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Povinnosti obcí na úseku OH
1. Programové a písomné povinnosti
Názov povinnosti
Zákon, vyhláška, č. predpisu Spôsob zabezpečenia
1.1 Vypracovať Plán odpadového
Zákon č.
§ 10 ods.1
Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy
hospodárstva obce (POH)
79/2015 Z.z.
odpadového hospodárstva (Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP). Povinnosť vypracovať
POH má obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných
stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000.
1.2. Vypracovať Všeobecné záväzné Zákon č.
§ 81, ods. 8
Obec vo VZN upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
nariadenie o nakladaní s odpadmi a 79/2015 Z.z.
nakladaní so zmesovým KO a drobnými stavebnými odpadmi, spôsobe zberu a prepravy KO,
drobnými stavebnými odpadmi
nakladaní s BRO, nakladaní s BRKO, spôsobe a podmienkami triedeného zberu KO, spôsobe
zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsobe
spätného odberu odpadových pneumatík, spôsobe nahlasovania nezákonne uloženého
odpadu, prevádzkovaní zberného dvora, spôsobe zberu drobných stavebných odpadov.
2. Povinnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi
2.1 Odovzdať odpady len osobe
Zákon č.
§ 14 ods. 1
oprávnenej nakladať s odpadmi
79/2015 Z.z. písm. e)

2.2 Zabezpečiť odpad pred
prístupom medveďa hnedého v
ustanovených oblastiach

Vyhláška
MŽP SR č.
367/2015
Z.z.

§ 18

Pozor, bez súhlasu obce (zmluva, objednávka) nemôže odpad z obce od obyvateľov odoberať
žiadna osoba alebo spoločnosť (napr. zber elektrobatérií priekupníkmi).

Zoznam obcí, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje je uvedená v prílohe č. 19.
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2.3 Zabezpečiť zber a prepravu
zmesového komunálneho odpadu
vznikajúceho na jej území vrátane
zabezpečenia zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu
zmesového komunálneho odpadu v
obci
2.4 Zabezpečiť zavedenie a
vykonávanie zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu
od obyvateľov

Zákon č.
§ 81, ods. 7
79/2015 Z.z. písm. a)

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Obec ustanoví v VZN výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob úhrady.

Vyhláška
MŽP SR č.
371/2015
Z.z.

2.5 Zabezpečiť zavedenie a
vykonávanie zberu jedlých olejov a
tukov z domácností

Zákon č.
§ 81, ods.7
79/2015 Z.z. písm. b)

Obec zabezpečí zberové kapacity v jednotkách objemu tak, aby boli dostupné pre každého
obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 l. Vývoz BRKO
musí byť zabezpečený min. 1 x 2 týždne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obec: a) ktorá
zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov
činnosťou R1, b) preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad, c)
preukáže technické problémy pri vykonávaní zberu, d) preukáže, že je to ekonomicky
neúnosné.
Na zavedenie zberu je možné využiť uzatvárateľnú nádobu, označenú s názvom odpadu.
Obyvatelia do nej môžu ukladať jedlé tuky a oleje napr. v uzavretej PET fľaši. Odpad je možné
zhromažďovať najviac ako 1 rok pred jeho zneškodnením, alebo najviac ako 3 roky pred jeho
zhodnotením.

2.6 Zabezpečiť zavedenie a
vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných odpadov
zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov

Vyhláška
MŽP SR č.
371/2015
Z.z.

§ 14, ods. 9

§ 14, ods. 8,
§ 14, ods. 11

Obec pre svojich obyvateľov v individuálnej a komplexnej bytovej výstavbe zabezpečí: 1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný
BRO alebo 2. zbernú nádobu s min. objemom 120 l, pričom frekvencia odvozu zberných
nádob musí byť minimálne 1 x za 14 dní a zber BRO musí byť vykonávaný minimálne v období
mesiacov marec až november. Nádoby na zber BRO musia byť vhodným spôsobom upravené
na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu (vetracie otvory a mriežka v spodnej časti
nádoby), farebne odlíšené hnedou farbou, označené štítkom s rozmermi 15 x 15 cm s
nápisom:" Biologicky rozložiteľný odpad" alebo "Bioodpad" alebo "Biologický odpad".
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2.7 Zabezpečiť zavedenie a
vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy, sklo a viacvrstvové
kombinované materiály (VKM) na
báze lepenky

Vyhláška
MŽP SR č.
371/2015
Z.z.

§ 14

Obec je povinnosť plniť tak, aby od 1. januára príslušného roka zabezpečovala naplnenie
štandardu zberu. Štandard zberu sa vypočíta podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 10
uvedenej vyhlášky. Na zber vytriedených odpadov obec použije nádoby farebne rozlíšené:
modrá pre papier, zelená pre sklo, žltá pre plasty, červená pre kovy, oranžová pre VKM.
Nádoby musia byť označené štítkom s rozmermi 20 x 25 cm, ktorý je čitateľný, umiestnený
na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
Pre triedený zber KO pre plasty, kovy vrátane VKM a v ich ľubovoľnej kombinácií sa môže
použiť spoločná nádoba.
Povinnosť sa vťahuje na komunálne odpady, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov (papier, plasty, sklo, kovy, VKM).

2.8 Umožniť organizácií
zodpovednosti výrobcov pre obaly,
na jej náklady, zber vytriedených
zložiek komunálnych odpadov, a to
na základe zmluvy s ňou
2.9 Umožniť výrobcovi
elektrozariadení a výrobcovi
prenosných batérií a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo
príslušnej organizácií zodpovednosti
výrobcov na ich náklady zaviesť a
prevádzkovať na jej území systém
oddeleného zberu elektroodpadu z
domácností a použitých prenosných
batérií a akumulátorov a užívať v
rozsahu potrebnom na tento účel
existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov

Zákon č.
§ 81, ods. 7,
79/2015 Z.z. písm. e)

Zákon č.
§ 81, ods. d)
79/2015 Z.z.

Obyvatelia obce majú možnosť okrem takéhoto zberu využiť aj spätný odber elektro odpadu
v predajni, kde si zakúpili nový elektrospotrebič a to kus za kus (stará chladnička za novú
chladničku, zn. nie je rozhodujúca).

2.10 Zabezpečiť podľa potreby,
najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu objemných odpadov

Zákon č.
§ 81, ods 7,
79/2015 Z.z. písm. g)

Povinnosť sa nevzťahuje na obec, na ktorej území bol zriadený zberný dvor. V takom prípade
však musia mať možnosť obyvatelia odovzdať objemný odpad na zbernom dvore.
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2.11 Zabezpečiť podľa potreby,
najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu drobných stavebných
odpadov

Zákon č.
§ 81, ods. 7,
79/2015 Z.z. písm. g)

V rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstevný zber. To
sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný
dvor.

2.12 Zabezpečiť podľa potreby,
najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z
domácnosti s obsahom škodlivých
látok

Zákon č.
§ 81, ods. 7,
79/2015 Z.z. písm. g)

Povinnosť sa nevzťahuje na obec, na ktorej území bol zriadený zberný dvor. V takom prípade
však musia mať možnosť obyvatelia odovzdať odpad s obsahom škodlivých látok na zbernom
dvore.

2.13 Zabezpečiť kampaňový zber
biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu najmenej
dvakrát do roka

Vyhláška
MŽP SR č.
371/2015
Z.z.

§ 14, ods. 8,
písm. c)

Dva krát to roka a to v jarnom a jesennom období.

§2

Po skončení kalendárneho mesiaca. Priebežne viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste
podľa druhu odpadov. Vzor EL je uvedený v prílohe č. 1 uvedenej vyhlášky. Evidenčný list sa
uchováva v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov.

§3

Do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému Okresnému úradu. Vzor Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním je uvedený v prílohe č. 2.

3. Evidenčné a ohlasovacie povinnosti
3.1 Viesť a uchovávať evidenciu o
Vyhláška
druhoch a množstve odpadov a o
MŽP SR č.
nakladaní s ním
366/2015
Z.z.
3.2 Ohlasovať údaje z evidencie
Vyhláška
príslušnému orgánu štátnej správy
MŽP SR č.
odpadového hospodárstva a
366/2015
uchovávať ohlásené údaje
Z.z.
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3.3 Hlásenie o preprave
nebezpečných odpadov podáva
odosielateľ nebezpečného odpadu
(teda aj obec) na kópii sprievodného
listu
3.4 Komunálne odpady vrátane
oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu zaradiť do
kategórie 20
4. Propagačné a informačné
povinnosti
4.1 Zverejniť na svojom webovom
sídle podrobný všeobecne
zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi
vrátane triedeného zberu v obci
4.2 Zabezpečiť podľa potreby,
najmenej jedenkrát do roka,
informačnú kampaň zameranú na
zvýšenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov

Vyhláška
MŽP SR č.
366/2015
Z.z.

§ 11

Za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

Zákon č.
§ 81, ods. 2
79/2015 Z.z.

Katalóg odpadov je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.

Zákon č.
§ 81, ods 7,
79/2015 Z.z. písm. h)

Vhodné je doplniť o zberový kalendár jednotlivých zložiek komunálnych odpadov.

Vyhláška
MŽP SR č.
371/2015
Z.z.

Zabezpečenie triedenia zbernými nádobami: 1. zverejnením informácií o triedenom zbere
BRO na obecnom webe, 2. distribúciou informačných materiálov o zbere a triedení BRO do
všetkých domácností obce, 3. Zverejnením informácií k systému zberu spôsobom v obci
obvyklým, alebo obecným rozhlasom, v obecnej TV, formou prednášky a pod. Zabezpečenie
triedenia domácim kompostovaním: 1. zverejnením informácií o domácom kompostovaní
na obecnom webe, 2. distribúciou informačných materiálov o domácom kompostovaní do
všetkých domácností obce, 3. Zverejnením informácií k systému zberu spôsobom v obci
obvyklým, alebo obecným rozhlasom, v obecnej TV, formou prednášky a pod.

§ 14, ods. 14

