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Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves na základe ust. § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v 
nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona Č. 369/1990 Z. b., o obecnom zriadení v znení 
neskorších právnych predpisov v nadväznosti  vydáva toto 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č. 1/2013 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce   Bellova Ves 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
 

§1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia") je upraviť podrobnosti o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť 
ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a Čistotu v 
obci. 

(2) Toto    nariadenie    v súvislosti    s komunálnym    odpadom, drobným    stavebným    odpadom a 
elektroodpadom z domácností upravuje spôsob zberu a prepravy  komunálnych odpadov, 
spôsob  triedeného  zberu jednotlivých  zložiek  komunálnych  odpadov,  spôsob  nakladania s 
drobnými   stavebnými    odpadmi,    miesta   určené   na   ukladanie   týchto   odpadov   a na 
zneškodňovanie odpadov. 

 
§2 

Základné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Bellova Ves. 

(2) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch"),  
ktorej sa jej držiteľ zbavuje,  chce sa jej  zbaviť alebo je v súlade so  zákonom o odpadoch  
alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť, 

 
(3) 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 nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým  
osobám na   ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie  
alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových  
stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci  pri  
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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. 

(4) Zložka komunálnych odpadov je ich Časť. ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako  
samostatný  druh  odpadu,  obvykle pri  nakladaní s odpadom  v obci,  považujeme za zložky  
vytriedené zložky odpadu ( papier, plasty, kov, sklo a ďalšie). 

(5) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách zabezpečovaných  
fyzickou osobou nepodnikateľom. 

(6) Pôvodca   odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva   úpravu,  
zmiešavame alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto  
odpadov. 

(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad  
nachádza. 

(8) Nebezpečnými odpadom  sú také  odpady,   ktoré  majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac  
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu    č.    223/2001 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to: 

 

a) výbušnosť, 
b) oxidovateľnosť, 
c) horlavosť, 
d) dráždivosť, 
e) škodlivosť, 
f) toxicita, 
g) rakovi not vor n osť. 
h) leptavosť, 
i) infekcnosť, 
j) vývojová toxicita, 
k) mutagénnosť. 

(9) Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré pochádzajú  
z domácností fyzických osôb 

(10) Elektroodpad sú elekrozariadenia, ktoré sú odpadom, pretože sa jedná o hnuteľnú vec uvedenú  
v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade  
s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej  zbaviť a to vrátane všetkých  
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia  
v Čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 

(11) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným 
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu 
je uvedený v prílohe č. 3. zák. č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

(12) 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; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený 
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v prílohe č. 2.zák. č. 223/2001 Z. z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

DRUHA CAST 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

§3 
Komunálny odpad a jeho druhy 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami  
Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov : 
a) podskupina 20 01 triedené zbierané zložky komunálnych odpadov 
b) podskupina 20 02 odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
c) podskupina 20 03 iné komunálne odpady 

(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Bellova Ves ukladať iba do  
určených zberných nádob a zberných vriec a na tento účel vyhradených miestach. 

(3) Za vyhradené miesta na území obce Bellova Ves sa považujú: 
 1100 1 maloobjemové kontajnery (uložené za budovou bývalé potraviny) veľkoobjemové 
 kontajnery (zavedený intervalový zber 2 x do roka)  
 zberné nádoby 110 1 a 120 I  
 zberné vrecia na triedené zložky ( PET-fľase, tetrapack, plasty) 

 
§4 

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob triedeného zberu 

(1) Na území obce Bellova Ves sú držitelia komunálneho odpadu povinní zbierať a umiestňovať ho  
po vytriedení podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 3 tohto nariadenia nasledovne: 

a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce:   
 zmesový komunálny odpad 

b) obyvatelia - fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu  v 
rámci triedeného zberu, a to takto: 

 

- sklo do zberných nádob umiestnených v obci 
- papier do zbernej nádoby, maloobjemový kontajner umiestnený v obci 
- plast do polyetylénových vriec so zberom podľa ohláseného harmonogramu v obci   
- kov 
- batérie a akumulátory do zbernej nádoby nachádzajúcej sa v sklade obecného úradu 
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) obec nezavádza triedený zber  v rozsahu 

kuchynský odpad od fyzických osôb, neumožňujú to technické dôvody 
(2) Zhromažďovanie, zber a preprava veľkoobjemového odpadu sa uskutoční najmenej dvakrát do  

roka prostredníctvom  veľkoobjemových  kontajnerov.  Informácia o stanovišti  sa zverejní na  
informačnej tabuli, vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne na webovej stránke obce.  
Právnické osoby a fyzické osoby — podnikatelia si odber a zneškodňovanie veľkoobjemového  
odpadu   zabezpečujú   na   vlastné   náklady   na   základe   objednávky   u príslušnej   oprávnenej  
organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia. 

(3) Obec nezavedie zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na základe § 39 ods. 18  
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písm. b) bod 2 zákona o odpadoch v znení zmien, nakoľko v obci najmenej 50 % obyvateľov  
kompostuje vlastný odpad v záhradách. Za týmto účelom sú v záhradách zriadené kompostoviská  
domácej výroby. 

(4) Zber, zhodnocovanie   a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov  
zabezpečuje na území obce „vybraný subjekt",    ktorý má na tento účel uzatvorenú s obcou  
zmluvu, (ďalej len „prepravná organizácia"). 

(5) Zamestnanci   prepravnej   organizácie   sú   oprávnení   odmietnuť   vyprázdniť   zbernú   nádobu  
umiestnenú pri stavbe na území obce, ak zistia, že v zbernej nádobe sa nachádza iný druh odpadu,  
než je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný. 

(6) Zber a prepravu objemného odpadu zabezpečuje prepravná organizácia. 

 
§5 

Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu 

(1) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní zbierať a umiestňovať komunálny odpad  
do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce. 

(2) Obec ustanovuje veľkosť smetnej nádoby určenej na   zhromaždenie komunálneho odpadu pre  
kategórie pôvodcov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu nasledovne: 

 

a) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt 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 trávny  
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 - 110 1  
smetnú nádobu z pozinkovaného plechu, resp. 120 1 smetnú nádobu z plastu 

b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  
území obce na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo  
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania sa ustanovujú tri  
veľkosti zberných nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne: 
 120 1 smetná nádoba,  
 240 1 smetná nádoba,  
 1100 1 smetná nádoba. 

(3) Pre kategóriu pôvodcov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu ustanoveného v  § 5 
ods. 2 písm. a) tohto nariadenia obec určuje počet nádob podľa počtu osôb evidovaných v 
samostatných bytových jednotkách v bytových alebo rodinných domoch nasledovne:  
od   1 do 3 osôb - 1 ks  
od   4 do 6 osôb - 2 ks  
od   7 do 9 osôb - 3 ks 
 

(4) Zber  zmesového  komunálneho  odpadu  sa  uskutoční  v dvojtýždňových  intervaloch,   počet  
frekvencií odvozu za kalendárny rok je 26. 

 
(5) Každá fyzická osoba je povinná si zabezpečiť typizovanú odpadovú nádobu na vlastné náklady. 
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(6) Odpadová nádoba nesmie obsahovať odpad, ktorý obec triedi podľa § 4 ods.l písm. b tohto  
nariadenia. Držiteľ odpadu je povinný zbernú nádobu umiestniť na svojom pozemku. Pri  
umiestnení  zberných  nádob  na verejnom priestranstve pri  bytových  domoch je potrebné  
dodržiavať hygienické a estetické zásady (aby nebol narušený vzhľad okolia, a boli uložené na  
pevnom podklade). 
Ďalej je držiteľ odpadu povinný v deň zberu vyložiť zbernú nádobu na prístupné miesto, 
odkiaľ je možné bez časových strát a ťažkosti nádobu vyprázdniť resp. odviezť. 

(7) Zmiešaný   odpad   z cintorína   pôvodcovia   sú   povinní   zhromaždiť   do   veľkoobjemového  
kontajnera. Umiestnenie iných odpadov než pochádzajúce z cintorína do tohto kontajnera je  
zakázané. 

§6 
Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

(1)  Za drobný stavebný odpad na území obce Bellova Ves sa považuje: 
 kov 
 drevo 
 betón 
 plasty, izolačný materiál, sklo , keramické zložky 
 tehly, malty 

(2)  Zložkami drobného stavebného odpadu sú aj zemina, výkopový materiál, zmiešaný stavebný odpad 
a odpad z demolácií. 

(3) Stavebný odpad je zakázané zneškodňovať v nádobách na zmesový komunálny odpad. 
 

§7 
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

(1)  Za elektroodpad z domácností sa považujú: 
a) veľké domáce spotrebiče 
b) malé domáce spotrebiče 
c) informačné technológie a telekomunikačná technika 
d) spotrebná elektronika 
e) svetelné zdroje 
f)  elektrické a elektronické nástroje 

(2)  Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám na 
komunálny odpad, okrem termínov odvozu určených obcou (vyhlásením v miestnom rozhlase, 
vyvesením v informačnej tabuli, prípadne na webovej stránke obce), obec zabezpečuje tento odvoz 
minimálne 2x do roka. 

(3)  Elektroodpad je možné odovzdať aj pri nákupe nových spotrebičov v takejto predajni. 
 

§8 
 

(1) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje  
a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom. 

(2) Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade s príslušnými  
ustanoveniami zákona  č.   223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení   niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov. 
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TRETIA ČASŤ 
Kontrola všeobecne záväzného nariadenia a sankcie 

 
9 

Priestupky a sankcie 

(1) Kontrolu tohto nariadenia vykonáva starosta obce, alebo ním poverená osoba, 
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov  

(zákone. 372/1990Zb.) 

STVRTÁ   ČASŤ 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

§10 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001  Z. z.  
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších právnych predpisov  
a týmto nariadením. 

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

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. 
 
(3) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves  

stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení  obce Bellova Ves  o miestnych  
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(4) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves dňa 11.08.2013 

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12.08.2013 

V Bellovej Vsi dňa 12.08.2013 

Anna Baloghová, v.r.  
  starosta obce 
 


