vykonávaný triedený zber týchto druhov odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov: 

a) papier, 
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b) plasty, 

c) sklo, 

d) kovy, 

e) kompozitné obaly na báze lepenky. 

 

2) Obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá znáša všetky 

náklady na zber, prepravu a triedenie odpadov uvedených v odseku 1, vrátane zberných nádob. 

 

3) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zabezpečuje zberová 

spoločnosť podľa harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 

 

4) Papier a lepenka: 

- pre rodinné a bytové domy sú určené farebne odlíšené modré plastové vrecia, ktoré je potrebné 

v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po vyprázdnení vráti vrecia späť.   

 

5) Sklo: 

- pre rodinné a bytové domy sú určené farebne odlíšené zelené plastové vrecia, ktoré je potrebné 

v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po vyprázdnení vráti vrecia späť.   

 

6) Plasty: 

- pre rodinné a bytové domy sú určené farebne odlíšené žlté plastové vrecia, ktoré je potrebné 

v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po vyprázdnení vráti vrecia späť.   

 

7) Kovy: 

- pre rodinné a bytové domy sú určené farebne odlíšené červené plastové vrecia, ktoré je potrebné 

v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po vyprázdnení vráti vrecia späť.   

 

8) Kompozitné obaly na báze lepenky: 

- pre rodinné a bytové domy sú určené farebne odlíšené modré plastové vrecia, ktoré je potrebné 

v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po vyprázdnení vráti vrecia späť.   

 

9) Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby použijú na triedený zber typ zberných nádob po 

dohode so zberovou spoločnosťou, pričom triedia rovnaké zložky komunálneho odpadu ako 

v prípade fyzických osôb - občanov. 

 

 

§6 
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

1) Na území obce je vykonávaný nasledujúci systém triedeného zberu a zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov: 

 

- domácnosti žijúce v rodinných a bytových domoch kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad v kompostéroch, 

 
- obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu od 

občanov najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období, 
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2) Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad, ukladať ho vedľa týchto nádob alebo ho spaľovať. 

 
§7 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 

1) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností občania kompostujú v kompostéroch. 

 

2) Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v obci v súlade s § 81 ods. 21 písm. 

b) zákona o odpadoch. 

 
§8 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

1) Na území obce je vykonávaný triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností 

prostredníctvom zberovej spoločnosti.  

 

2) Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu 

osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. Mimo zberných termínov je 

pôvodca odpadu povinný zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu. 

 

3) Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v bandaskách, v plastových fľašiach, alebo v iných 

uzatvárateľných obaloch s funkčným uzáverom, ktoré sú nevratné. Občania si obaly na jedlé oleje 

a tuky z domácností zabezpečia individuálne. 

 

§9 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 

1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 

 

2) Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

 

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

kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 

poplatku).  

 

4) Zakazuje sa: 

- uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob 

určených obcou na zber komunálneho odpadu, 

- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na 

verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento 

odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní 

odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu, 

- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 
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5) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie  obce  poskytnúť  pravdivé  a  úplné  informácie  

súvisiace  s  nakladaním  s komunálnymi odpadmi a biologickým rozložiteľným kuchynským 

odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne. 

 

§10 
Objemný odpad 

1) Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné 

umiestniť do nádoby na zmesový odpad (napr. nábytok a jeho časti, sanita, koberce, matrace, 

tabuľové sklo, okná, dvere a pod.). 

 

2) Na území obce je vykonávaný nasledujúci systém triedeného zberu objemného odpadu: 

- dvakrát ročne prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (obvykle jar a jeseň), 

 

3) Pre tento účel obec zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 

na určených miestach. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase umiestnenia 

kontajnerov v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé 

spôsoby oznamovania. 

 

§11 
Drobný stavebný odpad 

1) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 

pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

 

2) Na území obce je vykonávaný množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška poplatku za 

množstvový zber je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

 

3) Pre tento účel obec zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 

na určených miestach. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase umiestnenia 

kontajnerov v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé 

spôsoby oznamovania. 

§12 
Elektroodpad z domácností 

1) Na území obce je vykonávaný triedený zber elektroodpadu z domácností prostredníctvom zberovej 

spoločnosti, a to najmenej dvakrát do roka podľa harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený 

obvyklým spôsobom oznamovania. 

 

2) Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú zodpovedné za nakladanie s nimi 

vyprodukovanými elektoodpadmi.  
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§13 
Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 
1) Na území obce je vykonávaný triedený zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 

prostredníctvom zberovej spoločnosti, a to najmenej dvakrát do roka podľa harmonogramu zberu, 

ktorý je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 

 

2) Pôvodca odpadu môže odpad s obsahom nebezpečných látok odovzdať do pristaveného vozidla 

v určenom čase na základe preukázania sa dokladom totožnosti. 

 

3) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom nebezpečných látok sú ich držitelia povinní vytrieďovať z 

komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 

 

 
§14 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 

1) Na území obce je vykonávaný triedený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov prostredníctvom zberovej spoločnosti, a to najmenej 

dvakrát do roka podľa harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený obvyklým spôsobom 

oznamovania. 

 

2) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na predajných miestach priamo 

ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný spätný zber. 

 

3) Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností, sa zbierajú spolu s 

týmto odpadom. 

 

4) Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú zodpovedné za nakladanie s nimi 

vyprodukovanými použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami 

a akumulátormi. 

 
§15 

Odpadové pneumatiky 

1) Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ povinný v súlade s ustanovením § 72 zákona o odpadoch 

odovzdať distribútorovi pneumatík (predajca, pneuservis, autoservis). 

 

§16 
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky 

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 alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny 

odpad alebo vedľa nich. 
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ČLÁNOK IV. 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE 

 
§17 

Povinnosti pôvodcov komunálneho odpadu 

Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) ukladať komunálny odpad alebo jeho oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu 

na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych 

odpadov v obci, 

e) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu, 

f) predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné 

vlastnosti. 

 

§18 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

1) Osoba, ktorá zistí, že na území obce bol nezákonne umiestnený odpad, je povinná bez zbytočného 

odkladu oznámiť túto skutočnosť osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky: 

- na obecný úrad v obci, alebo 

- na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Trebišove. 

 

2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že 

na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť 

nachádza. 

 

§19 
Miestny poplatok za činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

1) Za činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa platí obci 

miestny poplatok. 

 

2) Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov 

a ďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydané obcou pre príslušný 

kalendárny rok. 
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ČLÁNOK V. 
KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE 

 
§20 

Kontrola dodržiavania ustanovení nariadenia 

Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením vykonáva obec. 

 
§21 

Priestupky a sankcie 

Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov. 

 
 

ČLÁNOK VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§22 
Záverečné ustanovenia 

1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Boťanoch na zasadnutí dňa 31.03.2021 

uznesením č. 8/2021. 

 

2) Toto nariadenia nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

3) Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto nariadením, sa riadia ustanoveniami zákona 

č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

 

 

 

Dionýz Szabó 

      starosta obce Boťany 

        v.r.  


