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NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Borinka č. ................ 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebným odpadom 

 
Obec Borinka (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. f a § 6 ods.1 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 
8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“), v znení zmien 
a doplnkov zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva všeobecné záväzné 
nariadenie (ďalej tiež ako ,,VZN") v nasledovnom znení  : 

 

Článok 1. 

Pôsobnosť nariadenia  

1) VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu 

v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. 

Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa 

kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov 

z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného 

odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje 

spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a spôsob zberu drobného 

stavebného odpadu.  

2) VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania 

s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa 

rozumie jej katastrálne územie. 

Článok 2. 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s 

drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak 

zákon o odpadoch neustanovuje inak.  

2) Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním 

zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje 

životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k: 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom  

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo na miesta osobitného významu 
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3) Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi 

zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce. 

4) Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi a tým 

následné znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu.   

5) Zakazuje sa:  

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to 

určenom v súlade so zákonom a týmto VZN. 

b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so 

zákonom o odpadoch  

c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, 

odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta.  

d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 

v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje, 

e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné 

hodnoty koncentrácie škodlivých látok,  

f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, 

na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch  

g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 

zariadeniach v domácnosti 

h) ukladať do zberných nádob, určených obcou na zber zmesového komunálneho 

odpadu, iný odpad ako zmesový komunálny odpad a ukladať do zberných 

nádob a vriec určených na triedený zber komunálneho odpadu, odpad, pre ktorý 

nie je nádoba určená,  

i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z 

obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie 

a akumulátory) osobou bez zariadenia na zber odpadov a osobou, ktorá nespĺňa 

požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou 

(napr. pouliční zberači a pod).  

j) Zhromažďovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na miesta, ktoré nie sú 

na to určené, je zakázané a takéto konanie sa považuje za vytváranie čiernej 

skládky. 

 

6) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:  

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,  

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

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v 

obci  

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho 
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odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a 

do zberných nádob/ vriec zodpovedajúcich systému zberu komunálnych 

odpadov v obci,  

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a 

prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku 

povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.  

f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch 

g) chrániť zdravie ľudí a životné prostredie 

h) dodržiavať ďalšie relevantné ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o odpadoch 

7) Obec ako správca dane a poplatkov má v zmysle zákona o odpadoch oprávnenie 

vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností 

potrebných na svoje účely a pôvodca odpadu sa zaväzuje umožniť obci, či 

poverenej osobe výkon kontroly, a to najmä preveriť, či pôvodca odpadu 

nevhadzuje do nádoby na zmesový komunálny odpad taký odpad, ktorý je 

biologicky rozložiteľným odpadom a patrí do kompostu. V prípade, že sa 

preukáže, že u pôvodcu odpadu bude v nádobe na zmesový komunálny odpad 

nájdený biologicky rozložiteľný odpad, pôvodca odpadu ako zástupca 

domácnosti je povinný bezodkladne vykonať adekvátnu nápravu. V prípade, že 

u pôvodcu odpadu bude v nádobe na zmesový komunálny odpad nájdený 

biologický rozložiteľný odpad opakovane, má obec právo pristúpiť k vhodným 

opatreniam, najmä má právo zabezpečiť, že nádoba na zmesový komunálny 

odpad obsahujúca biologicky rozložiteľný odpad nebude v danom odbernom 

termíne v zmysle harmonogramu vývozu odpadov vynesená. Za poverenú osobu 

pre výkon kontroly v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pokladajú 

zamestnanci obce a členovia komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve obce 

Borinka. Obec môže vyrubiť poplatníkovi pokutu podľa článku 12 odst. 6). 

 

Článok 3. 

Hierarchia odpadového hospodárstva obce 

1) Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto 

hierarchiu odpadového hospodárstva:  

a) predchádzanie vzniku odpadu,  

b) príprava na opätovné použitie,  

c) recyklácia,  

d) iné zhodnocovanie vrátane kompostovania, na vlastných kompostoviskách 

a obecnej kompostárni 

e) zneškodňovanie  
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Článok 4.  
Poplatník 

1) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci Borinka trvalý alebo prechodný pobyt, alebo 

ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 

vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, 

pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 

evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“). 

b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo  fyzická osoba 

poskytujúca ubytovanie v súkromí bez živnostenského oprávnenia alebo fyzická 

osoba evidovaná v registri daňového úradu, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania alebo na 

iný účel ako na podnikanie. 

2) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v 

článku 4 ods. 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

3) Ak viacero poplatníkov podľa článku 4 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej 

domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto 

domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na 

právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný 

zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 

alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky 

alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je osoba, ktorá za iného 

plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

Článok 5.  

Zmesový komunálny odpad 

1) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené :  

a) 110 l  zberné nádoby 

b) 120 l zberné nádoby 

c) 240 l zberné nádoby 

d) 1100 l zberné nádoby 

 

2) Interval vývozu je : 

a) Zvoz 1 x mesačne 

b) Zvoz 2 x mesačne 

c) Zvoz 1 x za 6 týždňov 
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3) Poplatník si vyberie veľkosť zbernej nádoby a interval zvozu zmesového 

komunálneho odpadu. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú 

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby 

je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, obec 

prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť 1100l zbernej nádoby a interval 

zvozu 2 krát mesačne a stanovuje sadzbu podľa čl. 6 odst. 1) písm.b).  

 

4) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec formou 

prenájmu od zberovej spoločnosti, pri znehodnotení nádoby alebo strate je 

poplatník povinný požiadať písomnou formou o výmenu na Obecnom úrade 

v Borinke.  

5) V prípade, že si poplatník zabezpečí vlastnú nádobu, veľkosť tejto nádoby musí 

veľkosťou zodpovedať jednej z možností uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) - d). 

Obec Borinka nie je povinná zabezpečiť náhradnú nádobu v prípade 

znehodnotenia, poškodenia alebo straty. 

6) Zber zmesového komunálneho odpadu a separovaného odpadu sa uskutočňuje 

podľa harmonogramu zvozu zberovej spoločnosti, ktorá má uzatvorenú zmluvu 

na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Zber BRKO sa uskutočňuje podľa 

harmonogramu zvozu zabezpečeného obcou. Harmonogram zvozu je zverejnený 

na webovom sídle obce Borinka www.obecborinka.sk, v miestnych potravinách 

a na Obecnom úrade. 

7) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené 

krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.  V prípade, že sa 

pôvodcovi/držiteľovi odpadu vyprodukovaný odpad nevojde do zbernej 

nádoby, smie takýto odpad priložiť k zbernej nádobe vo vreci na to určenom, 

ktoré si môže zakúpiť na Obecnom úrade a následne mu zberová spoločnosť 

odpad vyvezie.  

8) Zberná nádoba musí byť označená nálepkou, ktorú poplatník obdrží po zaplatení 

poplatku za komunálny odpad na Obecnom úrade na daný rok. Nálepka má 

ročnú platnosť. Každá nádoba musí byť  označená čipom alebo QR kódom, ktorú 

označí vývozca.  

9) V prípade, že poplatník chce zmeniť veľkosť zbernej nádoby alebo interval 

vývozu musí tak uskutočniť písomne na základe žiadosti (príloha č. 2 tohto VZN) 

do 15.12. kalendárneho roku. Požadovaná zmena bude platná od 1.1. 

nasledujúceho roka . 

http://www.obecborinka.sk/
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10) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci písomne 

vznik (príloha č.1 tohto VZN) poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku 

poplatkovej povinnosti. 

11) Ako doplnkový systém zberu komunálnych odpadov na území obce je možné 

využívať ukladanie odpadu do jednorazových plastových vriec označených 

vývozcom. Tieto vrecia si môže poplatník zakúpiť na Obecnom úrade. Tieto 

vrecia sa vykladajú v deň vývozu. 

12) Pre vlastníka alebo užívateľa stavby slúžiacej na individuálnu rekreáciu 

(záhradné a rekreačné chatky, domčeky, prístrešky)je zavedený systém zberu 

odpadu do vriec označených nálepkou obce Borinka s donáškou na zberné 

miesto, okrem vlastníkov alebo užívateľov týchto nehnuteľností s trvalým alebo 

prechodným pobytom v obci a technickým zabezpečením vývozu zmesového 

komunálneho odpadu zbernou spoločnosťou z bezprostrednej blízkosti danej 

nehnuteľnosti. Pre týchto poplatníkov platí zber komunálneho odpadu 

prostredníctvom nádob. 

13) Pre vlastníka alebo užívateľa stavby evidovanej v katastri obce ako rodinný dom 

v lokalite, bez technického zabezpečenia vývozu zmesového komunálneho 

odpadu zbernou spoločnosťou z bezprostrednej blízkosti danej nehnuteľnosti je 

zavedený systém zberu odpadu do vriec označených nálepkou obce Borinka s 

donáškou na zberné miesto . 

 

 

 

 

Článok 6 

Sadzba poplatku 

 

1) Sadzobník poplatkov za kalendárny rok: 

a) Pre fyzické  osoby: 

Nádoba v litroch frekvencia vývozu          sadzba v € 

110 l     8 x za rok        45 € 

110 l    13 x za rok    69 € 

110 l    26 x za rok       95€ 

 

120 l     8 x za rok        48 € 

120 l    13 x za rok    74 € 

120 l    26 x za rok       100 € 
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240 l     8 x za rok        58 € 

240 l    13 x za rok    88 € 

240 l    26 x za rok                  129 € 

120 l   1 ks vrece logo vývozcu                       4,4 €      - doplnková 

služba     

 

a1) Pre vlastníka alebo užívateľa stavby podľa článku 5 odst. 12 ) a 13) 

 60 l   20ks vriec    21 €      

 

b) Pre právnické osoby a živnostníkov (SZČO) : 

Nádoba v litroch frekvencia vývozu          sadzba v € 

110 l     8 x za rok          55 € 

110 l    13 x za rok      84 € 

110 l    26 x za rok         118 € 

 

120 l     8 x za rok          58 € 

120 l    13 x za rok      90 € 

120 l    26 x za rok         124 € 

240 l     8 x za rok          70 € 

240 l    13 x za rok      108 € 

240 l    26 x za rok                    159€ 

1100 l    13 x za rok                508 € 

1100 l    26 x za rok                   820 € 

120 l   1 ks vrece logo vývozcu          5,60 €      - doplnková služba     

 

b1) Pre vlastníka alebo užívateľa stavby podľa článku 5 odst. 12 ) a 13) 

 60 l   20ks vriec      28 €      

c) v prípade, že jedna domácnosť/nehnuteľnosť má viac ako 1 nádobu na 

komunálny odpad sadzba na každú ďalšiu nádobu sa vypočíta sadzba 

vybranej nádoby +30% . 

d) poplatok za ďalšie vedro na zber BRKO – ktorý nie je možné kompostovať  

5 l vedro   vývoz 38 x za rok   poplatok 7,5€  

2) V prípade, že poplatník má  vlastnú nádobu na zmesový komunálny odpad zo 

sadzby sa odpočítava 3 € bez ohľadu na intenzitu vývozu a veľkosť nádoby. 

3) drobný stavebný odpad  = 65,00 € / 1 t  ( = 0,065 €/1kg)      

 

4) Poplatník si môže uplatniť 50% zníženie poplatku za komunálny odpad 

v prípade, že žije v domácnosti s osobou v dôchodkovom veku alebo ZŤP osobou 

odkázanou na plienky. Osoba odkázaná na plienky musí mať TP v obci Borinka 

a rovnaké bydlisko ako poplatník, ktorý si uplatňuje zníženie. Zníženie sa 

uplatňuje na základe potvrdenia od lekára. Potvrdenie je platné na rok kedy bolo 
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vydané. Zníženie sa uplatňuje len po dobu žitia osoby odkázanej na plienky. 

Poplatník je povinný oznámiť zánik nároku na zníženie do 15 dní. Po zaniknutí 

nároku na zníženie poplatku za komunálny odpad bude poplatníkovi 

doúčtovaná alikvótna čiastka do konca zúčtovacieho obdobia.  

 

Článok 7 

 Vyrubenie poplatku a splatnosť 

1) Zdaňovacím obdobím je príslušný kalendárny rok.  

2) Poplatník je povinný zaplatiť  poplatok najneskôr do 31.1. kalendárneho roku na 

Obecnom úrade. Poplatok obec vyrubí každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie.  

3)  Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec 

vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej 

povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  

4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec 

vyrubí poplatok podľa odseku 2 alebo odseku 3 rozhodnutím v celkovej sume 

tomuto zástupcovi. 

Článok 8 
 Vrátenie a zníženie poplatku 

1) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 

splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, a to na 

základe dokladov preukazujúcich dôvod vrátenia poplatku. Podmienkou na 

vrátenie poplatku je to, že poplatník musí mať uhradené všetky záväzky voči 

obci Borinka.  

2) Poplatníkovi, ktorý kompostuje svoj biologicky rozložiteľný odpad a túto 

skutočnosť obci potvrdil podpisom Dohody o domácom kompostovaní 

biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchyne (uvedenej v prílohe č. 3) 

do 31. 1., sa sadzba poplatku za komunálny odpad za následujúci kalendárny rok 

znižuje o 6 €. Odovzdanie podpísanej dohody sa pokladá za písomnú žiadosť 

o udelenie zľavy.     

 

Článok 9. 

Triedený komunálny odpad 

1) V obci sa vykonáva triedený zber:  

a) elektroodpadu z domácností, 

b) papiera, lepenka, skla, plastov, kovové obaly  

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a  
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akumulátorov, 

d) jedlých olejov a tukov z domácností 

e) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) 

f) šatstva - čisté a suché šatstvo a textílie, topánky, doplnky k oblečeniu,  

g) kovy 

h) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 

i) kompozitné obaly – tetrapaky 

j) drobný stavebný odpad 

k) objemný odpad  

l)  vosk, sviečky 

m) použité zubné kefky 

 

2) Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia 

a mobilný zber v zmysle tohto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob 

na triedený zber znáša pôvodca odpadu sám. Vrecia poskytuje zberová 

spoločnosť, ktoré si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade. 

3) Triedený zber komunálnych odpadov (plasty, papier, BRKO) sa uskutočňuje 

podľa harmonogramu zvozu zberovej spoločnosti. Harmonogram zvozu je 

zverejnený na webovom sídle obce Borinka www.obecborinka.sk, v miestnych 

potravinách a na Obecnom úrade.  

4) Poplatník, ktorý odovzdá triedený komunálny odpad aj inej zberovej spoločnosti, 

je povinný odovzdať obci potvrdenie o odovzdaní triedeného komunálneho 

odpadu. Na potvrdení sa musí nachádzať:  správne zaradenie odpadu podľa 

Katalógu odpadov (katalógové čísla začínajúce kódom „20“) a taktiež  druh 

a množstvo vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu. 

5)  Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových 

komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, je povinná:  

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku.  

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto 

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto 

odstrániť 

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné 

náklady jej opravu alebo výmenu najneskôr do 5 kalendárnych dní.  

e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas 

tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, 

o spôsobe jeho využitia (vrátanie množstva vytriedeného KO), úprave alebo 

zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi.  

http://www.obecborinka.sk/
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f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu 

a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených 

v tomto nariadení.  

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob/vriec 

h) čipovať nádoby na TKO 

i) vážiť zmesový a triedený komunálny odpad 

 

Článok 10 
spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

1) PLASTY – zbierajú sa prostredníctvom vriec (žltej farby) prípadne zberných 

nádob (žltej farby).  Zber zabezpečuje zberná spoločnosť podľa harmonogramu.  

2) PAPIER - zbierajú sa prostredníctvom vriec (modrej farby) prípadne zberných 

nádob (modrej farby označenej ako PAPIER).  Zber zabezpečuje zberná 

spoločnosť podľa harmonogramu. 

3) SKLO – obec má uzatvorenú zmluvu s vývozcom, sklo sa zbiera do príslušných 

kontajnerov, ktoré sa nachádzajú v obci. 

4) ŠATSTVO A TEXTIL- Vhadzujú sa vo  vreciach do kontajnerov – Ekocharita, 

ktoré sú rozmiestnené v obci 

5) JEDLÉ OLEJE A TUKY – Vhadzujú sa v PET fľašiach do kontajnerov v obci 

s nápisom “Jedlé oleje“ 

6) KOVY – zber zabezpečuje obec, ktorá vopred oznámi termín zberu  

7) ELEKTROODPAD  – obec má uzatvorenú zmluvu s treťou osobou, zber 

zabezpečuje obec ktorá vopred oznámi termín zberu. 

8) BATÉRIE A AKUMULÁTORY – obec má uzatvorenú zmluvu s treťou osobou, 

zber použitých batérií sa zabezpečuje prostredníctvom zberných nádob 

v potravinách, na pošte a Obecnom úrade. Akumulátory je možné odovzdať 

priamo na Obecnom úrade.  

9) BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD– ktorý nie je možné 

kompostovať, najmä varenú stravu a organické zvyšky z kuchyne živočíšneho 

pôvodu (mliečne a mäsového zvyšky). Obec má uzatvorenú zmluvu s treťou 

osobou, zber sa uskutočňuje prostredníctvom vedierkového zberu,  ostatné 

reštauračné zariadenia sú povinné si toto zabezpečiť sami a doklad o likvidácií 
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odpadu doložiť na Obecný úrad Borinka. Poplatník obdrží vedro na BRKO od 

obce, poplatok za likvidáciu a zber BRKO znáša poplatník. Sadzba za likvidáciu 

BRKO je zahrnutá v poplatku za komunálny odpad, sadzba za prídavné vedro na 

BRKO je v čl.6 ods.1 písmeno d). Vedierkový zber sa netýka poplatníkov, ktorý 

preukážu dokladom, že vlastnia elektrický kompostér, ktorý dokáže spracovať živočíšny aj 

rastlinný odpad, vrátane mliečnych výrobkov, zvyškov mäsa, menších kostí, zvyškov zeleniny 

ovocia, dokonca i zvyšky krmiva pre zvieratá. Pre tieto domácnosti sa uplatní zľava 6 € zo 

sadzby článku 6 odst.1 písmeno a) a b).  

 

10) VETERINÁRNE A HUMÁNNE LIEKY – treba odovzdať v lekárni  

11) BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD sú poplatníci povinní 

prednostne kompostovať doma, nadbytok môžu v priebehu celého roka 

bezplatne odovzdať na zbernom mieste do obecného kompostoviska. Poplatník je 

povinný mať uzatvorenú „Dohodu o domácom kompostovaní biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchyne“ medzi Obcou Borinka 

a poplatníkom komunálneho odpadu.  

12) POUŽITÉ ZUBNÉ KEFKY- opotrebované zubné kefky je možné odovzdať na 

recykláciu v Obecných potravinách, v  Materskej škole a na Obecnom úrade do 

nádoby na to určenej. 

13) NEBEZPEČNÝ ODPAD – tento druh odpadu (lepidlo, farby, laky, agresívne 

čist.prostriedky, oleje z aut, pesticídy, umelé hnojivá a pod.) sa v obci zbiera 

bezplatne certifikovanou firmou. Deň zberu bude vopred ohlásený občanom. 

 
Článok 11 

Zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu  

 
1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou 

nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo do príslušnej nádoby na 

triedený zber.  

2) Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zber 

komunálneho odpadu, na verejné priestranstvá obce a na iné na to 

neurčené, nevyhradené miesta.  

3) Obec v zmysle § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch zabezpečuje podľa 

potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného 
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odpadu a drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej 

osoby prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  

4) Termín pristavenia veľkoobjemových kontajnerov oznámi obec včas 

zaužívaným spôsobom. 

5)  Drobný stavebný odpad bude možné odovzdávať na zbernom dvore. Odber je 

spoplatnený podľa hmotnosti odovzdaného DSO v zmysle aktuálneho  VZN 

č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebným 

odpadom. 

6) Zber objemného odpadu, ktorý sa v obci uskutočňuje podľa § 81 ods.7 písm. g) 

môžu využívať len poplatníci obce Borinka, ktorý využívajú zber komunálneho 

odpadu prostredníctvom nádob. 

Článok 12 

Priestupky 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§13 písm. a) zákon 

o odpadoch) 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, 

pre ktorý je zberná nádoba určená (§81 ods.6 písm. a) zákona o odpadoch) 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom (§13 písm. b) 

zákon o odpadoch)  

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods.2 zákona o odpadoch 

e) koná v rozpore s §33 písm. b) zákona o odpadoch 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch  

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §77 

ods. 4 zákona o odpadoch  

h) koná v rozpore s § 81 ods.6 písm. b) zákona o odpadoch  

i) koná v rozpore s § 81 ods.9 zákona o odpadoch  

j) koná v rozpore s § 81 ods.13 zákona o odpadoch  

k) a iné priestupky vyplývajúce z tohto VZN 

   2)    Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže 

uložiť  

           pokutu do výšky 1.500€, výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom 

rozpočtu 

           obce 

   3)    Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu 

do výšky  

          33€ (§13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) 
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  4)    Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie  

          pokutu do výšky 6 638 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 27b 

ods. 1 

          písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 

5)     Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to 

§ 115 

         zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

6)  Porušenie zákona o odpadoch je priestupok v zmysle § 115 ods. 1 písm. b) tohto zákona, 
        pričom výška pokuty pre fyzickú osobu je stanovená do výšky 1500,- €. 
 

Článok 13 
Umiestnenie nádob 

1) Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca resp. nájomca ) nehnuteľnosti 

povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce 

podmienky zabezpečujúce aby:  

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný 

priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami 

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia 

c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien a detských 

ihrísk 

d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade 

e) nádoby neboli umiestnené na komunikácii  

2) Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. 

Článok 14  

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu 

1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom odpadoch 
a týmto VZN (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba 
alebo právnická osoba Obecnému úradu v Borinke.  
2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 
uvedenému v odseku 1. 
3) Ďalej sa vo veci odstraňovania nezákonné umiestneného odpadu postupuje podľa 

§ 15 zákona o odpadoch. 

Článok 15 
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu 
odpadov, ktorý zabezpečuje Obec.  
2) Zberné miesto nie je oprávnené odoberať odpadové pneumatiky.  
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3) Poplatníci môžu bezplatne odovzdať odpadové pneumatiky v pneuservise, ktorý 
je  povinný zadarmo zabezpečiť spätný zber ojazdených pneumatík keď ich predáva 
či prezúva aj bez ich predaja 
 

Článok 16 
Prevádzkovanie zberného miesta 

 
1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, fyzická osoba, 
ktorá je poplatníkom obce, môže na zbernom mieste odovzdať separovaný odpad , 
drobný stavebný odpad a nadbytok biologicky rozložiteľného odpad zo záhrad.  
2) Na tabuli umiestnenej pred vstupom na zberné miesto a na webovej stránke obce  
sú uvedené informácie o jednotlivých druhoch odpadov, ktoré môžu poplatníci 
odovzdávať na zbernom mieste.  
3) Prevádzkovateľom zberného miesta je Obec Borinka.  
4) Doba prevádzky zberného miesta je uvedená na tabuli umiestnenej pred vstupom 
na zberné miesto a na webovej stránke obce.  
5) Poplatník je povinný sa na zbernom mieste správať podľa pokynov obsluhujúceho 
personálu.  
7) Výška poplatku za drobný stavebný odpad je uvedená v článku 6 ods.3 
9) Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného miesta nenahrádza pravidelný 
vývoz zložiek odpadov od poplatníkov. Zberné miesto je iba jednou zo súčastí 
nakladania so separovaným odpadom a drobným staveným odpadom na území 
obce.  
10)Na zbernom mieste je možné odovzdať objemný odpad, nadbytok biologicky 
rozložiteľného odpad zo záhrad, ktorý sa im nevmestí do vlastného kompostéra, 
obaly z papiera, obaly z plastov, viacvrstvové kombinované materiály na báze 
lepenky ( tetrapaky), sklo, elektroodpad, kov.  
11)Na zbernom mieste nie je možné odovzdať odpadové pneumatiky, 
nespotrebované lieky a nebezpečné odpady.  
12)Preberanie a evidovanie odpadu poplatníkov:  
a) pri vstupe do zberného miesta, je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sú 
uvedené všetky katalógové čísla odpadov, s ktorými sa nakladá v zbernom dvore. 
Na informačnej tabuli sú rovnako uvedené aj meno prevádzkovateľa areálu, jeho 
presná adresa, kontaktné telefónne čísla a mailová adresa.  
b) poplatník je povinný pri vstupe do priestorov zberného miesta ohlásiť sa  u 
obsluhujúceho personálu, 
c) v prípade, že je obsluhujúci personál zaneprázdnený preberaním odpadu od iného 
poplatníka je poplatník povinný čakať na jeho uvoľnenie pred bránou zberného 
miesta,  
d) poverený pracovník overí druh dovážaného odpadu. V prípade, že tento druh 
odpadu nie je uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený 
pracovník pôvodcovi umiestniť tento do kontajnera a poplatník je povinný 
zabezpečiť likvidáciu tohto druhu odpadu na vlastné náklady mimo areálu 
zberného miesta ,  



NÁVRH 

e) poverený pracovník pri preberaní odpadu overí totožnosť a bydlisko poplatníka 
na základe ním predloženého dokladu totožnosti (občianskeho preukazu). Potrebné 
identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie,  
f) následne poverený pracovník informuje o mieste, na ktorom sa má zložiť odpad 
(obsluha mu ukáže príslušný kontajner, prípadne zbernú nádobu),  
g) v prípade objemného odpadu (nábytok) je poplatník povinný tento nábytok 
rozobrať na čo najmenšie časti, oddeliť drevené časti nábytku od častí s poťahmi a 
uložiť ho do príslušného kontajnera,  Je zakázané ukladať odpad mimo kontajnerov 
a miest na to určených. 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN č. ........... schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .................. 

uznesením č. ................... 

2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky doterajšie VZN o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobným stavebným odpadom, najmä VZN č. 1/2020.  

3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ................. 

 
 
V Borinke dňa ......................     

Miroslav Paulen  
     starosta 
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Príloha č. 1 k VZN č. ................ Obec Borinka 

  Borinka č. 110 

  900 32 Borinka  

 

 

Hlásenie o vzniku*/zániku*/zmene poplatkovej povinnosti 

k miestnemu poplatku za komunálne odpady 

 
Meno a priezvisko / Obchodné meno: _____________________________________ 

Rodné číslo / IČO:     _____________________________________ 

Bydlisko / Sídlo:     _____________________________________ 

       _____________________________________ 

Štatutárny zástupca :   _____________________________________ 

Názov a adresa prevádzky:  _____________________________________ 

Kontaktná osoba a tel. č.:   _____________________________________ 

Fakturačná adresa:    _____________________________________ 

/nevyplňuje sa v prípade, ak je zhodná s bydliskom, resp. sídlom 

 

Poštová adresa:    _____________________________________ 

 

Vývoz: 

Typ a počet nádob, cyklus vývozu  

Typ nádoby Počet kusov Cyklus vývozu 

110 l   

120 l   

240 l   

1100 l   

 
 

Dátum začatia*/ ukončenia* spoplatnenia:  ____________________________________________ 

 

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné 

škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 

 

 

V ..........................dňa .......................     podpis: .................................. 

 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite  
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Obec Borinka  

Príloha č. 2 k VZN č. ............. Borinka č. 110 

  900 32 Borinka 

 

Hlásenie o zmene intervalu vývozu* / typu nádoby* 

za komunálny odpad 

 
Meno a priezvisko / Obchodné meno: _____________________________________ 

Rodné číslo / IČO:     _____________________________________ 

Bydlisko / Sídlo:     _____________________________________ 

       _____________________________________ 

Štatutárny zástupca :    _____________________________________ 

Názov a adresa prevádzky:   _____________________________________ 

Kontaktná osoba a tel. č.:   _____________________________________ 

Fakturačná adresa:    _____________________________________ 

/nevyplňuje sa v prípade, ak je zhodná s bydliskom, resp. sídlom 

 

Poštová adresa:    _____________________________________ 

 

Pôvodný stav: 
Typ nádoby Počet kusov Cyklus vývozu 

   

   

   

žiadam zmeniť na  

Nový stav:  
Typ nádoby Počet kusov Cyklus vývozu 

   

   

   

 
 

Dátum začatia*/ ukončenia* spoplatnenia:  ____________________________________________ 

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné 

škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 

V ..........................dňa .......................     podpis: ..................................  

*nehodiace sa prečiarknite  
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Príloha č.3 k VZN č. ......... 
 

 
Dohoda o domácom kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchyne 

č. ................ (ďalej len „dohoda“) 
uzatvorená 

podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

 
medzi 

 
Obec Borinka 
Obecný úrad, s. č. 110, 900 32 Borinka 
Zastúpená: Miroslavom Paulenom – starostom obce (ďalej len „obec“)  
 
a 
 
Pôvodca komunálneho odpadu:  
Meno a priezvisko, titul poplatníka za komunálny odpad (zástupca členov domácnosti): ......................................................... 
Dátum narodenia poplatníka: ............................................... ..................................................................................................... 
Trvalý pobyt: .......................................................................................................................... ................................................... 
Ulica: .......................................................................... Orientačné č.: ................. Súp. číslo: .................................................... 
Obec, PSČ: ................................................................................................................................................................................ 
(ďalej len „pôvodca“)  
 
 
Miesto kompostovania: 
Ulica: .......................................................................... Orientačné č.: ................. Súp. číslo: ................................................... 
Obec, PSČ: ............................................................................................................................................................................... 
Telefón: ......................................... E-mailová adresa: ............................................................................................................. 
 
 
 
 

Preambula 

1. Obec je samosprávnym subjektom plniacim úlohy na úseku ochrany a starostlivosti životného 
prostredia na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý zodpovedá za nakladanie 
s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona o odpadoch, vrátane biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 
2. Pôvodca odpadu je obyvateľ obce zapísaný v evidencii obyvateľov obce, ktorého činnosťou vznikajú 

v jeho domácnosti komunálne odpady, a to vrátane biologicky rozložiteľných odpadov. Pôvodca je 
zároveň osoba, ktorá je poplatníkom v súlade a v rozsahu platného všeobecne záväzného nariadenia 
obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a jeho dodatkov. 

 
3. Cieľom uzatvorenia tejto dohody o domácom kompostovaní je zabezpečenie domáceho využitia 

biologicky rozložiteľných odpadov, vznikajúcich z činnosti domácnosti ako vlastný odpad, a to 
využitím metódy kompostovania, čím sa na území obce minimalizuje potreba centrálneho systému 
triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

 
Článok I. 

Predmet dohody 
1. Predmetom tejto dohody o domácom kompostovaní je dohoda o podmienkach domáceho využitia 

biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania, 
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ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou.  
 

2. Na účely tejto dohody sa za:  
a) biologicky rozložiteľný (komunálny) odpad (BRKO) považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad 
pôvodcu (obyvateľa obce), ktorý tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v jeho 
domácnosti (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh), 
tiež iný organický odpad z jeho domácnosti (najmä popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, 
papierové obrúsky a servítky), pokiaľ je bežne rozložiteľný v prírodnom prostredí, a tiež prírodný 
odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ 
neobsahuje škodlivé látky;  
b) kompostovanie považuje prírodný proces realizovaný v bežných domácich podmienkach, pri 
ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady (bioodpady) na organicko-
minerálne hnojivo (kompost);  
c) kompostovisko považuje akékoľvek miesto vo vonkajšom prostredí vhodné na kompostovanie, 
ktoré sa nachádza na pozemku vo vlastníctve pôvodcu alebo v jeho oprávnenom užívaní, za 
podmienky, že jeho umiestnením pôvodca neporušuje pravidlá občianskeho spolunažívania nad 
obvyklú mieru a ani iné všeobecne záväzné právne predpisy;  
d) domácnosť považuje skupina fyzických osôb, ktoré spolu žijú v dome, byte či inej nehnuteľnosti 
určenej na bývanie a z ktorých činnosti vznikajú komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľných 
odpadov;  
e) obyvateľa považuje člen domácnosti, ktorý je z titulu svojho pobytu evidovaný v evidencii 
obyvateľov obce. 

 
3. Za obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti uzatvára dohodu o kompostovaní ich spoločný 

zástupca, spravidla ten z nich, kto je aj zástupcom na účely platenia miestneho poplatku za 
komunálne odpady. O jej obsahu bude informovať všetkých členov, ktorí s ním žijú v spoločnej 
domácnosti. 
 

4. Podpisom na tejto dohode pôvodca vyhlasuje, že je oprávnený na zastupovanie všetkých obyvateľov 
domácnosti. 

 
Článok II. 

Pravidlá kompostovania 
1. Kompostovanie je možné uskutočňovať akoukoľvek vhodnou formou, napríklad vytvorením kopy 

(hroble), vybudovaním dreveného zásobníka, zakúpením domáceho kompostéra, elektrického 
kompostéra a pod. 
 

2. Zriadiť kompostovisko na cudzom pozemku možno len na základe písomného súhlasu vlastníka 
pozemku. 

 
3. Kompostovisko nemôže byť umiestnené v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v ochrannom pásme 

vodného zdroja. Kompostovisko nemôže byť umiestnené ani tam, kde by svojim zápachom či iným 
pôsobením znepríjemňovalo tretím osobám užívanie susedných nehnuteľností alebo nehnuteľnosti 
poškodzovalo. 
 

4. Kompostovať nemožno uhynuté zvieratá ani väčšie množstvo živočíšnych produktov (mäso, 
mäsové výrobky). Na nakladanie s týmito odpadmi sa vzťahujú príslušné veterinárne predpisy. 
 

5. Kompostovať nemožno ani komunálne odpady, pre ktoré sú v obci vytvorené podmienky pre ich 
triedený zber (napr. papier, sklo, plasty, kovy), osobitný zber (elektroodpady, batérie a 
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akumulátory), ani bežný zmesový komunálny odpad. Je zakázané umiestňovať do kompostu 
akékoľvek množstvo odpadu s obsahom škodlivín. 
 

6. Ak po zriadení kompostoviska bude zaznamenaný zvýšený výskyt nežiaducich zvierat (najmä 
hlodavcov), pôvodca je povinný urobiť bezodkladne legálne opatrenia na ich elimináciu a upraviť 
svoje zvyklosti pri kompostovaní, ktoré tento zvýšený výskyt zapríčinili.  
 

7. Pri kompostovaní je povolené používať komerčné kompostovacie prísady, bežne dostupné v 
obchodoch so záhradníckym tovarom.  
 

8. Spoločné domáce kompostovanie pre viacero domácností alebo domáce kompostovanie 
pochádzajúce z viacerých nehnuteľností je možné len na základe osobitnej dohody s obcou. 
 

9. Obec zriadila pre občanov na kompostovanie obecné malé kompostovisko v zmysle zákona o 
odpadoch, na ktorom je možné bezplatne umiestniť najmä biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 
ale aj kuchynský odpad rastlinného pôvodu. 
 

10. Pri kompostovaní je pôvodca povinný okrem ustanovení tejto dohody dodržiavať aj všeobecne 
záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
11. Ak obec v rámci informačnej kampane zabezpečí pre pôvodcu ďalšie odborné informácie, či nové 

poznatky o spôsobe kompostovania, pôvodca je povinný pri kompostovaní prihliadať aj na tieto 
nové skutočnosti, pokiaľ ich obec označí za povinné. 

 
Článok III. 

Informovanosť, evidencia a kontrola 
1. Obec je oprávnená informovať pôvodcu o vhodnom spôsobe kompostovania. Ak obec v rámci 

informačnej kampane zabezpečí pre pôvodcu odpadu ďalšie odborné informácie či nové poznatky 
o spôsobe kompostovania, je povinný pri kompostovaní prihliadať aj na tieto nové skutočnosti, 
pokiaľ ich obec označí za povinné. Ak obec usporiada pre pôvodcov, či obyvateľov obce verejné 
stretnutie s cieľom osvety ohľadom kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu, pôvodca je 
povinný zabezpečiť účasť zástupcu jeho domácnosti na takomto stretnutí alebo sa dodatočne 
informovať o obsahu stretnutia.  

 
2. Obec má právo požadovať od pôvodcu informácie o množstve a zložení biologicky rozložiteľného 

odpadu, ktoré pôvodca kompostuje. Informácie sa poskytujú spravidla vo forme dotazníka, ktorý 
Obec rozošle pôvodcom. Pôvodca je povinný poskytnúť obci tieto informácie na základe odhadu. 

 
3. Obec má právo u pôvodcu skontrolovať, či vykonáva kompostovanie v súlade s touto dohodou a 

všeobecne záväzným nariadením obce. Pokiaľ sa nevyskytnú osobitné dôvody pre častejšiu 
kontrolu, obec kontrolu vykonáva spravidla jedenkrát za kalendárny rok. Obec môže výkonom 
kontroly písomne poveriť aj tretiu osobu. Pôvodca sa zaväzuje umožniť obci, či poverenej osobe 
výkon kontroly vstupom na nehnuteľnosť, na ktorej sa kompostovisko nachádza a poskytnúť pri jej 
výkone potrebnú súčinnosť; to platí aj v prípade, ak by pri výkone kontroly bolo nevyhnutné v 
primeranej miere zasiahnuť do práva na nedotknuteľnosť (ochranu) obydlia. 
 

4. Obec ako správca dane a poplatkov má v zmysle zákona o odpadoch oprávnenie vykonávať 
miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely a 
pôvodca odpadu sa zaväzuje umožniť obci, či poverenej osobe výkon kontroly, a to najmä preveriť, 
či pôvodca odpadu nevhadzuje do nádoby na zmesový komunálny odpad taký odpad, ktorý je 
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biologicky rozložiteľným odpadom a patrí do kompostu. V prípade, že sa preukáže, že u pôvodcu 
odpadu bude v nádobe na zmesový komunálny odpad nájdený biologicky rozložiteľný odpad, 
pôvodca odpadu ako zástupca domácnosti je povinný bezodkladne vykonať adekvátnu nápravu. 
V prípade, že u pôvodcu odpadu bude v nádobe na zmesový komunálny odpad nájdený biologický 
rozložiteľný odpad opakovane, má obec právo pristúpiť k vhodným opatreniam, najmä má právo 
zabezpečiť, že nádoba na zmesový komunálny odpad obsahujúca biologicky rozložiteľný odpad 
nebude v danom odbernom termíne v zmysle harmonogramu vývozu odpadov vynesená. 

 
5. Porušenie zákona o odpadoch je priestupok v zmysle § 115 ods. 1 písm. b) tohto zákona, pričom 

výška pokuty pre fyzickú osobu je stanovená do výšky 1500,- €. 
 

6. Zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad je zakázané s výnimkou prípadu, na ktorý 
bol v prípade nevyhnutných fytosanitárnych opatrení vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch. 

 
Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma jej stranami a je uzatvorená 

na neurčitý čas.  
 

2. Zmeny tejto dohody je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma jej 
účastníkmi. 
 

3. Ukončiť túto dohodu je možné písomnou dohodou oboch jej strán alebo jednostrannou písomnou 
výpoveďou ktorejkoľvek z nich, s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, pričom výpovedná 
lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 

4. Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike. 
 

5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán dohody obdrží po 
jednom. Strany tejto dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a 
na znak súhlasu ju podpísali. 

 

6. Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby 
tieto údaje boli zhromažďované, spracované, uchovávané a poskytnuté na ďalšie spracovanie 
oprávnenej osobe v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účely evidencie údajov triedenia 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

 
7. V prípade zmeny skutočností uvedených v dohode sa pôvodca obráti na obec na tel. č.: 02/65 

938 151 alebo na e-mailovú adresu: obecnyurad@obecborinka.sk. 
 

 
 V .................... dňa: .............................  
    

     
  ____________________     ____________________   
  

Miroslav Paulen      za pôvodcu 

mailto:obecnyurad@obecborinka.sk
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Príloha č.4 k VZN č. ............. 

 
Čestné prehlásenie o spracovaní BRKO elektrickým kompostérom 

 

 

V zmysle čl. 10 ods. 9)  VZN č................. obce Borinka  

ja ….........................................................................,  

bytom ….............................................................................................  

sa zaväzujem  

svoj BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNY ODPAD (ďalej len „BRKO“) z kuchyne, ktorý 

nie je možné kompostovať, najmä varenú stravu a organické zvyšky z kuchyne živočíšneho pôvodu 

(mliečne a mäsové zvyšky) spracovávať pomocou elektrického kompostéra 

a zároveň týmto žiadam o uplatnenie zníženia poplatku. 

Spracované zvyšky BRKO z kompostéra budem ukladať na svojom pozemku. 

K čestnému prehláseniu dokladám fotodokumentáciu a doklad o nadobudnutí. 

Udeľujem poverenému pracovníkovi obce vstup na pozemok alebo do domácnosti za účelom 

kontroly splnenia môjho záväzku. 

 

 

   ......................................       ....................................... 

                   Dňa           Podpis 

 


