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Obec Koškovce 
 

Sp. zn.: ...............................................  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  na základe ust. § 81 ods. 3, 5 a 8 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce  

č. 5/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Koškovce 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

§1 

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

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

Koškovce s cieľom vytvoriť systém zberu, prepravy, zabezpečenia zhodnotenia 

a zneškodnenia komunálneho odpadu a zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok 

obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 

(2) Nariadenie upravuje v súlade s  § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností, 

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

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov, 

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

5. jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 
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h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 

zák. č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

(3) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

(4) Toto nariadenie upravuje spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a 

kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. 

(5) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Koškovce, je záväzné pre všetky fyzické 

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

odpadmi,  pre všetky  fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorí sa zúčastňujú na 

nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi  z územia obce a na nakladaní aj s inými 

odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

§2 

Základné ustanovenia 

(1) Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny 

odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, 

kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických 

zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného 

odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

(2) Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, 

odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, 

kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani 

odpad z demolácií. 

(3) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z. nevytriedený komunálny odpad 

alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

(4) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z odpad z bežných 

udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(5) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne 

odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich 

zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto 

podskupiny: 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad 

a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady. 

 

§ 3 

Nakladanie so zmesovým   odpadom  

(1) Držitelia komunálneho odpadu sú  povinní zmesový odpad zhromažďovať a umiestňovať do 

zberných nádob určených obcou. Každá zberná nádoba musí byť označená nasledujúcim 

spôsobom: 

 nálepkou s erbom obce Koškovce a uvedením aktuálneho kalendárneho roka alebo 

nálepkou s logom zbernej spoločnosti s uvedením aktuálneho kalendárneho roka, 

 zberná nádoba musí byť viditeľne označená číslom nehnuteľnosti (súpisným číslom) ku 

ktorej patrí. 
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(2) Označenie zberných nádob zabezpečuje obec. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu 

sú povinní v čase stanovenom obcou umožniť povereným pracovníkom obce prístup 

k zberným nádobám za účelom ich označenia. Zberné nádoby, ktoré nebudú označené 

uvedeným spôsobom, zberná spoločnosť nebude vyprázdňovať. 

(3) Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby: 

a) 1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1-4 osoby v rodinnom dome,  

b) 2 nádoby o objeme 120 litrov pre 5 a viac osôb v rodinnom dome, 

c) 1 nádoba o objeme 120 litrov pre vlastníka bytu v bytovom dome alebo 1 kontajner o 

objeme 1100 litrov pre 6 bytov v bytovom dome. 

 

§4 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré 

zabezpečí obec minimálne 2 krát ročne. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú 

občania z bežných udržiavacích prác patria: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 

keramiky a pod.  

(2) Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku 

za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(3) Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií, ktoré vznikli pri výstavbe, 

údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané 

stavebné povolenie a plní povinnosti držiteľa odpadov. 

 

§5 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

(1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce pre 

právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov. 

(2) Držitelia komunálnych odpadov sú i v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po 

vytriedení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia. 

(3) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných 

nádob, z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne: 

1. zberná nádoba 110 l s intervalom odvozu 14 dní, 

2. zberná nádoba 120 l s intervalom odvozu 14 dní 

3. zberná nádoba 1100 l s intervalom odvozu 14 dní 

(4) Výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný vykonať 

doručením písomného oznámenia v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia na obecný úrad. 

(5) V prípade, že pôvodca odpadu potrebuje zmenu výberu zbernej nádoby alebo intervalu odvozu 

odpadov oznámi to doručením písomného oznámenia na obecný úrad s odôvodnením tejto 

zmeny. 

(6) V prípade nového pôvodcu odpadu výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je 

pôvodca odpadu povinný vykonať doručením písomného oznámenia v lehote do 8 dní odo dňa 

vzniku na obecný úrad.  

(7) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber 

odpadu v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody 

všetkých pôvodcov odpadu. Ak sa pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec. 
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TRETIA ČASŤ 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

§ 6 

(1) Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, 

pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. 

(2) Zložka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. ich časť, ktorú 

možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho 

odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné 

nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:  

- papier, 

- plasty, 

- kovy, 

- sklo, 

- kompozitné obaly na báze lepenky, 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 

21 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

- jedlé oleje a tuky z domácností  

- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, 

automobilové batérie a akumulátory 

- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a 

zdravotnícke pomôcky, 

- odpadové pneumatiky, 

- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín 

- drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby,  

 

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa 

tohto nariadenia. 

§ 7 

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín 

1. Objemný odpad sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať do kontajnerov na zber 

objemného odpadu. Zber, zhromažďovanie a preprava objemného odpadu a drobného 

stavebného odpadu sa uskutočňuje na základe harmonogramu zberu vydaného obcou Koškovce 

najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie 

veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou. Objemný 

odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných 

nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý nábytok, sedačka, 

koberce a pod.). 

2. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sú 

držitelia odpadu povinní odovzdať zberovej spoločnosti na parkovisku pred obecným úradom. 

Zber, zhromažďovanie a preprava komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých 

látok sa uskutočňuje podľa harmonogramu zberu najmenej dvakrát ročne. Medzi odpady z 

domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové 

motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, 

fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé 

hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami. 
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Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi 

§ 8 

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných obalov na báze lepenky 

(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a 

oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu: 

- Sklo: triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených vriec na základe 

schváleného harmonogramu, vrecia je potrebné v deň zberu vyložiť pred bránu v čase do 

6,30 hod. Obec určuje na triedený zber skla zelené vrecia o objeme 120 l. Zberová 

spoločnosť vrecia  po vyprázdnení vráti späť. Patria sem: prázdne sklenené fľaše, tabuľové 

sklo - musí byť rozbité 

- Papier: triedený zber papiera sa vykonáva 2 krát ročne prostredníctvom farebne 

rozlíšených  vriec  na základe schváleného harmonogramu, vrecia je potrebné v deň zberu 

vyložiť pred bránu v čase do 6,30 hod. Obec určuje na triedený zber papiera modré 

plastové  vrecia  o objeme 120 l,  ktoré po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť. 

Zbiera sa papier označený recyklačným symbolom. Patria sem: noviny, časopisy, stlačené 

kartóny. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené tak, aby sa zmenšil 

ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

- Plast: triedený zber plastov sa vykonáva 1 krát mesačne prostredníctvom farebne 

rozlíšených vriec na základe schváleného harmonogramu, vrecia je potrebné v deň zberu 

vyložiť pred bránu v čase do 6,30 hod. Obec určuje na triedený zber plastov žlté 

plastové  vrecia  o objeme 120 l,  ktoré po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť. 

Zbiera sa plast označený recyklačným symbolom. Patria sem: PET fľaše, fólie, igelitové 

obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže, čistiacich 

prostriedkov a drogérie. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil 

ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

- Kovové obaly: triedený zber kovov sa vykonáva 2 krát ročne prostredníctvom farebne 

rozlíšených vriec na základe schváleného harmonogramu, vrecia je potrebné v deň zberu 

vyložiť pred bránu v čase do 6,30 hod. Obec určuje na triedený zber kovov červené 

plastové  vrecia o objeme 120 l. Zberová spoločnosť  vrecia po vyprázdnení vráti späť. Do 

kovov patria: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové 

obaly. Konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním vypláchnuť, aby v nich 

nezostali zvyšky jedál. 

- Kompozitné obaly na báze lepenky resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky (tetrapak): triedený zber kompozitných obalov sa vykonáva 2 krát ročne 

prostredníctvom farebne rozlíšených vriec na základe schváleného harmonogramu, vrecia 

je potrebné v deň zberu vyložiť pred bránu v čase do 6,30 hod. Obec určuje na triedený 

zber kovov oranžové plastové  vrecia o objeme 120 l. Zberová spoločnosť  vrecia po 

vyprázdnení vráti späť. Zbierajú sa: nápojové kartóny označené recyklačným symbolom. 

Patria sem: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína. Zbierajú sa do samostatného vreca 

aj keď sa zber vykonáva spoločne s kovovými obalmi. 

 

§ 9 

Školský zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov  

pochádzajúcich z domácností 

Škola alebo školské zariadenie vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov pochádzajúcich z domácností v zmysle § 16a zák. č. 79/2015 Z. z. 
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Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi 

§ 10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov 

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov, takto :  

(2) Na zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad sa určuje záhradný kompostér pre jednu 

domácnosť (jeden rodinný dom).  

(3) Drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov môžu fyzické osoby uložiť na 

vyhradené miesto (označené informačnou tabuľou) na uloženie konárov v priestore za 

družstvom pri Laborci, kde obec zabezpečí jeho štiepkovanie 

(4) Obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

zo záhrad a parkov najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. 

 

§ 11  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  

Na obec sa nevzťahuje povinnosť  zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože: 

 preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad. 

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

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch, 

pretože 100% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. 

 

§ 12 

Obec ustanovuje, že náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov 

na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša obec a sú zahrnuté do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

§ 13 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 

ktorého je pôvodcom  je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. 

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom v 

súlade s platnou právnou úpravou. 

 

§ 14 

 Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

- triedený zber elektroodpadov sa vykonáva spoločne s 2 krát ročne na základe schváleného 

harmonogramu. Elektroodpad je potrebné vyložiť v stanovený deň do 06,30 pred bránu 

svojej domácnosti. 

- Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, 

kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, 

mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, 

predajné automaty a pod. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami  
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(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi, 

ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: 

- triedený zber batérií a akumulátorov sa vykonáva 2 krát ročne na základe schváleného 

harmonogramu spoločne s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu z 

domácností s obsahom škodlivých látok (nebezpečný odpad). Použité batérie 

a akumulátory sú držitelia odpadu povinní odovzdať zberovej spoločnosti na parkovisku 

pred obecným úradom. 

 

§15 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

(1) Obec stanovuje nasledovný spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok:  

 nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať počas 

otváracích hodín v lekárni pri zdravotnom stredisku Koškovce alebo do ktorejkoľvek 

verejnej lekárne, ktoré sú povinné ich zhromažďovať za účelom odovzdania Štátnemu 

ústavu pre kontrolu liečiv.  

 

§16 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti 

prostredníctvom zberovej spoločnosti. 

(2) Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

(3) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

(4) Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na 

verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 

(5) Použitý jedlý olej z domácností je možné odovzdať v 1,5 litrových plastových fľašiach s 

funkčným uzáverom v priestoroch obecného úradu, ktorý zabezpečí jeho odvoz zberovou 

spoločnosťou. 

§ 17 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

Spätný zber odpadových pneumatík sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: 

Konečný používateľ pneumatiky môže bezplatne odovzdať pneumatiku po tom, ako sa stala 

odpadovou pneumatikou, distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 

starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

§ 18 

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási 

orgánu, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza a to : 

 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (Okresný úrad Humenné, 

Kukorelliho 1, Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie) 

 obci v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.(Obecný úrad Koškovce, 

Koškovce 11, 1. poschodie) 
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(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa bodu 

1. 

(3) Oznámenie možno uskutočniť počas úradných hodín písomne, ústne, elektronickými 

prostriedkami, telefonicky. 

 

§ 19  

Zákazy 

1. Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako 

je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vrátane triedených 

zložiek, objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivín, elektroodpadov, použitých 

batérií a akumulátorov na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN, 

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

o odpadoch, 

c) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný  komunálny odpad zo záhrad a parkov 

(tráva, konáre a pod.), vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, s výnimkou 

prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 

d) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach, 

e) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný 

odpad ako zmesový komunálny odpad, vrátane objemných odpadov, odpadov z obsahom 

škodlivín, elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, drobného stavebného odpadu 

a horľavého odpadu (popol), 

f) ukladať do zberných vriec určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku 

komunálneho odpadu, pre ktorú nie je sú určená, vrátane objemných odpadov, odpadov 

z obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu,  

g) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady z obalov a 

neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory osobou, 

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

h) odovzdať vytriedené odpady, vrátane objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivín 

a drobných stavebných odpadov iným subjektom ako zmluvnej zberovej spoločnosti alebo 

ako ustanovuje toto VZN,  

i) zmiešavať elektroodpady a použité batérie a akumulátory s inými zložkami komunálnych 

odpadov,  

j) rozoberať, zasahovať do vytriedených elektroodpadov a použitých batérií a akumulátorov 

a vyberať z nich jednotlivé časti, 

k) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,  

l) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad, vedľa nich alebo na 

verejné priestranstvá nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky. 

 

PIATA ČASŤ 

Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

§ 20 

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a kompostovacích zásobníkov na 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša obec a sú zahrnuté do miestneho poplatku za 

komunálne odpady. 
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ŠIESTA ČASŤ 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 21 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením. 

(2) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Koškovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Koškovce 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Koškovce. 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Koškovce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Koškovce 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce dňa 

14.12.2020. 

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

  

 

 

V Koškovciach dňa 14.12.2020  

 

 

 

 

 

 úradná pečiatka  Ing. Vladimír Babič 

 s erbom obce  .............................................................................. 
  starosta obce 


