
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďačov č. 2/2015 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 
 

          Obecné zastupiteľstvo v Ďačove na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). 

 
ČASŤ I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

 
          Obec Ďačov týmto nariadením upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, o spôsobe triedeného zberu oddelene 
zbieraných zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO na území obce Ďačov , ako aj miestach 
určených na ukladanie týchto odpadov. 

 
 

ČASŤ II. 
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

 
Článok 2 

Určenie systému zberu a prepravy komunálnych odpadov 
 

1.  Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l.    
      Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp.   
     bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov,    
     ak sa títo nedohodnú, obec prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť 110 l zbernej   
     nádoby. 
2.  Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom 5 osôb v domácnosti má nárok na 1  
     zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov, má nárok na ďalšiu nádobu. 
3.  Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom  
     priamej kúpy  zbernej nádoby v cene podľa aktuálneho cenníka. Občania si môžu  
     vyzdvihnúť zbernú nádobu na Obecnom úrade v Ďačove. 
4.  Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby   
     alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu    
     na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj   
     požiadavkami zberovej spoločnosti. 
5.  Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová  
     spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.   
     Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.dacov.ocu.sk a v tlačenej   
     forme doručený do každej domácnosti. 
6.  Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené  
     krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 
7.  Za technický stav zbernej nádoby zodpovedá platiteľ poplatku. 
8.  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 o odpadoch tohto VZN. 
9.  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. 
10. 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. 
11. Ak je obsah zbernej nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, resp. je zberná nádoba   
      preťažená, je pôvodca povinný túto závadu odstrániť. 
12. Pôvodca KO zodpovedá za KO uložený v zbernej nádobe až do jeho odvozu oprávnenou    
      osobou. 
13. Zakazuje sa: 
     - 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, 
     - používať zberné nádoby na iný účel, 
     - 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 strediska mesta, ak tieto zložky 
nepochádzajú zo zberných nádob. 
 

Článok 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 – oddelene zbierané zložky KO 
- 20 02 – odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
- 20 03 – iné komunálne odpady. 
2. V obci sa vykonáva triedený zber: 

a) elektroodpadov z domácností, 
b) papiera, skla, plastov,  
c) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
d) textilu, odevov a obuvi 
e) drobného stavebného odpadu   

3. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber   
    v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie   
    zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje   
    rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná    
    organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 



4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,    
    pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich   
    zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
5. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová  
    spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram   
    zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.dacov.ocu.sk a v tlačenej forme   
    doručený do každej domácnosti. 
6. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný: 
    a)zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu   
       odpadov alebo výkupu odpadov, 
    b)označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov, 
    c)zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa   
       nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík, 
   d)oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného    
      odpadu. 

 
Článok 4 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov 
z domácností 

 
1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou  pre elektroodpady, ktorá   
    prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z   
    komunálnych odpadov. 
    Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,     
    videá, diskmany, digitálne hodinky, game-boye, variče, ohrievače, kávovary, práčky,    
    elektromotory, ručné elektrické náradie atď. 
2. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti   
    výrobcov na ich náklady: 
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 
odpadov. 
3. Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii   
    zodpovednej za zber tohto odpadu.  
4. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné     
     priestranstvá obce.  
5. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného  
    odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 
6. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu , ktorý  
    obec vopred vyhlási  na webovom sídle obce www.dacov.ocu.sk a miestnym rozhlasom.  
7. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať  
    elektroodpad do zberného auta.  
8. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí   
    nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

 
Článok 5 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov 
  
1. Zberné nádoby /vrecia/ použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov    
    musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre  
    uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne 
    a)zelená pre zložku sklo, 
    b) žltá pre zložku plast, 
 
2. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 
 



Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l vriec. Zber odpadov 
prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: PET fľaše. 
S účinnosťou od 1. 11. 2016 patria sem aj 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, hrubo znečistené 
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
 
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l vriec. Zber odpadov 
prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, 
črepy, okenné 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 a pod. 
 
Papier – v rámci triedeného zberu sa zberá prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadu  
zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,  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 
a pod. 
 
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený  na webovom sídle obce 
www.dacov.ocu.sk.  
 
Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo 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.  

 
Článok 6 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých  batérií 
a akumulátorov 

 
1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá   
    prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene   
    vyzbieranými z komunálnych odpadov. 
2. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV alebo tretej   
    osoby umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií   
    a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o    
    odpadoch. 
3. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať v predajni Jednota a  
    prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce  
    www.dacov.ocu.sk a rozhlasom. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred    
    vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do   
    zberného auta.  
4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa  
    nich a na verejné priestranstvá obce.  
5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční   
    zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  



Článok 7 
Spôsob a nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi  liekmi nespotrebovanými 

fyzickými osobami a zdravotníckymi pomôckami 
 

1. Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov  
    a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 
2. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je  
    povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.  
3. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 
4. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné  
    priestranstvá obce.   

 
Článok 8 

Spôsob zberu textilu 
 

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 
   - čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
   - topánky (topánky iba v pároch, nezničené) 
   - doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 
2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha v obci prostredníctvom mobilného zberu. Občania   
    v stanovený deň podľa zverejnenia v miestnom rozhlase budú môcť bezplatne odovzdať    
    textil, odev a obuv.  
3. Interval vývozov je podľa potreby. 
4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len   
    organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na   
    vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 
Článok 9 

 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z 
domácností 

 
1.  Na území obce nie je zabezpečený  kalendárový zber a preprava  použitých jedlých olejov   
     a tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom mieste v  areáli   
     hosp.  dvora FIAM agroservices. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach  
     s funkčným  uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. 
2.  Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá,  
     resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.  
3.  Prepravu a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec  
     uzatvorenú zmluvu.  
4.  Termín zvozu obec zverejní na webovom sídle obce www.dacov.ocu.sk a rozhlasom. 

 
Článok 10 

 Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 
rozložiteľného kuchynského reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne 

 
1.  Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad  
     na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 
2.  Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu       
     biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 
3.  Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad   
     má veľkoobjemový kontajner na zber vytriedeného BRO.  
4.  Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci.  
     Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho  
     odpadu uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR. 
5.  Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky  



     rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s   
     ustanoveniami tohto nariadenia a podmienkami dohody o kompostovaní, uzavretej podľa    
     odseku 10. Každý, kto chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že   
     zabezpečil všetky vyžadované podmienky.  
6.  Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín  
     a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny,  
     drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové  
     zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy,  
     potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.  
 

Článok 11 
Spôsob nakladania  s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 
 
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. 

Článok 12 
Spôsob zberu objemného odpadu 

 
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne 
nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu 
a podobne.  

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zber 
komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.  

3. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber  
      a prepravu objemného odpadu v obci. Tento odpad je možné odovzdať na zbernom mieste  
      FIAM agroservices  počas otváracích hodín. 
4. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred 

osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na 
webovom sídle obce www.dacov.ocu.sk a rozhlasom . 

 
Článok 13 

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, 
chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

 
1.   Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia   
      povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné   
      zhromaždenie. 
2.   Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: 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. 
3.   Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do     
      priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.  
4.   Obec zabezpečuje 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.  
5.  Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu    
     vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce     
     (na webovom sídle obce www.dacov.ocu.sk a rozhlasom.  
 

Článok 14 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO) 

 
1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový   
    zber DSO  je určená vo VZN obec Ďačov o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
    komunálne odpady a DSO. 
2. DSO sa odovzdáva na zbernom mieste v areáli hosp. dvora FIAM agroservices.  
3. K DSO, ktorý vyprodukujú občania patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,   
    keramiky a podobne. 
4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé    
    zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 
5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo  
    vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby). 
6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných  
    odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má   
    uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje   
    obec sama. 

 
Článok 15 

Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp 
 

1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len  
    osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na  
    vykonávanie tejto činnosti s obcou.  
2. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú   
    napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady  
    zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.  
3. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady  
    o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.  
4. Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v Čistiarni odpadových vôd  
    Lipany. 

 
ČASŤ III. 

 
Článok 16 

Zberné miesto 
 

1. Na území obce je zriadené 1 zberné miesto – v areáli hosp. dvora FIAM agroservices.  
    Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu aj na    
    zbernom mieste v areáli hosp. dvora FIAM agroservices donáškovým spôsobom po    
    preukázaní sa občianským preukazom pracovníkovi obce . Druhy odoberaných odpadov na   
    zbernom mieste v obci Ďačov: 
       - biologický rozložiteľný odpad 
       - objemový odpad (nadrozmerný odpad) 
       - drobný stavebný odpad (keramika) 
       - nadrozmerné plasty     
 
2. Prevádzkové hodiny na zbernom dvore a na zbernom mieste schvaľuje starosta obce a budú   
    aktuálne vždy uvádzané v prílohe č.1 VZN, ktorej obsah nepodlieha schváleniu obecným 
    zastupiteľstvom. 



 
ČASŤ IV. 

 
Článok 17 

Nepovolené skládky odpadov na území obce Ďačov 
 
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 
„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
Okresnému úradu v Sabinove, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej 
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 
2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode 
obce, oznámi túto skutočnosť obci Ďačov,  na adresu Obecný úrad, Ďačov 106, 082 71 Lipany 
alebo emailom na adresu obecdacov@gmail.com,  alebo telefonicky na čísle 051/4572346 alebo 
0908988312. 
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad v Sabinove, Odbor starostlivosti 
o životné prostredie. 

 
ČASŤ V. 

 
Článok 18 

Poplatok za odvoz a likvidáciu KO a DSO 
 

1.  Zvlášť za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a za množstvový zber a zneškodnenie DSO sa 
platí obci Ďačov miestny poplatok podľa sadzieb určených vo VZN obce Ďačov o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

Článok 19 
Priestupky a sankcie 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom, 
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 

nádoba určená, 
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom, 
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,  
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o 

odpadoch, 
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 

2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do 
výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur. 
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 
výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona 
o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 

 
 



Článok 20 
Informácie 

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

 
 

Článok 21 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Na VZN sa uznieslo OcZ v Ďačove na svojom VI. zasadnutí dňa 15. 12. 2015. 
2. VZN  nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016. 
3. Účinnosťou tohto VZN sa  ruší VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Ďačov, ktoré bolo prerokované a schválené na 17. zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Ďačove dňa 30. 09. 2013. 
 
 
 
SCHVÁLENÉ:  15. 12. 2015                                               VYVESENÉ: 16 . 12. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
V Ďačove 16. 12. 2015        Anton Cuprák 
                             starosta obce



 
P r í l o h a    č. 1 

 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Ďačov o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 

a  drobnými stavebnými odpadmi 
 
Prevádzkové hodiny na zbernom mieste: 
Od 1.3. – do 30.11. – sobota v týždni keď sa vyváža komunálny odpad z domácnosti, v čase : od 
9.00.- do 11.00 
 
Zmeny prevádzkových hodín budú uverejňované na webovej stránke obce 
www.dacov.ocu.sk. a miestnym rozhlasom 
 
 
Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzné nariadenie obce Ďačov o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno 
v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 
 
Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Ďačov o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi možno podať:  
v písomnej forme zaslanej na adresu Obec Ďačov , Obecný úrad, Ďačov 106, 082 71 Lipany, 
elektronicky zaslaním emailu na obecdacov@gmail.com  
  
Dátum vyvesenia návrhu novely  VZN: 30. 11. 2015 
Dátum na pripomienky do: 09. 12. 2015 
Dátum zvesenia návrhu novely VZN: 15. 12. 2015 
 
 
 
 


