
Obecné zastupiteľstvo v  Žabokrekoch nad Nitrou na základe § 4 ods. 3. písm. f) a 

g), v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a ustanoveniami §39 ods.4 zákona č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  /ďalej len Zákon/ sa  u z n i e 

s l o   na tomto všeobecne záväznom nariadení 

/ďalej len "VZN"/   

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

č. 4/2011 

O ODPADOCH 

  

Čl. 1 

Predmet úpravy 
1. Všeobecne záväzné nariadenie  upravuje práva a povinnosti fyzických a 

právnických osôb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Žabokreky nad Nitrou (ďalej len „obec“) s cieľom 

zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce 

obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 

2. VZN upravuje spôsob nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými 

odpadmi, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, 

ale aj nebezpečných odpadov a miesta určené na ukladanie týchto odpadov. 

  

Čl.2 

Základné ustanovenia 
1. Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Žabokreky nad Nitrou. 

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s 

drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 

3. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, 

chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými 

predpismi povinný sa jej zbaviť. 

  

Čl. 3 

Vymedzenie základných pojmov 
1. Komunálne odpady /KO/ sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce 

pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých 

pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov 

vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania 

alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z 

domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na 

ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie 

alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, 

garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 

odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré 



sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane 

parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických 

osôb a občianskych združení. 

2. Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a 

zaradiť  ako samostatný druh odpadu. 

3. Drobné stavebné odpady  /DSO/sú odpady z bežných udržiavacích prác na 

stavbách, ktoré sú zabezpečované fyzickou osobou. 

4. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je 

možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami používanými 

poverenou osobou na zber KO a DSO, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý 

je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného 

harmonogramu vývozu. 

5. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto 

vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je 

zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

6. Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, 

u ktorej sa odpad nachádza. 

7. Nebezpečnými odpadmi /NO/sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú 

vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Ţabokreky nad 

Nitrou nie je moţné ukladať mimo vyhradených miest !!! 
9. Za vyhradené miesta sa na území obce Žabokreky nad Nitrou považujú: 

- zberné nádoby 110 l, 1100 l 

- veľkoobjemové kontajnery - VOK 

- zberné miesto (nádvorie obecného úradu). 

10. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu 

okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9 zákona o odpadoch. 

11. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (Dezider Hunka, Nadlice 

– komunálny odpad, DSO, zmesový KO, objemný odpad,  TSM Partizánske – 

separovaný odpad – sklo, plasty, kovy, papier, pneumatiky) . 

12. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch 

je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného 

stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie. 

13. Drţiteľ komunálneho odpadu a drţiteľ stavebného odpadu alebo ten, kto 

nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce, je povinný na vyţiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi. 

  

Čl.4 



Práva pôvodcu odpadov 
1. Pôvodca odpadu má právo na: 

a) poskytnutie zberných nádob a vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom 

systému zberu, 

b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek odpadu podľa podmienok 

uvedených v tomto VZN, 

c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene 

vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch podľa tohto 

VZN, 

d) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového KO, 

e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek 

KO a DSO, zberných miestach. 

  

  

Čl. 5 

Povinnosti pôvodcu odpadov 
1. Pôvodca KO a DSO je povinný: 

a) zapojiť sa do systému zberu zmesového KO a DSO na území obce a nakladať s 

nimi podľa tohto VZN, 

b) separovať a zhromažďovať jednotlivé zložky KO ukladaním do vyhradených 

nádob a vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému separovaného zberu 

na území obce a podmienok tohto VZN, 

c) prednostne vylúčiť zo zmesového KO odpad z domácnosti s obsahom škodlivín 

a nakladať s ním v súlade s týmto VZN, 

d) vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vyseparovaní zložiek KO, do zberných 

nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť, 

e) zabezpečiť kompostovanie odpadu zo zelene, 

f) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného 

odvozu odpadu, alebo nespôsobil narušenie systému zberu, 

g) umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovisko zberných nádob, 

h) na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s 

nakladaním  KO  a  DSO, 

i) ako držiteľ starého vozidla zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie 

držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie 

starého vozidla hromadnému výrobcovi alebo dovozcovi, 

j) udržiavať zbernú nádobu a jej stanovisko v čistote, chrániť zbernú nádobu pred 

poškodením a odcudzením, 

k) odcudzenie nádoby nahlásiť obci. Na základe tohto oznámenia požiadať o 

vydanie novej smetnej nádoby. 

Nová nádoba bude vydaná po zaplatení obstarávacej ceny novej nádoby. 

l) majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú 

povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi (STN 75 6081, STN 75 6401). 



Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať 

doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho 

bezpečnej likvidácii na ČOV. 

  

2. Pôvodca KO a DSO je oprávnený užívať potrebný počet zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu a harmonogramu zberu odpadov obce. Jedna 

zberná nádoba objemu 110 l je určená pre 1 – 4 osoby. 

  

3. Zberné nádoby vo vlastníctve obce sú viditeľne farebne označené. 

  

4. Je zakázané: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v 

súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN, 

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

odpadoch a týmto VZN, 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a 

zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 prílohy č. 3 zákona o 

odpadoch, 

d) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty 

koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch, 

e) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovísk a používať ich na iný účel. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané vývozcom so súhlasom OcÚ, 

f) poškodzovať zberné nádoby, 

g) vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo zberných nádob, 

h) umiestňovať objemný odpad k nádobám alebo do nádob na odpad v inom 

termíne ako v termíne stanovenom obcou, 

i) uložiť zložky KO, pre ktoré je v obci zavedený separovaný zber, do nádob na 

komunálny odpad, alebo vedľa nich, 

j) znečisťovať stanoviská zberných nádob a ich okolie, 

k) ukladať do zberných nádob na zmesový KO biologicky rozložiteľný odpad 

l) ukladať do zberných nádob na KO výbušný, horľavý odpad, žieravý a infekčný 

odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup,  a iný odpad, 

ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov obce, 

m) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v 

domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach tak, aby bol v rozpore s § 127 ods. 1, 

Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 

  

5. Porušenie povinností, uvedených v Čl.5 tohto VZN (Povinnosti pôvodcu 

odpadov), je definované ako priestupok. 

  

6. Každý, kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, 

pojazdné stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na 

verejných priestranstvách na území obce, je povinný zabezpečiť priestranstvo 

dostatočným počtom zberných nádob na KO a zabezpečiť na vlastné náklady zber, 



zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s touto 

činnosťou. 

  

7. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa obci platí miestny poplatok 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Žabokreky nad Nitrou o poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

  

8. Nový poplatník (fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ) je povinný 

prihlásiť sa na OcÚ najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva 

poplatníkom podľa zákona o miestnych daniach. 

  

9. Každý obyvateľ obce má povinnosť ohlásiť na OcÚ toho, kto na území obce 

zakladá nepovolenú skládku. 

  

10. Ak nie je v tomto VZN ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k 

zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ 

odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu 

vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ 

odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza. 

  

11. Ak je držiteľ odpadu  známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, 

zabezpečí zneškodnenie odpadu Obvodný úrad ŢP (ObÚŢP), na území ktorého 

sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu. 

  

12. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho 

nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný 

to ohlásiť bezodkladne ObÚŢP a obci, v územnom obvode ktorých sa 

nehnuteľnosť nachádza. 
  

Čl. 6 

Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu 
1. Odvoz  KO je zabezpečený v 110 l kontajneroch z pozinkovaného plechu a to raz 

za dva týždne. 

2. Výška poplatku za odvoz a uskladnenie KO je určená vo VZN o poplatkoch za 

KO a DSO. 

3. Prepravu zabezpečuje Dezider Hunka, Nadlice. 

  

Čl.7 

Systém zberu papiera 
1. Zber tohto druhu odpadu vykonáva obec intervalovým systémom zberu. 

2. Zber sa vykonáva prostredníctvom plastových vriec modrej farby. 

3. Prepravu a zneškodňovanie papiera zabezpečujú na území obce: Technické 

služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Nemocničná ul. č. 979/1, 958 30 

Partizánske. 



4. Zber papiera vykonáva taktiež Základná škola s materskou školou Žabokreky 

nad Nitrou 1x ročne školským zberom do objednaného kontajnera. Obci pravidelne 

poskytuje informácie a doklady o vyseparovanom množstve tohto druhu odpadu do 

7 dní od jeho odovzdania právnickej osobe. 

  

Čl.8 

Systém zberu plastov 
1. Na území obce sa na zber plastov uplatňuje intervalový systém zberu. 

2. Zber sa vykonáva prostredníctvom plastových vriec žltej farby, dvoch 1100 

l  nádob -umiestnených pri predajniach CBA a Jednota, s.d. a VOK na nádvorí 

obecného úradu. 

3. Prepravu a zneškodňovanie plastov zabezpečujú na území obce: Technické 

služby mesta Partizánske, spol. s.r.o., Nemocničná ul. č. 979/1, 958 30 Partizánske. 

  

Čl.9 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozloţiteľného odpadu 
1. Nakoľko obec Žabokreky nad Nitrou nemá ešte vlastné kompostovisko, 

biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vznikne na jej území zhodnocujú držitelia 

tohto druhu odpadu predovšetkým kompostovaním vo svojich záhradách. 

  

Čl.10 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov 
1. Na území obce sa na zber elektroodpadu uplatňuje intervalový systém zberu 2x 

ročne (jar, jeseň). O zbere a zbernom mieste obec informuje držiteľov odpadu v 

obci obvyklým spôsobom (miestny rozhlas, úradná tabuľa, web stránka). 

2. Prepravu a zneškodňovanie elektroodpadov zabezpečujú na území obce: 

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Nemocničná ul. č. 979/1, 958 30 

Partizánske. 

  

Čl.11 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečného odpadu 
1. Na území obce sa na zber nebezpečného odpadu uplatňuje intervalový systém 

zberu 2x ročne. 

O zbere a zbernom mieste obec informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým 

spôsobom. (miestny rozhlas, úradná tabuľa, web stránka) 

2. Prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov zabezpečuje na území obce: 

AKU-TRANS, spol. s.r.o., Hozova 10, 949 01 Nitra. 

  

Čl.12 

Systém zberu kovových obalov a ţeleza 
1. Na území obce sa na zber kovových obalov uplatňuje intervalový systém zberu. 

2. Zber sa vykonáva prostredníctvom plastových vriec červenej farby a 1100 l 

nádoby pri predajni CBA. 

3. Prepravu a zneškodňovanie plastov zabezpečujú na území obce: Technické 

služby mesta Partizánske, spol. s.r.o., Nemocničná ul. č. 979/1, 958 30 Partizánske. 



  

Čl.13 

Systém zberu skla 
1. Na území obce sa na zber skla uplatňuje intervalový systém zberu. 

2. Zber sa vykonáva prostredníctvom plastových vriec zelenej farby a 4 

kontajnerov 1100 l určenými na zber skla (1x predajňa CBA, 1x predajňa 

Jednota,s.d., 2x pri obecnom úrade). 

3. Prepravu a zneškodňovanie skla zabezpečujú na území obce: Technické služby 

mesta Partizánske, spol. s.r.o., Nemocničná ul. č. 979/1, 958 30 Partizánske. 

  

  

Čl.14 

Systém zberu opotrebovaných pneumatík 
1. Na území obce sa na zber opotrebovaných pneumatík uplatní systém zberu podľa 

množstva tohto druhu odpadu vyzbieraného na zbernom mieste. 

2. Prepravu a zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík zabezpečujú na území 

obce: Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o., Nemocničná ul. č. 979/1, 

958 30 Partizánske. 

  

Čl.15 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemného odpadu a drobného 

stavebného odpadu 
1. Obec zabezpečí 2x ročne zber a prepravu objemných odpadov a drobného 

stavebného odpadu. 

2. Zber sa uskutoční na jar a na jeseň. 

3. Zberným miestom je nádvorie obecného úradu (VOK). 

4. Termíny zberu  budú vždy vopred oznámené spôsobom v mieste obvyklým - 

miestnym rozhlasom, vo vitríne obce a na webovej stránke obce. 

5. Zamestnanec obce preberie DSO na zbernom mieste od držiteľa odpadu iba 

vtedy, ak bude spĺňať náležitosti odpadu v zmysle tohto VZN, a to v množstve do 2 

m3 na jednu bytovú jednotku. 

Prepravu a zneškodnenie DSO presahujúceho stanovený limit zabezpečuje pôvodca 

odpadu na vlastné náklady. 

6. Prepravu a zneškodňovanie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu 

zabezpečuje na území obce: Dezider Hunka, Nadlice. 
  

Čl.16 

Systém zberu odpadu z cintorína 
1. Zber odpadu na cintoríne sa vykonáva prostredníctvom zberných nádob VOK 

(alebo 1100 l  nádob), ktoré sú umiestnené pri vstupnej bráne do cintorína. 

2. Prepravu a zneškodňovanie odpadu z cintorína zabezpečuje na území obce: 

Dezider Hunka, Nadlice. 

  

Čl.17 

Obec 



Vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 

1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 80 ods.3 písm. a) 

zákona o odpadoch, 

2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území obce, 

3. Vyjadruje sa v stavebnom konaní k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi 

zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. 

  

Čl.18 

Priestupky 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a § 18 ods. 3 

písm. b) zákona o odpadoch, 

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN a v rozpore 

s § 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch, 

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch, 

d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN a § 39 ods. 9 zákona o 

odpadoch, 

e) nakladá so stavebným odpadom alebo s odpadom s demolácií v rozpore s § 40 c) 

zákona o odpadoch, 

2. Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 

eura. 

3. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až e) prejednáva obec a výnosy z pokút 

uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o 

prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov), ak tento zákon neustanovuje inak. 

5. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o 

tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil (najneskôr však do jedného roka odo dňa, 

keď k porušeniu povinnosti došlo). 

6. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 319, 39 €,  ak 

právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného 

nariadenia obce. 

  

Čl.19 

Všeobecné ustanovenia 
 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) poverený pracovník obecného úradu 

b) poslanci obecného zastupiteľstva 

  

Čl. 20 

Účinnosť 
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou 

dňa 14.12.2011 uznesením č. 7/2011. 



2. Prijatím tohto VZN stráca platnosť VZN č.2/2004 o zbere, preprave 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu zo dňa 16.12.2003 uznesením č. 9/2003-4. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012. 

  

V Žabokrekoch nad Nitrou dňa 15.12.2011 

                                                                                       

  

  

  

  

  

                                                                                                 Ing. Otakár Sneženka 

                                                                                                            starosta obce 

  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Príloha č.1 k VZN č. 2/2011 
  

Zoznam komunálneho odpadu 

  

Číslo                                                                                                      

skupiny                                                                                                     

podskup.       Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu  Kategória 

a druh                                                                                                      

                                        

                                            

20  KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚ-CIÍ)VRÁTANE ICH 

ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU 

 

 20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV (OKREM 15 01) 

20 01   01        papier a lepenka                                                       O 

20 01   02        sklo                                                                         O  

20 01  08   biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad      O 

20 01   10        šatstvo                                                                     O  

20 01   11        textílie                                                                     O 

20 01   13        rozpúšťadlá                                                              N 

20 01   14        kyseliny                                                                    N 

20 01   15        zásady                                                                      N 

20 01   17        fotochemické látky                                                   N 

20 01   19        pesticídy                                                                   N 

20 01  21        žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť     N 

20 01 23        vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované              

uhľovodíky     N 



20 01  25        jedlé oleje tuky                           O 

20 01   26        oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01  25        N 

20 01   27        farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živiceobsahujúce 

nebezpečné látky  N 

20 01   28        farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako 

uvedené v 20 01  27        O 

20 01   29        detergenty obsahujúce nebzpečné látky     N 

20 01   30        detergenty iné ako uvedené v 20 01  29      O 

20 01   31        cytotoxické a cytostatické liečivá               N 

20 01   32        liečivá iné ako uvedené v 20 01  31              O 

20 01   33        batérie a akumulátory uvedené v 16 06  01, 16 06  02 

alebo 16 06  03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 

batérie  N 

20 01  34        batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01  33 

6)         O 

20 01   35        vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01  21 a 20 01  23, obsahujúce nebezpečné časti   N 

20 01   36        vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v  20 01  21, 20 01  23 a 20 01  35                                O 

20 01   37        drevo obsahujúce nebezpečné látky                   N 

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

20 01   39        plasty                                                                  O 

20 01   40        kovy                                                                    O 

20 01   41        odpady z vymetania komínov                                N 

20 01   99        odpady inak nešpecifikované 

  

  

 



20 02  ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z 

CINTORÍNOV 

20 02   01        biologicky rozložiteľný odpad                              O 

20 02   02        zemina  kamenivo                                                 O 

20 02   03        iné biologicky rozložiteľné odpady                      O 

  

20 03               INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03   01        zmesový komunálny odpad                                     O 

20 03   02        odpad  trhovísk                                                    O 

20 03   03        odpad z čistenia ulíc                                            O 

20 03   04        kal zo septikov                                                     O 

20 03   06        odpad z čistenia kanalizácie                                 O 

20 03   07        objemový odpad                                                   O 

20 03   99        komunálne odpady inak nešpecifikované        

  

Odpady sa členia na tieto kategórie: 

a)     nebezpečné odpady, označené písmenom N 

b)    ostatné odpady, označené písmenom O 
 


