
 
Obec  Košický Klečenov na základe § 4 ods. 3 písm. g), § 6, § 11 ods. 4 písm. g)  

zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39 
ods. 6 zákona č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  vydáva pre územie  obce  Košický Klečenov  toto 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
č. 2/2013 

    
o nakladaní s komunálnymi odpadmi  okrem elektroodpadov,  

 biologicky rozložiteľným  odpadom a  drobnými stavebnými odpadmi 
                                              

 
článok 1 

 
Účel nariadenia 

 
1.    Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
       a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom  zabezpečiť  ochranu  zdravých podmienok a  
       zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť zivotné prostredie a čistotu v  
       obci Košický Klečenov. 
 
2.    Nariadenie upravuje práva a povinnosti orgánov obce, právnických osôb a fyzických 
       osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za 
       porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva. 
 
3.    Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Košický Klečenov a vydáva sa s cieľom  
       zaviesť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením najmä: 
 
      a)     zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich 
              na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodňovania v súlade so zákonom                
              o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich  systému zberu  
              komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania   
             odovzdávať oddelené zložky  komunálnych odpadov v rámci  triedeného zberu, 
 
      b)    zabezpečiť minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za 
             účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, okrem biologicky rozložitených  
             odpadov z kuchýň  a reštauračných prevádzkarní, oddelene vytriedených 
             odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov, 
 
     c)    zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi na území obce Košický Klečenov 
            a tým: 

·   predchádzať  vzniku odpadov a obmedzovať  ich tvorbu, 
               ·   zhodnocovať odpady recykláciou opätovným použitím alebo inými procesmi 
                   umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný  
                   postup podľa predchádzajúceho odseku, 
               ·   zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí  a nepoškodzujúcich  



                   životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný    
                   alebo účelný postup podľa  predchádzajúcich odsekov 
 
 

článok 2 
Program odpadového hospodárstva 

 
1.   Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového  hospodárstva a opatrenia 
      na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch. 
 
2.   Každý pôvodca odpadov, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom 
      a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných    
     odpadov je povinný vypracovať svoj vlastný program. 
 
3.   Pôvodcovia odpadov na území obce  Košický Klečenov sa môžu dohodnúť navzájom,     
      alebo spolu s obcou, že vypracujú spoločný program. 
 
4.   Obec má možnosť vyjadriť sa k návrhu programu odpadového hospodárstva   jednotlivých  
      pôvodcov odpadu na dotknutom území. 
 
5.   V prípade, že sa v čase po schválení programu zásadným spôsobom zmenia   skutočnosti,  
      ktoré sú rozhodujúce pre jej obsah, je pôvodca odpadov povinný svoj  program    
      aktualizovať. 
 

článok 3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1.   Podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vymedzujú 
      základné pojmy v zmysle § 2 ods. 1 - 22. 
 
2.   Pojmy zavedené týmto všeobecne záväzným nariadením (alej len VZN): 
      a)  Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy 
alebo zloženie týchto odpadov. Pôvodca odpadu je každý občan. 
      b) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u 
ktorej sa odpad nachádza. 

      c) Organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá realizuje na území obce zber, 
prepravu, zhodnocovanie a zneškodovanie komunálneho odpadu  (ďalej KO) a drobného 
stavebného odpadu ( ďalej DSO)  alebo niektorú z týchto činností oddelene a to na základe 
zmluvy uzatvorenej s obcou Košický Klečenov. 
      d) Objemný odpad (katalógové císlo 20 03 07) je KO a DSO, ktorý nie možné pre  jeho 
veľký rozmer alebo množstvo uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviesť  v rámci 
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. 



      e) Zmesový komunálny odpad (katalógové císlo 20 03 01) je KO  po vytriedení 
oddelených zložiek v rámci triedeného zberu. 
     f) Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO tzv. KUKA nádoba a to 110 l kovová,    
110 l plastová,  1100 l  kontajnery  vo farbe zelenej, žltej  a modrej  na zber triedeného 
odpadu, veľkoobjemové  kontajnery na vývoz drobných stavebných odpadov a objemného      
odpadu, vrecia na zber plastov z  domácností. 
      g) systém zberu odpadov je určenie počtu zberných nádob na KO, intervaly ich vývozu a 
 ich umiestnenie na území obce. 
   

článok 4 
Povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa  odpadu a obce 

 
l. Pôvodca odpadu 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 DSO na účely ich zberu na  
       miesta určené obcou ( do zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálnych      
       odpadov ) 
   d) platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a     
       drobných stavebných odpadov, 
 
2.Právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti na 
území  obce uzatvoriť dohodu o zbere komunálnych odpadov s organizáciou, ktorá vykonáva 
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov v obci a  na základe uzatvorenej 
zmluvy a  zabezpečovať zhodnotenie a zneškodnenie odpadov iba v určenom zariadení alebo 
odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
 
3. Zakazuje sa: 
   a) uložiť  alebo  ponechať  odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 
       s týmto VZN, 
   b) zneškodniť  odpad, alebo zhodnotiť  odpad inak ako v súlade s týmto VZN,     
   c) zneškodniť  odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku   a jeho okolia, 
   d) zmiešavaťs komunálnym odpadom kvapalné odpady, odpady  ktoré sú v podmienkach   
       skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych  a veterinárnych  
       zariadení, 
   e) zneškodňovať odpad  riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných  látok. 
 
4. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu 
    vrátane zberu a úpravy vykonáva. 
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
    umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne 
    obvodnému úradu životného prostredia a obci. 
6. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 5 požiada 
    policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu; takto zistená osoba 



    je povinná zabezpečiť  zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto VZN na 
    vlastné náklady. 
7. Ak sa v konaní podľa  odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na 
    nehnuteľnosti v rozpore s týmto VZN, obvodný úrad životného prostredia začne konanie, 
    či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je: 
    a) pôvodcom odpadu,   
    b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, 
    c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech. 
8.  Ak sa v konaní podľa odseku 7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi     
     nehnuteľnosti , že  na jeho nehnuteľnosti bol   umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN,  
     alebo niektorá zo skutočností uvedených v odseku 7, prejde povinnosť zabezpečiť   
     zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu    
     nehnuteľnosti. 
9.  Ak sa v konaní podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie komunálneho 
     odpadu a drobného stavebného odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí  zhodnotenie, alebo 
     zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obec Košický Klečenov.  
10.Kto zabezpečil zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8 alebo 9 
     má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za  uloženie 
     odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch. 
11.Pôvodca odpadu je povinný odpady odovzdať len tomu, kto má s obcou uzatvorenú 
     zmluvu na vykonanie tejto činnosti. V súčasnosti  má obec  Košický Klečenov uzatvorenú    
     zmluvu s  firmou  FURA s.r.o. Košice, ktorá realizuje  v obci  zber, prepravu    
     a zneškodňovanie  odpadu, 
 
   Povinnosti obce 
 
1. Obec je povinná: 
     a) vypracovávať a dodržiavať schválený  program odpadového hospodárstva, 
     b) uzatvoriťzmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania 
         na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, 
    c)  prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve, 
    d) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi 
         zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. 
    e)  zabezpečovať  prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, 
         preprave a zneškodňovaní odpadu. 
 
   Povinnosti držiteľa  odpadu 
5 
1. Držiteľ  odpadu je povinný: 
   a)  nakladaťs komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, alebo inak 
        s nimi zaobchádzaťv súlade s týmto VZN, 
   b)  pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inom 
        zaobchádzaní s nimi, chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, 
   c)  zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu v obci, 



   d)  užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci, 
   e)  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 komunálneho odpadu v obci. 
 
2. Držiteľ odpadu je ďalej  povinný: 
   a) v záujme ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať 
        podľa potreby dezinfekciu a deratizáciu zberných nádob, 
   b) na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním 
       s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
 
3. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný: 
    a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov, 
    b) vyžadovať  preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného 
        zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - 
        podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú 
        farebné kovy;  bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani kúpiť. 
    c) viesť  a uchovávať  evidenciu o osobách podľa  písmena b), ako aj o druhoch a množstve 
        odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených. 
 

článok  5 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi 

 
1. Za nakladanie s komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a  drobným 
stavebným odpadom, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.  
2. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne"), zodpovedá za nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. 
 
   Komunálny odpad a jeho druhy: 
   V zmysle Vyhlášky MŽP SR c. 283/2001 Zb. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je 
KO zaradený do skupiny 20 a v podmienkach našej obce zahŕňa tieto podskupiny 
20 01  triedených zložiek KO: 
20 01 01 papier a lepenka (obyčajný odpad - ďalej sa uvádza len skratka O), 
20 01 02 sklo      - O, 
20 01 39 plasty   - O, 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  - O, 
20 01 10 šatstvo  - O, 
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N20 01 34 batérie a akumulátory iné ako 
uvedené v 20 01 33 6) - O, 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti  ( ďalej „N“) 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 



20 01 23 a 20 01 35  - O, 
20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) - O 
20 02 01 biologicky rozložitený odpad  - O, 
20 03 01 zmesový komunálny odpad  - O, 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc  - O, 
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie  - O, 
20 03 07 objemný odpad O, 
 

článok 6 
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených zložiek odpadov 

 
1. Separácia  - triedenie odpadov je delenie odpadov poda druhov alebo oddeľovanie 

zložiek odpadov,  ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
Separáciou KO sa   vytvorí samostatná zložka, ktorú môzeme mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadov. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a 
zabezpečiť ich pred pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom, je 
povinnosťou pôvodcov odpadov.  
Obyvatelia obce, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby,   vlastníci alebo správcovia 
nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území  obce Bidovce sú povinní zapojiť 
sa do systému  triedeného zberu zavedeného obcou cestou organizácie poverenej zberom s 
cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek KO. 
 

2. Pôvodca odpadu zabezpečí, že vyseparované odpady podľa zbieraných komodít 
budú  oddelene zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a umiestované do 
poskytnutých zberných nádob. V čase termínu zberu a vývozu určenom v harmonograme 
triedeného zberu pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť odovzdanie vytriedeného odpadu 
organizácii poverenej zberom. 

 
3. Je zakázané fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám vykonávať 

zber, zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce, pokiaľ  nemajú  
uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch. 

 
4. Je zakázané okrem organizácie poverenej zberom alebo osoby určenej touto 

organizáciou odvázať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdovať ich, akokoľvek 
manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti. 
 

Triedený zber je v obci Košický Klečenov zabezpečený nasledovne: 
  
          a) 20 01 01 papier a lepenka -   1 ks 1100 l kontajner modrej farby  pri autobusovej 
zástavke smer Borda / verejný telefónny automat/  
     
          b) 20 01 39 plasty -  zber plastov  je zabezpečený 1100 l kontajnermi, ktoré sa 
vyprázdňujú podľa harmonogramu . 
- pri MŠ 



- cintorín Koš. Klečenov 
- potraviny 
- pri budove Ocú 
- autobusová zástavka Borda 
   

c)  20 01 02 sklo -  ukladá sa do 1100 l kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené   
na  verejnosti prístupných miestach v obci:    
- pri MŠ 
- cintorín Koš. Klečenov 
- potraviny 
- pri autobusovej zástavke smer Borda / verejný telefónny automat/ 
- autobusová zástavka Borda 
 

5. Frekvencia vývozu skla, plastov a papiera  je podľa harmonogramu, pri ostatných 
triedených zložkách sa vývoz uskutoční po vyhlásení v miestnom rozhlase a podľa potreby 
a záujmu občanov. Plán vývozu triedených zložiek odpadu – skla, papiera a plastov – je 
zverejnený aj na webovej stránke obce  www.kosickyklecenov.ocu.sk  a na úradnej  tabuli 
obce. 
Triedený odpad je zhodnocovaný alebo zneškodňovaný na základe zmluvy uzatvorenej 
 prostredníctvom  firmy FURA, s.r.o. 

 
d) 20 01 10 šatstvo a textílie -  zbierajú sa  2x ročne v igelitových vreciach, odvoz 

a zhodnotenie je u charitatívnej organizácie DIAKONIE BROUMOV, šatstvo a textílie sa 
sústreďujú z budove Ocú.  

e) 20 01 33  malé batérie a akumulátory – zberná nádoba  je umiestnená 
v priestoroch obecného úradu, zber je zabezpečený  firmou INSA, s.r.o. Sereď, ul. Niklová - 
podľa potreby.        

6. Zber elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel -  tieto triedené  
zložky komunálneho nepatria do zmesového komunálneho odpadu a zbierajú sa oddelene, na 
náklady iného subjektu ako obec. V podmienkach  obce Košický Klečenove  zber 
elektroodpadov z domácností bezplatne vykonáva firma FURA s.r.o  podľa ročného 
harmonogramu. 
Týmto VZN sa ustanovuje,  že elektroodpad z domácností   sa nemôže odovzdávať iným 
subjektom, než vyššie uvedenej firme ( napr. pouličným výkupcom). 
 

7. Nepoužité liečivá  taktiež nepatria do zmesového komunálneho odpadu, ale občania 
sú povinní ich odovzdávať do zberných nádob v najbližšej  lekárni  
 

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a jeho zložiek: 
 
1.   Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov v obci Košický Klečenov  sú: 
      a) KUKA nádoba 110 l kovová alebo plastová 
      b) 1100 l kontajner žltý - plasty 
      c) 1100 l kontajner modrý - papier 



      d) 1100 l kontajner zelený - sklo 
      e)  nádoba na zber použitých  malých prenosných batérii a akumulátorov 
      f)  veľkoobjemový kontajner na zber veľkoobjemového odpadu a DSO /7000 lit./ 
 
2.  Obec umožní pôvodcom odpadu zabezpečiť si prostredníctvom Obecného úradu v  
     Košickom Klečenove zberné nádoby na zber KO. 
 
3.  Interval vývozu odpadov: 
     a)  pre rodinné domy sa stanovuje frekvencia vývozu KO 1 x za dva týždne - každý 
         druhý  utorok, 
     b) pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov sa stanovuje množstvový 
         zber odpadu, pričom frekvencia vývozu sa stanovuje 1 x za dva týždne taktiež  každý            
         druhý utorok – s použitím  kovovej alebo plastovej smetnej nádoby - 110 l KUKA  
          nádoby. 
4. Obec je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou 
    osobou - podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 
    odpadov, nebezpečných odpadov a vytriedených zložiek odpadov. 
5. Držitelia odpadov sú povinní využívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov 
    a nádoby na oddelené zhromažďovanie  triedených zložiek odpadu. 
6. Držitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby na KO tak, aby 
    bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného 
    prostredia občanov. 
7. Držitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto 
    očistiť od snehu a iných nečistôt). 
8. Držitelia odpadov sú povinní umiestniť zbernú nádobu tak, že nesmie byť  za bránou 
    a inými prekážkami, ale v deň zberu musí byť vyložená pred  bránu domu. 
9. Držitelia odpadov sú povinní dbať o to, aby nedochádzalo k prepaľovaniu zberných 
     nádob horúcim popolom. 
10. Likvidáciu  elektroodpadov a nebezpečných odpadov obec zabezpečí  pre obyvateľov   
      - 2 x ročne  prostredníctvom autorizovanej organizácie a o termínoch odvozov informuje  
      občanov  prostredníctvom obecného rozhlasu. 
11. Vyseparované zložky KO je obec povinná odovzdať právnickým osobám alebo fyzickým 
      osobám - podnikateľom, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu o odbere. 
12. Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke  firmy  FURA s.r.o. 
13. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, než oprávnenému vývozcovi 
     odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať 
     s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti alebo umiestňovať  komunálne 
     odpady do iných než k tomu určených nádobách. 
 

 
článok 7 

Systém zberu objemného (nadrozmerného) odpadu a DSO 
 
1.  Zber a preprava objemného odpadu a DSO sa uskutočňuje organizáciou poverenou 



     zberom – firmou FURA s.r.o. 
2.Pre tento účel obec zabezpečuje dva veľkoobjemové kontajnery  pri cintoríne Košický     

Klečenov a pri cintoríne Borda,   2-krát  ročne  - na jar a v jeseni  na  dvoch stanovištiach  
v obci 

3.  Veľkoobjemové kontajnery slúžia na objemný odpad z domácností a DSO. Do týchto  
kontajnerov sa zakazuje ukladať nebezpečné odpady    biologicky rozložiteľné odpady. 

4.   Prepravu a zneškodnenie DSO  vznikajúcich pri stavebných prácach si  zabezpečí  každý     
      stavebník na vlastné náklady. Pristavenie veľkoobjemového kontajnera si občan ako aj     
      právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ objedná  cestou  Obecného úradu  
      v Košickom Klečenove vopred – pred začatím stavebných prác. 
5.  Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať  bezpečným spôsobom mimo 
     verejného priestranstva ( na vlastnom dvore, rsp. vlastnom pozemku) alebo na verejnom  
     priestranstve výlučne na základe súhlasu  obce s využitím verejného priestranstva takým  
     spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu     životného    prostredia,   nadmernému      
     znečisťovaniu  okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 
6.  Iné nakladanie s objemným odpadom a s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do 
     zberných nádob určených pre systém zberu KO alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu 
     uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu. 
7.  Držiteľ stavebných odpadov, ako i DSO je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť 
     pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi ako i DSO. 
 

 
článok 8 

Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) 
 
 
1. Biologický rozložiteľný odpad (alej len BRKO) zo záhrad sa rozumie najmä burina, 
    neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre a orezávky stromov a kríkov, lístie, tráva a pod. 
3. Kazdý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a zabezpečiť jeho 
   skompostovanie na vlastnom pozemku. 
4. Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, do 
    veľkoobjemových  kontajnerov na zber vybraných druhov odpadov alebo ho spaľovať. 
5. Zber, prepravu a zhodnotenie BRKO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane 
    zelene z cintorínov) zabezpečuje obec.  
6. BRKO je aj kuchynský a reštauračný odpad. Za nakladanie s týmto odpadom je  
    zodpovedný prevádzkovateľ takéhoto zariadenia a nie obec. 

 
článok 9 

Odpad zo septikov 
 
1. Majitelia septikov (žúmp), resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú  
    povinní: 

a) zabezpečiť  na vlastné náklady jeho vyprázdňovanie a zneškodňovanie  v dostatočných    
      časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, minimálne však 2 x  



      ročne, 
    b)  zabezpečiť  prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba  prostredníctvom  
         oprávnenej osoby. 
2.  Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť  evidenciu a uschovávať doklady 
     o zabezpečovaní vývozu odpadu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej      
     likvidácie na určenom mieste a na požiadanie kontrolného orgánu ich predložiť. 
3.  Zakazuje sa na území obce zneškodňovať odpad zo septikov iným spôsobom ako je 
     uvedené v tomto nariadení. 
              

článok  10 
Spoločné záverečné ustanovenia 

 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
       a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom o odpadoch 
           a týmto nariadením, 
       b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením, 
       c) nesplní oznamovaciu povinnos poda § 18 ods. 6 zákona o odpadoch, 
       d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním 
           s odpadmi, 
       e) poruší povinnosti a zákazy uvedené v čl. 4 tohto nariadenia, 
       f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c 
           zákona o odpadoch, 
   2. Za priestupok podľa: 
           a) odseku l, písm. a) až  e) možno uloží pokutu do výšky 165,00 eur  
           b) odseku l, písm. f) možno uložiť  pokutu do výšky 663 ,00 eur   
   3. Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prejednáva obec. Na priestupky a ich 
       prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 
       372/1990 Zb. z. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov). 
   4. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
   5. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
       uložiť pokutu do výšky 3 319,00 eur  ak: 
       a) poruší nariadenie 
       b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým 
           naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo                     
           odkladá veci mimo vyhradených miest. 
   6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta obce dozvedel o tom, 
       kto sa konania poda odseku 5 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia 
       nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c). Pri ukladaní pokút sa 
       prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 
       Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 
       (zákon c. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní-správny poriadok v znení neskorších 
       predpisov). Pokuta je príjmom obce. 



 
článok 11 

Spoločné ustanovenia 
 
   1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva: 
         a) komisia obecného zastupiteľstva pre verejný poriadok  
         b) starosta obce 
         d) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Košický Klečenov 
         e) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencíí 
         f) organizácia poverená zberom 
 

článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní, poplatkov a   

a konania podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
      poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
      a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení  
      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2.   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
      nariadenie obce  Košický Klečenov zo dňa  16.12.2007 O zbere, preprave a  nakladaní   
      s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Košický   
       Klečenov. 
3.   Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
      obce Košický Klečenov. 
4.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom  22.5. 2013. 
 
 
 
 
                                                                                             Gabriela Uchaľová 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na stránke obce  dňa: 2.5.2013 
Návrh VZN zvesený zo stránky obce   dňa:  21.5.2013 
 
 
 
 
 



 


