Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod č. 7/2020 o odpadoch
Obec Kráľov Brod podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o odpadoch.
I. Časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet a účel odpadového hospodárstva obce Kráľov Brod
Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa upravujú najmä podrobnosti o spôsobe
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Základné pojmy
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo v súlade s
týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný sa jej zbaviť.
(2) 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.
(3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
(4) 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 VZN.
(5) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania
a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
(6) 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.
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(7) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
(8) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
(9) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
(10) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(11) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
(12) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
(13) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
(14) 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 meste 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.
(15) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.
(16) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
(17) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov
[§ 68 ods. 3 písm. e)].
(18) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb priemyselných a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu,
ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(19) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou nepodnikateľom, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
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(21) Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou
nespĺňa podmienky uloženia do zberných nádob ( napr. skrine, sedačky, a pod.)
(22) Oprávnená organizácia na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce
Kráľov Brod je Obec Kráľov Brod.
(23) Harmonogram vývozu je rozpis stanovený obcou, v ktorom sú uvedené dni zberu a
prepravy zmesového komunálneho odpadu z jednotlivých zberných nádob a zber a preprava
separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Harmonogram vývozu je k dispozícii na
obecnom úrade v Kráľovom Brode. Termíny hlásime cez obecný rozhlas, sú zverejnené
internete, na úradnej tabule obce, v obecných novinách, atď.
(24) Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky
držiteľa odpadu za úhradu. Držiteľ odpadu objednávky na zber, prepravu a zneškodňovanie
odpadu predkladá oprávnenej organizácii.
(25) Stanovisko zberných nádob je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob.
(26) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie.
(27) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov
so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
(28) Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na
svoje potreby.
II. Časť
SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM
A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM
Všeobecné ustanovenia
§3
(1) Pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
(3) Držiteľ odpadu (mimo domácností) je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a
množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení. Držiteľ odpadu je
povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Obec v súlade s plnením týchto povinností je oprávnené
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo
od toho, kto nakladá s komunálnym odpadom alebo drobným staveným odpadom na území
obce potrebné informácie.
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(4) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s nimi na území obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
§4
(1) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 79/2015 a s týmto VZN. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
(2) Každý je povinný nakladať s 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 miesta osobitného významu.
(3) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s osobitnými právnymi predpismi a týmto VZN, je povinný to
oznámiť bezodkladne Okresnému úradu v Galante, Odbor starostlivosti o životné prostredie, a
obci.
(4) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na inom mieste, ako na
mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť komunálny odpad a drobný stavebný odpad inak ako v
súlade so zákonom a týmto VZN,
c) do zbernej nádoby na komunálny odpad ukladať odpady, ktoré nemajú charakter
komunálneho odpadu, ďalej sa zakazuje ukladať do zbernej nádoby drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, opotrebované batérie, akumulátory, žiarivky a
zmiešavať ich s odpadmi z domácností, alebo objemný odpad,
d) zapaľovať odpad priamo v zbernej nádobe a spaľovať ho,
e) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie,
f) vyberať už uložený komunálny odpad zo zberných nádob umiestnených na verejných
priestranstvách, odnášať ho a v dôsledku vyberania obsahu zberných nádob znečisťovať
verejné priestranstvá,
g) svojvoľne presúvať zberné nádoby a meniť stanoviská zberných nádob umiestnených
najmä na verejných priestranstvách,
h) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku, zneškodňovať odpad
ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),
i) riediť, zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
j) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie; uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje do pôdy.
k) zamedziť prístupu zberných vozidiel k stanovisku za účelom vyprázdnenia zberných
nádob,
l) preplňovať zberné nádoby.
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(5) Vývoz komunálneho odpadu vykonáva obec podľa určeného harmonogramu, ak pôvodca
odpadu:
a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na
vyprázdnenie počas vývozu komunálneho odpadu
b) má zbernú nádobu umiestnenú maximálne 10 metrov od verejnej komunikácie, z ktorej sa
vykonáva vývoz komunálneho odpadu
c) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť a obsahuje len
komunálny odpad
d) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t.j. zberná nádoba nie je poškodená,
zablokovaná, atď.
§5
Systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
(1) Obec pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu a
umožňuje likvidáciu drobného stavebného odpadu.
(2) Obec určuje na zber komunálneho odpadu tieto druhy zberných nádob, ktoré zodpovedajú
systému zberu:
a) Zberná nádoba o objeme 110 l
b) Zberná nádoba o objeme 120 l
c) Zberná nádoba o objeme 240 l
d) Zberná nádoba o objeme 1100 l
e) Veľkokapacitný kontajner
f) Zberné vrecia
g) Odpadové koše
h) Zberné nádoby a vrecia na separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu:
1. 1 100 l zberné nádoby:
A. Žltej farby – plasty, kovy (kovové obaly), tetrapaky (viacvrstvové obaly)
B. Modrej farby – papier
C. Zelenej farby – sklo
2. Ďalšie nádoby:
A. 120 l hnedej farby – jedlé oleje a tuky
B. 120 l hnedej farby so špeciálnym uzáverom – biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad
C. 240 l hnedej farby BIO s roštom - biologicky rozložiteľný záhradný odpad
3. Vrecia:
A. žltej farby – plasty, kovy (kovové obaly), tetrapaky (viacvrstvové obaly)
B. modrej farby – papier
C. modrej farby so špeciálnym označením – komunálny odpad
(3) Komunálny odpad sa triedi nasledovne:
a) Zmesový KO
b) Oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu
1. využiteľné zložky
2. odpad s obsahom škodlivín
3. biologicky rozložiteľný odpad
4. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
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c) Objemný komunálny odpad
d) Odpad zo záhradkárskych osád

§6
Zmesový komunálny odpad
(1) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(2) Fyzické osoby:
a) Rodinné domy - na zber komunálneho odpadu z rodinných domov sa používajú 120 l
zberné nádoby, 240 l zberné nádoby a 120 l vrecia s vyznačeným logom.
1. Interval zberu – podľa harmonogramu:
V mesiacoch: Január, Február a December: 1x za týždeň
Ostatné mesiace: 1x za 2 týždne
2. Počet zberných nádob: jedna domácnosť – jedna zberná nádoba max. do 240 l alebo
dve zberné nádoby do 120 l.
b) Bytové domy - na zber komunálneho odpadu z bytových domov sa používajú 1 100 l
zberné nádoby a 120 l vrecia s vyznačeným logom.
1. Interval zberu - podľa harmonogramu:
V mesiacoch: Január, Február a December: 1x za týždeň
Ostatné mesiace: 1x za 2 týždne
2. Počet zberných nádob:
Na 6 bytových jednotiek jedna 1 100 l zberná nádoba
c) Objemný komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
1. Zakazuje sa ukladať objemný komunálny odpad a drobný stavebný odpad ku zberným
nádobám uvedeným v § 5 ods. 2 tohto VZN.
2. Objemový komunálny odpad a drobný stavebný odpad odovzdať na STKO-14 Neded a.s.
(3) Podnikatelia a právnické osoby - na zber komunálneho odpadu od právnických osôb sa
používajú 120 l zberné nádoby, 240 l zberné nádoby a 1 100 l zberné nádoby a 120 l vrecia
s vyznačeným logom.
1. Interval zberu – podľa harmonogramu:
V mesiacoch: Január, Február a December: 1x za týždeň
Ostatné mesiace: 1x za 2 týždne
2. Počet zberných nádob sa určuje individuálne podľa počtu zamestnancov, resp.
podľa počtu návštevníkov.
(4) Verejné priestranstvá:
a) Zberné nádoby: odpadové koše
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b) Komunálny odpad vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a otvorených
priestranstvách obce je zbieraný do odpadových košov.
c) Zakazuje sa do odpadových košov ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad,
ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách, t.j. zakazuje sa ukladať komunálny
a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, atď.
(5) Odpad z cintorínov:
a) Zberné nádoby - veľkokapacitné kontajnery
b) Zakazuje sa do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorínov
ukladať iný odpad ako komunálny odpad z cintorínov
(6) Do zberných nádob a vriec určených na zber zmesového komunálneho odpadu je zakázané
ukladať:
a) Zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber
b) Objemný komunálny odpad
c) Odpad zo záhrad a parkov
d) Odpad z čistenia kanalizácie
e) Odpad z čistenia ulíc, drobný stavebný odpad
f) Odpad s obsahom škodlivín, odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý
g) Hygienicky a epidemiologicky závadný odpad, infekčný odpad( napr. telá uhynutých
zvierat a pod.)
§7
Separovaný zber
(1) Separovaný zber sa delí na zber využiteľných zložiek odpadu, na zber odpadu s obsahom
škodlivín a na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.
(2) Zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu
a) Využiteľné zložky komunálneho odpadu sú zložky, ktoré je možné opätovne spracovať.
b) Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto využiteľných zložiek
komunálneho odpadu:
1. Papier
2. Plasty
3. Kovy (kovové obaly)
4. Tetrapaky (viacvrstvové obaly)
5. Sklo
6. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad okrem tých, ktorých pôvodcom je
prevádzkovateľ kuchyne
7. Elektroodpad – výrobca zabezpečí oddelený zber z komunálnych odpadov po
uzavretí zmluvy s obcou.
8. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
c) Separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva prostredníctvom
farebne rozlíšených zberných nádob a vriec nasledovne:
1. Papier - zberné nádoby a vrecia modrej farby:
A. Ukladá sa - papierové odpady (kartón, zošity, časopisy, noviny)
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B. Zakazuje sa - ukladať mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly na
vajíčka, obaly z viacvrstvových materiálov, použité jednorazové plienky,
použité papierové utierky, a pod.
C. V materských školách a základných školách sa vykonáva zber papiera 2 x za
rok, ktorý je následne odvezený oprávnenou organizáciou.
2. Plasty - zberné nádoby a vrecia žltej farby:
A. Ukladá sa - plastové odpady (prázdne fľaše od minerálok a nápojov,
šampónov, atď.), kovové obaly (plechovky, alobal, viečka od jogurtov, atď.),
viacvrstvové obaly od nápojov (tetrapaky). Plastové fľaše sa ukladajú tak, že sa
ich objem zmenší stlačením ( vytlačením prebytočného vzduchu).
B. Zakazuje sa - ukladať celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných
látok a chemikálií, a pod.
3. Sklo - zberné nádoby zelenej farby:
A. Ukladá sa - sklenené fľaše (fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, atď.),
tabuľové sklo bez drôteného výpletu.
B. Zakazuje sa - ukladať žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, tabuľové sklo s
drôteným výpletom, a pod.
d) Vývoz zberných nádob a vriec určených na zber využiteľných zložiek komunálneho
odpadu sa vykoná podľa harmonogramu.
e) Je zakázané do zberných nádob a vriec určených na separovaný odpad ukladať iné zložky
komunálneho odpadu ako tie, pre ktorých zber je daná zberná nádoba určená.
(3) Odpad s obsahom škodlivín
a) Odpad s obsahom škodlivín je odpad z domácností, ktorý má jednu alebo viac škodlivých
vlastností a môže spôsobiť škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví.
b) Odpad s obsahom škodlivín je napr.:
1. Elektroodpad z domácností :
A. veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, elektrické
sporáky, mikrovlnné rúry, a pod.)
B. malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, a pod.)
C. telekomunikačné zariadenia (minipočítače, tlačiarne, telefónne a faxové
prístroje, osobné počítače, a pod.)
D. spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, a
pod.)
2. svetelné zdroje (svietidlá pre žiarivky, žiarivky, výbojky, a pod.)
3. kyseliny, rozpúštadlá, zásady, farby, tlačiarenské farby
4. batérie a akumulátory, oleje a tuky
5. opotrebované pneumatiky z osobných automobilov
c) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
d) Na území obce sa celoplošne zabezpečuje zber a preprava odpadu s obsahom škodlivín v
čase vopred vyhláseného zberu. (výrobca zabezpečí oddelený zber z komunálnych odpadov
po uzavretí zmluvy s obcou)
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e) O termínoch odvozu elektroodpadov z domácností a odpadu s obsahom škodlivín bude
obec informovať prostredníctvom dostupných informačných systémov (internetová stránka
obce, úradná tabuľa obce, obecný rozhlas, atď.).
(4) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie.
a) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je odpad zo zelene zo záhrad pri rodinných
domoch alebo bytových domoch.
b) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ukladá do zberných nádob na to určených odvoz v 240 l nádobách zabezpečuje obec v mesiacoch od Marca do Novembra 1x za 2
týždne
(5) Obec umožňuje pôvodcovi komunálneho odpadu, v prípade potreby mimo harmonogramu
odovzdať vyseparované zložky komunálneho odpadu v zbernom dvore. Náklady na dopravu
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
Fyzická osoba – občan – pôvodca komunálneho odpadu, u ktorého je zavedený separovaný
zber môže odovzdať v zbernom dvore tieto zložky komunálneho odpadu:
doporučujeme tieto odpady odovzdať v zbernom dvore v obci Trstice.
a) bez obmedzenia:
1. papier a lepenky,
2. sklo,
3. šatstvo (od 1.7.2016)
4. textílie (od 1.7.2016)
5. drevo,
6. plasty,
7. kovy,
8. biologicky rozložiteľný odpad,
b) jedlé oleje a tuky - sa ukladá do 120 l zberných nádob na to určených
c) zber liekov a zdravotníckych pomôcok zabezpečujú lekárne
d) elektroodpad - zber len na základe zmluvy s výrobcami, distribútormi
e) batérie a akumulátory - zber len na základe zmluvy s výrobcami, distribútormi
(6) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupina 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
domácností a pod. - sa ukladá do 120 l zberných nádob na to určených
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(7) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa.
§8
Objemný komunálny odpad
(1) Objemný komunálny odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý svojou povahou
nespĺňa podmienky uloženia do zberných nádob ( napr. skrine, sedačky, a pod.)
uvedených v §5 ods. 2 písm. a) až d) a f) až h) tohto VZN.
(2) Na území obce sa celoplošne zabezpečuje zber objemového odpadu v čase vopred
vyhláseného zberu a odpad sa ukladá do kontajnerov na to určených.
§9
Drobný stavebný odpad
(1) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou nepodnikateľom, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
(2) Zakazuje sa umiestňovať drobný stavebný odpad do zberných nádob, ku zberným
nádobám a na stanoviská zberných nádob uvedených v § 5 ods. 2 písm. a) až d) a f) až h)
tohto VZN.

III. Časť
KONTROLA VZN A SANKCIE
§ 10
(1) Kontrolu ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce, Hlavný kontrolór
obce Kráľov Brod.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom č. 79/2015 a týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené týmto VZN,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 tohto VZN,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom.
(3) Za priestupok podľa ods. 2 písm. a) až d) môže obec uložiť fyzickej osobe pokutu do
výšky 1500 eur.
(4) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie starosta obce Kráľov Brod uložiť pokutu až do výšky 1500 eur.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní
priestupkov.
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IV. Časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kráľov Brod schválené uznesením
č.9-OZ/2015 bod II/5 dňa 15.12.2015.
§ 13
Záverečné ustanovenie
(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľov Brod o odpadoch bol schválený
uznesením OZ v Kráľovom Brode č. 18-OZ/2020 bod II/6 zo dňa 14. decembra 2020.

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Návrh VZN vyvesený: 27.11.2020
Návrh VZN zvesený: 14.12.2020
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