
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďačov 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi,a drobnými stavebnými odpadmi

vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a
reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a

elektroodpadov z domácnosti
na území obce Ďačov 

Obecné zastupiteľstvo v Ďačove na základe § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  v  súlade  s  ustanovením  §39  odst.6  zákona 
č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:

ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet,  účel  a  pôsobnosť  nariadenia  Obec  Ďačov  týmto  nariadením  upravuje 
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného 
zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO na území obce Ďačov, jako aj 
miesta určené na ukladanie týchto odpadovana zneškodňovanie odpadov.

ČASŤ II.
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

§2
Určenie systému zberu a prepravy komunálnych odpadov 
(1) Zberné nádoby pre zber netriedeného KO a DSO pre fyzické osoby zabezpečuje obec 
Ďačov po zaplatení miestneho poplatku.
(2) Zberné nádoby pre zber netriedeného KO pre právnické osoby, fyzické osoby 
–podnikateľov si zabezpečujú uvedení pôvodcovia odpadu na vlastné náklady.
(3) Pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených.
(4) V katastrálnom území obce sa určuje:
Pre rodinné domy:
-povinná štandardná zberná nádoba (nádoby) pre platiteľov poplatku z rodinného domu 
pre netriedený KO a to 1 ks 110 l nádoba pre jeden rodinný dom / pre 1 -5 osôb / 2 ks 110l  
pre 6 a viac osôb, vývoz 1x za 3 týždne, podľa separačného kalendára. 
Pre bytové domy:
-povinná  štandardná  zberná  nádoba  pre  platiteľov  poplatku  z  bytového  domu  pre 
netriedený KO a to 1 ks 110 l nádoba pre jeden byt / 1–5 osôb / 2 ks 110 l pre 6 a viac  
osôb. Vývoz je zabezpečený 1 krát za 3 týždne, podľa separačného kalendára,
Pre prevádzky (právnické osoby, fyzické osoby –podnikateľov):
-povinná  štandardná  zberná  nádoba  (nádoby)  pre  platiteľov  poplatku  –podnikateľov  –
fyzickú  alebo  právnickú  osobu,  pre  netriedený  KO a  to  110  litrová  nádoba.  Vývoz  je 
zabezpečený 1 krát za 3 týždne, podľa separačného kalendára.
(5) Právnické alebo fyzické osoby 
–podnikatelia, pri činnosti ktorých vzniká iný ako komunálny odpad, sú povinní s týmto 
odpadom nakladať podľa §19 odst.  1 a 3 zákona o odpadoch,  schváleného programu 
odpadového hospodárstva a v zmysle platnej legislatívy.
(6) Ak dochádza k znečisťovaniu okolia z dôvodu nedostatočného počtu zberných nádob, 
je povinný vlastník alebo užívateľ objektu zvýšiť počet zberných nádob.



(7) Minimálna životnosť 110 l zbernej nádoby je 5 rokov. Cena nádoby ( fyzických osôb –
domácnosti) je 22,-  €.
(8) Za technický stav zbernej nádoby zodpovedá platiteľ poplatku.
(9)  Nový  platiteľ  poplatku  resp.  pôvodca  KO  a  DSO  je  povinný  sa  prihlásiť  na  OcÚ 
najneskôr  do  jedného  mesiaca  odo  dňa,  keď  sa  stáva  platiteľom  poplatku  za  zber, 
prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v zmysle zákona oodpadoch tohto VZN.
(10) Každý, kto vykonáva (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky 
a  podobné  zariadenia)  alebo  organizuje  podujatia  pre  verejnosť  na  verejných  alebo 
otvorených priestranstvách na území obce Ďačov je povinný ukladať KO, ktorý vzniká v 
súvislosti s touto činnosťou, do zberných nádob a na miestach určených obcou.
(11) Pôvodca odpadu je povinný umiestniť zberné nádoby tak, aby:
-boli  v deň vývozu pripravené na verejne prístupnom mieste v bezprostrednej  blízkosti 
verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo
-bolo možné zberné nádoby bez časových strát a ťažkostí vynášať,
-boli zberné nádoby umiestnené na pevnom podklade,
-boli zberné nádoby vynesené až na miesto, kde je k nim možný prístup a zabezpečiť ich  
uloženie späť na miesto po vyprázdnení,
-boli udržiavané v riadnom stave a čistote na svoje náklady.
(12) Pôvodca odpadu je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby nedošlo k 
znečisteniu okolia zbernej nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie, po vysypaní odpadu 
uzatvoriť zberné nádoby.
(13)  Ak  je  obsah  zbernej  nádoby zmrznutý  tak,  že  sa  nedá vysypať,  resp.  je  zberná 
nádoba preťažená,  je  pôvodca povinný túto  závadu  odstrániť  bez poškodenia  zbernej 
nádoby.
(14)  Pôvodca  KO  zodpovedá  za  KO  uložený  v  zbernej  nádobe  až  do  jeho  odvozu 
oprávnenou osobou.
(15) Zakazuje sa:
-pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať,
-do zberných nádob ukladať odpady, ktorá nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú,
-ukladať netriedený KO do zberných nádob určených na separovaný odpad
-ukladať odpad mimo zbernej nádoby,
-premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
-používať zberné nádoby na iný účel,
-poškodzovať zberné nádoby,
-svojvoľne vytvárať skládky odpadu,
-vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob,
-uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na mieste na to určenom týmto VZN,
-riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s 
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
-ukladať alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní 
odpadových olejov do pôdy,
-spaľovať KO s výnimkou odpadu zo zelene a to konkrétne suchej drevnej hmoty,
-zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám,
-zneškodňovať v nádobách odpad nevznikajúci na území Obce Ďačov osobami, ktoré nie 
sú pôvodcami a držiteľmi KO a DSO na území obce Ďačov ,
-opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácnosti.
Tieto  zákazy sa  nevzťahujú na organizované akcie triedeného zberu  organizované po 
dohode s  organizáciou  poverenou zberom na zhodnocovanie  vytriedených zložiek  KO 
fyzickými a právnickými osobami, napríklad odovzdávaním do zberného dvora obce, ak 
tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob.



§3
Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu

(1) KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR –vyhláška č. 284/2001 Z.z. v
platnom znení pod číslom 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny odpadov:
-20 01 –separovane zbierané zložky KO
-20 02 –odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
-20 03 –iné komunálne odpady
(2) Určenie oprávnených osôb na zber a prepravu KO
-vykonávať  zber,  prepravu  a  zneškodňovanie  KO  a  DSO  s  výnimkou  biologicky 
rozložiteľného  kuchynského  a  reštauračného  odpadu  od  prevádzkovateľa  kuchyne  na 
území obce Ďačov  môže len ten /oprávnená osoba, organizácia/, kto má  uzatvorenú 
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Ďačov, uvedený v prílohe  č.1 tohto VZN
-fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá  
alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú podmienky (veľkosť 
a typ nádoby, harmonogram vývozu a pod.) osobitne s obcou Ďačov .
(3) Oddelene zbierané zložky KO v obci Ďačov 
-papier 
-sklo
-plasty
-biologický rozložiteľný odpad
-nebezpečný odpad
-objemový odpad (nadrozmerný odpad)
-vyradené elektrické a elektronické zariadenia
-drobný stavebný odpad
(4) Obyvatelia individuálnej bytovej výstavby 
–rodinného domu a bytového domu sa do procesu separácie môžu zapojiť tzv. vrecovým 
systémom  t.j.  zberom  jednotlivých  komodít  =  plasty,  sklo  do  farebne  rozlíšených 
plastových vriec, ktoré sú do domácnosti spoločne so separačným kalendárom dodávané 
vždy na začiatku, prípadne v priebehu roka. Vrecia s komoditami musia by v deň vývozu 
vyložené pred bránou v daný čas. Spôsob zberu ostatných vyseparovaných zložiek KO je 
uvedený v ods. 7. 
(5)Podnikatelia  si  zhodnotenie,  respektíve  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov  (so 
značkou N) zabezpečujú sami podľa platných predpisov (§ 7 zákona o odpadoch).
(6) Spôsob triedenia oddelene zbieraných zložiek KO:
a) Papier  
-noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, 
kalendáre,  telefónne  zoznamy,  obalový  materiál  z  papiera  a  lepenky,...Pri  triedení:JE 
POTREBNÉ  z  papiera  odstrániť  väčšie  kovové,  či  plastové  časti  (hrebeňová  väzba).  
Papier musí byť zviazaný do balíkov.
Vývoz papiera výmenným spôsobom : 
–podľa potreby v dopredu určenom termíne, ktorý bude oznamovaný prostredníctvom MR 
na určenom mieste.
b) Sklo 
- vrecia s popisom na sklo
Na území obce pre rodinné domy budú poskytnuté zberné vrecia, pre každý rodinný dom. 
Do vriec určených na zber skla vhadzujte:
-všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo, 
sklenené  poháre  z  konzervovaných  potravín,  detskej  výživy,  zeleniny,  ovocia,  kávy, 
pochutín,...Vývoz zberných vriec bude určený v separačnom kalendári. 
c) Plasty
–zelená farba
Na území obce pre rodinné domy budú poskytnuté zberné vrecia, pre každý rodinný dom.



Do vriec určených na zber plastov vhadzujte:
-plastové fľaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, čistiacich a hygienických 
potrieb, plastové obaly od jogurtov,  masla, pomazánok, potravín,  cukroviniek, cestovín, 
kozmetiky,  obalové  fólie,  drobné  plastové  predmety,  bandasky,...  Pri  triedení:  JE 
POTREBNÉ  objem  PET  fliaš  pred  vhodením  do  vreca,  či  kontajnera  zmenšiť  ich 
stlačením.Vývoz zberných vriec bude určený v separačnom kalendári. 
d) Nebezpečný odpad (NO)
Zber  nebezpečných  odpadov  zabezpečuje  mesto  minimálne  2x  ročne.  Organizácia 
poverená zberom vspolupráci s obcou zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom 
časovom predstihu o zbere nebezpečných odpadov osobitným oznamom, pričom využije 
všetky možnosti informačného systému v obci. Vinformácii sa uvedú najmä termíny zberu, 
druhy odpadov, ktoré je možné odovzdávať a pod. 
e) Nakladanie s elektroodpadom z domácnosti
Obec  Ďačov  zabezpečuje  zber  elektroodpadu  z  domácností  podľa  separačného 
kalendára.  V deň zberu je  potrebné umiestniť  elektroodpad pred svoje obydlie,  plot,  k  
odpadovej nádobe, na verejne prístupné a viditeľné miesto.
f) Objemový odpad (nadrozmerný odpad)
Obec Ďačov  zabezpečuje podľa potreby, zber objemových odpadov. Občan je povinný 
nadrozmerný odpad doniesť na zberný dvor (areál hosp. dvor FIAM agroservices). Obec 
zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o prevádzkových 
hodinách zberného dvora. 

§4
Spôsob nakladania s drobným stavebným dopadom (DSO)

(1)  DSO  sa  odoberá  celoročne  v  zbernom  dvore  alebo  počas  jarného  a  jesenného 
upratovania uložením do veľkoobjemového kontajnera (VOK) určeného na DSO.
(2) Ak si stavebné úpravy realizuje platiteľ poplatku ako FO, môže tento odpad odovzdať 
bezplatne v zbernom dvore alebo uložiť do veľkoobjemového kontajnera (VOK). Množstvo 
takto  odovzdaného  odpadu  je  v  rozsahu  do  1  m3 ročne  od  platiteľa  poplatku,  t.j. 
domácnosti.
(3)  Ak  stavebné  práce  realizuje  PO  alebo  FOP  do  30  dní  po  ukončení  prác  alebo 
najneskôr pri kolaudačnom konaní doručí na obecný úrad potvrdenie o uložení odpadu na 
skládku.
(5)  Zber,  prepravu,  zneškodňovanie  a  zhodnocovanie  DSO  môže  vykonávať  len 
oprávnená organizácia, ktorá má zmluvu s obcou Ďačov .
(6) Pôvodcovia i držitelia DSO a stavebného odpadu (SO) sú povinní odpad prednostne 
vytriediť na jednotlivé zložky (druhy) odpadu 
– kovy, drevo, plasty a pod. a tieto účelne zhodnotiť.
(7)  Zvyšný  zmiešaný  DSO v  malých  množstvách  a  objeme,  ktorý  neobmedzí  systém 
zneškodňovania  KO,  nepoškodí  alebo  nepreťaží  zberné  nádoby  môžu  pôvodcovia  a 
držitelia  zneškodňovať  v  nádobách  na  netriedený  KO,  ktoré  sú  určené  pre  daného 
pôvodcu alebo držiteľa.
(8)  Pokiaľ  celkové množstvo  alebo veľkosť  jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho 
zhromažďovanie  spôsobom uvedeným v  predchádzajúcom bode,  môže  jeho  pôvodca, 
držiteľ využiť na zneškodnenie systém objemného odpadu v obci Ďačov  ako je uvedené v 
§ 3.
(9) Pôvodcovia i držitelia DSO a SO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným spôsobom 
mimo  verejného  priestranstva,  alebo  na  verejnom  priestranstve  výlučne  na  základe 
súhlasu  obce  Ďačov  s  využitím  verejného  priestranstva,  takým  spôsobom,  aby 
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia.
(10) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených 



pre  iných  účastníkov  systému  zberu  KO alebo  do  nádob  určených  na  oddelený  zber 
zložiek komunálneho odpadu .
(11)  V  prípade  DSO  presahujúci  rozsah,  ktorý  zabezpečuje  obec  Ďačov  je  možnosť 
objednania kontajnera za poplatok u firmy, ktorá poskytuje služby pre obec Ďačov v oblasti 
nakladania s odpadom, alebo odovzdať odpad prevádzkovateľovi mobilného zariadenia na 
zhodnocovanie  ostatných  odpadov  CBR  s.r.o.  sídlo  Hollého  29,  083  01  Sabinov,  za 
poplatok  na skládke v  Rožkovanoch.  (  betón,  tehly,  obkladačky,  dlaždice  a  keramika, 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky)
(12) Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný 
uzatvoriť  zmluvu  o  dovoze  a  likvidácii  odpadov  s  oprávneným  vývozcom,  alebo  s 
prevádzkovateľom  skládky  odpadov,  pokiaľ  si  stavebné  odpady  na  skládku  odpadov 
privezie vlastným dopravným prostriedkom. 
(13) Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady ako i drobné stavebné odpady na 
iné  miesto  ako  na  to  určené  a  tým  vytvárať  nepovolené  skládky  odpadov.  Stavebné 
odpady môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne 
dlhú dobu. 
Spôsob  nakladania  sbiologicky  rozložiteľným komunálnym  odpadom,  okrem biologicky 
rozložiteľného kuchynského reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.

§5

Na zbernom dvore bude umiestnený veľkoobjemový kontajner (VOK) na zber vytriedeného 
BRO.Do kontajnera určeného na zber BRO vhadzujte:
-odpad zo záhrad a parkov: trávu, porezané konáre z orezávania stromov a krov, lístie a 
zelené časti rastlín zbavené zeminy. V rodinných domoch, ktoré majú záhradky, je vhodne 
zaviesť domáce kompostovanie. Vyprodukovaný kompost sa môže použiť na zlepšenie 
kvality pôdy,  okolo ovocných stromov,  okrasných stromčekov,  kompost môžu v období 
rýľovania  použiť  ako  hnojivo  tým,  že  ho zarýľujú  do  pôdy.  Týmito  činnosťami  vrátime 
pôdne živiny, ktoré sme z nej vyčerpali pri pestovaní ovocných stromov, alebo zeleniny.
Obec v určených dňoch poskytne  techniku na drvenie bioodpadu zo záhrad.  Vývoz a 
zhodnocovanie  biologického  odpadu  je  zabezpečený  firmou(  oprávnenou  osobou),  s 
ktorou  má obec  podpísanú  zmluvu,  ktorej  predmetom je  poskytnutie  služieb  v  oblasti 
nakladania  s  odpadom.  Spôsob  nakladania  s  biologicky  rozložiteľným  kuchynským  a 
reštauračným  odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

§6

(1)  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. Zakazuje sa zmiešavať 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
(2)  Náklady  spojené  so  zberom,  skladovaním  a  prepravou  a  spracovaním  vrátane 
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne ( tieto náklady 
nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady).
(3) Prevádzkovateľ   kuchyne musí primerane zabezpečiť  skladovanie odpadu do doby 
odovzdania  odpadu  na  jeho  spracovanie  tak,  aby  sa  k  obsahu  kontajnera  nedostali  
nepovolané osoby, hlodavce a iné živočíchy.



ČASŤ III.
Zberný dvor a zberné miesta

§ 7
Pre zefektívnenie triedené ho zberu odpadov v obci Ďačov  je v prevádzke Zberný dvor v 
areáli  hosp.  dvor  FIAM  agroservices,  kde  môžu  obyvatelia  obce  Ďačov  donáškovým 
spôsobom bezplatne odovzdať vytriedený komunálny odpad.
DRUHY ODOBERANÝCH ODPADOV V ZBERNOM DVORE V OBCI ĎAČOV: 
-biologický rozložiteľný odpad
-objemový odpad (nadrozmerný odpad)
-drobný stavebný odpad (keramika )
- nadrozmerné plasty
Prevádzkové hodiny na zbernom dvore a na zberných miestach schvaľuje starosta obce  a 
budú  aktuálne  vždy  uvádzané v  prílohe  č.1  VZN,  ktorej  obsah nepodlieha schváleniu 
obecným  zastupiteľstvom.

ČASŤ IV.
NEPOVOLENÉ SKLÁDKY ODPADOV NA ÚZEMÍ OBCE ĎAČOV

§ 8
(1) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. 
v  platnom znení,  je  povinný  to  ohlásiť  bezodkladne príslušnému ObÚŽP,  v  územnom 
obvode, ktorých sa nehnuteľnosť nachádza a Obecnému úradu v Ďačove .
(2) V celom katastrálnom území obce Ďačov sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov,  
zariadení  a  objektov  na  to  určených.  Ukladanie  odpadu  na  iné  miesta  je  zakladaním 
nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.
(3)  Vlastník,  správca  alebo  užívateľ  je  povinný  vykonať  opatrenia  na  zamedzenie 
zakladania nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.
(4) Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Ďačov zakladá nepovolenú 
skládku odpadov na Obecný úrad v Ďačove, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo 
veciach odpadového hospodárstva.

ČASŤ V.
POPLATOK ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU KO a DSO

§ 9
(1) Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok a to 
podľa VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Sadzby poplatkov sú uvedené vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.

§ 10
Sankcie

Prípadné  porušenie  tohto  VZN  o  odpadoch  je  podľa  okolností  konkrétneho  prípadu 
priestupkom podľa ustanovenia § 45, 47 alebo 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v  znení  noviel  a  podľa  §  80  zákona  č.  223/2001  Z.  z.  o  odpadoch,  alebo  v  prípade 
právnickej osoby správnym deliktom podľa ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom  zriadení  v  znení  noviel  alebo  i  podľa  zákona  č.  544/1990  Zb.,  ak  nejde  o 
priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, a to najmä podľa ustanovenia § 
78 zákona č. 223/2001 Z .z. o odpadoch, alebo o trestný čin.



§ 11
Informácie

(1) Obecný úrad Ďačov poskytuje držiteľovi  odpadu informácie o umiestnení a činnosti  
zariadenia na nakladanie s odpadmi a území mesta.
(2) Obecný úrad v Ďačove zabezpečí podrobnú informovanosť o zbere a vývoze  KO a 
DSO v zmysle tohto VZN, do každej domácnosti v obci Ďačov a každej povinnej osobe 
(reklamné letáky, internet, vývesná tabuľa).

§ 12
Záverečné ustanovenia

(1) Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti 
právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, 
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie 
Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a  doplnení  niektorých  zákonov  a  vo  vyhláškach  Ministerstva  životného  prostredia 
č.283/2001 Z.z. ovykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky 284/2001 
Z.z., ktorú sa ustanovuje katalóg odpadov.
(2) Toto VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území  obce  Ďačov  bolo  prerokované  a  schválené  na  svojom   XVII.  zasadnutí  OcZ 
v Ďačove  dňa 30.9.2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej 
tabuli, t.j. od 15.10.2013.
(3) Ruší sa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Ďačov  zo dňa 01.01.2003.

Návrh na uznesenie: 
OcZ v Ďačove: 
-schvaľuje VZN obce Ďačov   o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými 
odpadmi  vrátane  biologicky  rozložiteľných  kuchynských  a  reštauračných  odpadov  od 
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území obce Ďačov.

V Ďačove 30 .09. 2013

                                                                                           Anton Cuprák
                                                                                           starosta obce 

Vyvesené dňa: 01. 10. 2013



Príloha č.1

Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi,a  drobnými 
stavebnými  odpadmi  vrátane  biologicky  rozložiteľných  kuchynských  a  reštauračných 
odpadov  od  prevádzkovateľa  kuchyne  a  elektroodpadov  z domácnosti  na  území  obce 
Ďačov.

 
Prevádzkové hodiny na zbernom dvore:
Od 01. 03. – do 30. 11. - sobota v týždni keď sa zberá komunálny odpad z domácnosti, 
v čase: od 9.00 hod. - do 11.00 hod.

Oprávnená osoba na zber a prepravu komunálneho odpadu v zmysle platnej zmluvy do 
31. 10. 2013 : MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1, 912 50 Trenčín, sterdisko Sabinov, 
Hollého 35, 083 01 Sabinov a od 1.11.2013 do 30.10.2016:  ENVI-GEOS NITRA s.r.o. 
Korytovská 20, 951 41 Lužianky 

V Ďačove 30. 09. 2013


