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1. Dôležité odkazy  
 

Všeobecne záväzné  nariadenie (VZN) o nakladaní  s odpadmi  
 
Všeobecne záväzné  nariadenie obce (VZN) o poplatkoch   
 
Harmonogram zberu odpadov a zásady zberu   
 
Zberný dvor a kompostovisko  
   

  

2. Právne súvislosti  
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi sa riadi:  

a) Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Zbierky zákonov.  

b) Všeobecne záväzným nariadením obce  (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi na jej území.  

c) Osobitnými predpismi ako napr:  

- Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (Zákon č. 582/2004 Z. z.)  

- VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

- Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 355/2007 Z. z.)  

- Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. (Zákon č. 362/2011 Z. z.)  

- Zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších 

predpisov (Zákon č. 364/2004 Z. z.)  

  

3. Poplatky  
V poplatku za komunálny odpad, ktorý sa riadi osobitným predpisom sú zahrnuté okrem nákladov na 
samotný zber odpadu z domácností aj náklady na odstraňovanie nezákonne umiestneného 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.  
  

4. Základné pojmy  
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa 

jej zbaviť. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta , okrem odpadov 

vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania; za odpady z 

domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 

rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v 

meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta .  Medzi komunálne 

odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky. Biologický odpad je biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, 

zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo 

aeróbnym spôsobom . Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa 

činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky 

https://www.parchovany.sk/e_download.php?file=data/editor/21sk_48.pdf&original=VZN%20%C4%8D.03-2021%20-o%20nakladan%C3%AD%20s%20komun.%20odpadmi.pdf
https://www.parchovany.sk/e_download.php?file=data/editor/21sk_46.pdf&original=VZN%20%C4%8D.%2006-2021%20-%20o%20poplatku%20za%20kom.%20odpad%20zo%20d%C5%88a.pdf
http://www.secovce.sk/download_file_f.php?id=657263
https://www.parchovany.sk/urad-2/vyvoz-odpadu/
http://www.secovce.sk/download_file_f.php?id=663388
https://www.parchovany.sk/obec-1/sluzby-v-obci/zberny-dvor/
http://www.zlatestranky.sk/firmy/Ve%C4%BEk%C3%A9+Ozorovce/H1097350/OZOR,+s.r.o.+-+SKL%C3%81DKA+NIE+NEBEZPE%C4%8CN%C3%9DCH+ODPADOV/
http://www.odpadservis.sk/predpisy
http://www.odpadservis.sk/predpisy
http://www.odpadservis.sk/predpisy
http://www.odpadservis.sk/predpisy
http://www.odpadservis.sk/predpisy
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rozložiteľný odpad na kompost. Drobný stavebný odpad (DSO) je 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. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky 

komunálneho odpadu v určenom čase. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v 

určitom čase najviac na jeden deň. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok vo výške, ktorá je priamo 

úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas, ak o tom rozhodla 

všeobecným záväzným nariadením mesta. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny 

výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a 

akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky. Organizácia zodpovednosti výrobcov 

(OZV) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne 

výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. OZV, v súlade s udelenou 

autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto 

povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) je 

súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho 

životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku. 

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, 

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný 

tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať 

domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. Použitá 

batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom. Zberovou spoločnosťou sa 

rozumie mesto alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území 

mesta, a to na základe zmluvy s mestom uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.   

  

5. Zákazy pri nakladaní s odpadom  
Zakazuje sa :   

• uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom,  

• zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,  

• zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží ako aj vypúšťať a vhadzovať 

odpad do vodných tokov,  

• riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok,  

• zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,  

• spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach,  

• ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad 

ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob/vriec určených na triedený zber 

komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,  

• preplňovať a preťažovať zberné nádoby  odpadom.   

  

6. Povinnosti pri nakladaní s odpadom  
Povinnosti:   

• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,   

• užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,   
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• ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné 

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,   

• 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,  

• pred uložením do zbernej nádoby minimalizovať vzhľadom na objem a rozmer najmä obalov a 

neobalových výrobkov,  

• poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi,  

• v prípade právnických osôb,  iný ako komunálny odpad zhromažďovať oddelene a zabezpečiť jeho 

zhodnotenie a zneškodnenie podľa predpisov na vlastné náklady,  

• prednostne zhodnocovať odpady zo zelene, najmä v záhradkárskych lokalitách a lokalitách  IBV, 

v ktorých sú vytvorené podmienky na vlastné domáce alebo komunitné kompostovanie.  

  

7. Umiestňovanie nádob na zber odpadu  
Podmienky:  

• nádoby na odpad sa neumiestňujú trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.   

• umiestnené nádoby nesmú narúšať vzhľad okolia a hygienu prostredia,   

• nádoby sa neumiestňujú na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, 

frekventovaných miest a pod.,   

• nádoby sa umiestňujú na spevnený podklad,   

• k nádobám v deň zberu musí byť zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú 

manipuláciu s nádobami,   

• nádoby na odpad sa v deň zberu vykladajú na verejný priestor od 6:00 hod.  

• po vyprázdnení nádob zberovou spoločnosťou sa nádoby musia ihneď umiestniť na vyhradené 

miesto,  

• okolie zberných nádob sa udržuje v čistote a v poriadku  

  

8. Zber zmesových komunálnych odpadov  
V obci sa používajú na zber zmesových komunálnych odpadov nádoby o veľkosti 110l, 120l ako aj 1100 

litrové kontajnery, veľkoobjemové kontajnery a vrecia. Počet zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad v rodinnom dome je určený na počet osôb, pričom jedna domácnosť má nárok na 1 zbernú 

nádobu vo veľkosti 110l alebo 120l. Domácnosť v ktorej na základe trvalého pobytu žije 6 osôb a viac, 

môže byť umožnené na základe žiadosti vlastníka používať aj druhú zbernú nádobu. Ak klesne v 

domácnosti počet osôb pod 6 osôb, vlastník je povinný nepoužívať druhú zbernú nádobu.  

  

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec výmenou, po uplynutí jej životnosti. 

Životnosť nádob na zmesový komunálny odpad sa stanovuje na 10 rokov. Výmenou zbernej nádoby po 

jej životnosti sa rozumie jej odovzdanie obci a následné vyzdvihnutie nádoby na obecnom úrade po 

uhradení jej ceny podľa aktuálneho cenníka.    

  

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje pravidelne na základe harmonogramu.   

http://www.secovce.sk/download_file_f.php?id=663388
http://www.secovce.sk/download_file_f.php?id=663388
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9.  Zber objemného odpadu  
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej 

nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber.   

Patria sem: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu 

a podobne.   

  

Zber objemného odpadu sa vykonáva bezplatným odovzdaním odpadu na určenom mieste do 

pristavených veľkoobjemných kontajnerov.  

  

10. Zber drobného stavebného odpadu (DSO)  
K drobnému stavebnému odpadu bez obsahu škodlivín (DSO), ktorý vyprodukujú občania.  

Patria sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.   

Občania sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, 

plasty, papier a lepenku. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu zo zberného miesta.  

  

DSO majú možnosť obyvatelia odovzdať na zbernom  dvore v prevádzkovom čase (odsek 15.) Za DSO 

sa platí miestny poplatok podľa príslušného nariadenia obce. 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 pričom obec vývoz a 

likvidáciu takého odpadu nezabezpečuje.  

  

11. Zber triedeného zberu  
V obci sa vykonáva triedený zber:   

• papiera, skla, PET-fliaš, zmiešaných plastov,   

• elektroodpadov z domácností, kovových obalov, 

• nebezpečného odpadu (použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

a akumulátorov),    

• jedlých olejov a tukov z domácností,   

• biologicky rozložiteľných odpadov z parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

• odpadu s obsahom škodlivín,  

• textilu a šatstva.  

  

11.1. Papier, sklo, plasty, kovy (odpady z obalov a neobalových výrobkov)  
Náklady na zabezpečenie triedeného zberu  vyhradených prúdov odpadu (papier, sklo, plasty, kovy) 

znášajú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Je zakázané odovzdať papier, sklo, plasty, kovy 

iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.   

Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa zverejneného harmonogramu zvozu odpadu. 

Obec určuje na triedený zber odpady z obalov a neobalových výrobkov v IBV (rodinné domy)  plastové 

vrecia, ktoré po vyprázdnení zberová spoločnosť vráti späť.  

PAPIER (papierové obaly a neobalové materiály) - v rámci triedeného zberu sa zbierajú 

prostredníctvom vriec a mobilného zberu. Informácia na výrobku (vzor piktogramov):  
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Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 

zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.   

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly 

na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, celofán, 

viacvrstvové obaly (škatuľové obaly od nápojov),  a pod.   

  

PLASTY (plastové obaly a neobalové výrobky) – v rámci triedeného zberu sa zbierajú 

prostredníctvom vriec a mobilného zberu. Informácia na výrobku (vzor piktogramov):  

  
  

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky 

od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 

rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový 

polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, 

obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.   

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly (škatuľové od nápojov), 

hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, matrace, žalúzie, 

rolety, polystyrén, autoplasty, a pod.   

  

Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej 

miesta.  

  

KOVY (kovové obaly) - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a mobilného 

zberu. Informácia na výrobku (vzor piktogramov):  

  
  

Patria sem: obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.   

Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, 

farbami a rôznymi chemickými látkami, a pod.   

  

Konzervy a plechovky je nutné pred odovzdaním opláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.  

  
  

SKLO (sklenené obaly a neobalové výrobky) - v rámci triedeného zberu sa zbierajú 

prostredníctvom vriec a mobilného zberu. Informácia na výrobku (vzor piktogramov):  

  



ODPADservis.sk                                                                                                           S t r a n a 7 | 11  

  

  

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, 

rozbité okenné (tabuľové) sklo, sklo z okuliarov a pod.   

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, 

časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, autosklo, drôtené sklo, sklobetón a pod.   

  

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) sú materiály tvorené 

minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec a mobilného zberu. Informácia na výrobku 

(vzor piktogramov); C v kombinácii s ďalšou prevažujúcou zložkou napr. PAP, Alu (vzor piktogramov):  

  
  

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a 

džúsov, vína, a pod.   

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 

práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky 

z kompozitných krabíc, fólie, kartón.  

  

 

11.2. Elektroodpady z domácností  
Občania vykladajú elektroodpad z domácností pred bránu domu v stanovený deň v zmysle 

zverejneného harmonogramu. Elektroodpad musí byť v celku a musí obsahovať všetky elektrické časti 

a súčiastky. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať aj distribútorom prostredníctvom 

spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.  

  

Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, 

videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, 

ručné elektrické náradie, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, chladničky, elektrické náradie atď. 

Do elektroodpadu nepatria:  plynové spotrebiče, vypínače, zásuvky, svetelné reklamy, chladničky 

bez motorov a pod.  

  

11.3. Použité batérie a akumulátory  
Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto 

odpadom.  

Občania ich môžu odovzdať aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov.  

  

Do použitých batérií a akumulátorov patria:  prenosné (gombíkové, tužkové,...) a automobilové 

batéria a akumulátory.  

Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory.  

   

11.4. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad  
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí:  
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• biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov  

• biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,  

• jedlé oleje a tuky z domácností.  

  

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný komunálny odpad do zberných nádob na komunálny odpad, 

na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.   

Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu, ktorí vlastnia alebo užívajú rodinné domy, aby 

rozložiteľný biologicky komunálny odpad okrem jedlých olejov a tukov prednostne kompostovali 

formou domáceho kompostovania. Podmienkou vykonávania vlastného kompostovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov je, že kompostovanie obyvatelia vykonávajú v súlade so zákonom o odpade.  

  

Obec je oprávnená vykonávať kontrolu realizácie kompostovania u obyvateľov prostredníctvom 

zamestnancov obecného úradu.   

  

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov  
Do biologicky rozložiteľných odpadov z parkov vrátane odpadu z cintorínov patria: kvety, 

tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky 

z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.  

Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, 

kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.  

  

Občania - pôvodcovia odpadov zo zelene, zhromažďujú odpady zo zelene vo vlastných alebo užívaných 

priestoroch a objektoch  (kompostéroch) za účelom prednostného kompostovania v domácich a 

komunitných kompostárňach, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t.  

  

 

Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady  
Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 

kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých 

zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe 

alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu.  

Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, 

drevený odpad, burina, kvety a pod.  

  

Obec nezabezpečuje zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, pretože si uplatnila výnimku 

zo zákona o odpadoch.  Občania ako pôvodcovia odpadu môžu biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

kompostovať vo vlastných kompostéroch alebo na domácich kompostoviskách.  

 

Jedlé oleje a tuky z domácností  
Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, 

prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.   

Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne 

určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.  
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Triedený zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva kampaňou na vopred obcou určených  miestach a vo 

vyhlásených dňoch. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si 

občania zabezpečujú samostatne.  

  

11.5. Zberu odpadu s obsahom škodlivín   

(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)  
Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať 

z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.   

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, 

umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, 

handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.   

  

Obec zabezpečuje zber podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia. 

  

11.6. Zber textilu a šatstva  
Pod textilom vhodným na zber patria: prikrývky, deky, posteľná bielizeň, látky, záclony.  

Pod šatstvom vhodným na zber patria: všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a 

pod.), topánky v pároch a pod.  

  

Textil a šatstvo sa zbiera oddelene a musí byť čisté a suché. Triedený zber šatstva a textílií vo forme 

predchádzania vzniku odpadov sa vykonáva prednostne kampaňou vo vopred obcou vyhlásených 

dňoch a na webovom sídle obce.  

  

11.7.  Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami a zdravotníckych pomôcok  
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami sú občania povinní odovzdať  do 

verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať 

do zmesového komunálneho odpadu.    

12.  Biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne  
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa 

kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.  Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou 

a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie 

sú súčasťou miestneho poplatku).  Prevádzkovateľ kuchyne písomne oznámi  obci  v lehote do 30 dní 

odo dňa vzniku prevádzky spôsob zabezpečenia nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a 

reštauračným odpadom vrátane jedlých olejov a tukov. Oznámenie musí obsahovať najmä názov 

prevádzkovateľa kuchyne, kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO, kópiu zmluvy alebo iného dokladu 

preukazujúceho platný zmluvný vzťah a doklad preukazujúci oprávnenosť zmluvnej strany na 

vykonávanie danej činnosti.  
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13. Odpadové pneumatiky  
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, 

odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík 

umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel 

alebo spracovateľovi starých vozidiel.  

  

14. Zber kalu zo septikov a žúmp  
Majitelia existujúcich septikov resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia apod. sú povinní  

• zabezpečiť na vlastné náklady ich vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných časových 

intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia   

• objednať s dostatočným predstihom na vlastné náklady vyprázdňovanie  prepravu, 

zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba prostredníctvom oprávnenej osoby.  

  

15. Zberný dvor  

Prevádzkový čas:     Streda       12,30 – 15,30 hod.  

 Sobota            8,00 – 12,00 hod.  

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá:  

skrátený názov odpadu:                       kat. číslo:       kategória:  

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 20 01 38 O 

Biologicky rozložiteľný odpad  20 02 01  O  

Objemný odpad  20 03 07  O  

Drobné stavebné odpady*        20 03 08  O  
* Podrobnosti o spôsobe platby poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín upravuje VZN 

mesta.   

Prevádzkovateľ:              Kontakty:  

Obec Parchovany                           ocu@parchovany.sk  

Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany      www.parchovany.sk  

IČO: 00331813               tel: 056 / 67 97 101  

       0918 400 652 

V záujme vlastnej bezpečnosti  Vás žiadame, aby ste dodržiavali najmä nasledujúce pokyny!  
• Vstup do priestorov ZD je možný len na základe pokynov a len po oboznámení sa s prevádzkovým 

poriadkom   
• Pohyb v ZD je možný výhradne v sprievode zamestnanca ZD   
• Pre pohyb motorovým vozidlom je predpísaná maximálna rýchlosť 5 km/h.   
• V celom areáli je zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom   
• Venujte zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po areáli   
• Dbajte na správny postup pri dvíhaní bremien   
• Odpad ukladajte výhradne na miesta určené zamestnancom ZD   
• Je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s odpadom   
• Je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde je v prevádzke manipulačná a zdvíhacia technika   
• Dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabuliach a značkách   
• Zistenie požiaru bezodkladne ohláste  zamestnancom ZD   

  

http://www.parchovany.sk/
http://www.secovce.sk/
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16. Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu  
Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže  oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, 

ktoré je v rozpore s popisom systému nakladania s odpadmi v obci, všeobecne záväzným nariadením 

obce alebo so zákonom o odpadoch.  

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 

nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, túto skutočnosť oznámiť.  

  

Oznámenie oznamovateľ oznamuje:  

Písomne, emailom alebo telefonicky príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva:  

Okresný úrad v Trebišove, Odbor starostlivosti o životné prostredie  

Námestie mieru 804/1, 

075 01 Trebišov 

Tel: 0961 715 761 

Korešpondenčná adresa: 

Podateľňa: 

M. R. Štefánika 1161/184 

075 01  Trebišov 

Elektronický formulár TU!  

  

Písomne, emailom alebo telefonicky mestu na adresu:   

Obec Parchovany , Hlavná 470/22 

076 62  Parchovany  

Tel: 056/67 97 101  

Mobil: 0911 583 984 

 

Email: ocu@parchovany.sk  

  

Telefonicky na polícii:  

Polícia SR  

Tel: 158  

  

Oznámenie obsahuje najmä:    

• meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej  

osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),   

• kat. územie, LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,  

• druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný 

odpad, apod.),  

• druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné 

pozemky, inundačné územia apod.,     

• množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.  

  

Cenník odpadových nádob  
Obec zabezpečuje predaj odpadových nádob v cene 20,00 € od dodávateľov zberných nádob. Cena 
po vypredaní skladových zásob sa môže zmeniť. Informujte sa o aktuálnej cene odpadových nádob  
na obecnom úrade.  

http://www.minv.sk/?kontakty-18&kontakt=11664&od=12891
http://www.minv.sk/?kontakty-18&kontakt=11664&od=12891

