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VŠEOBECNÉ  ZAVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  

FORBASY č. 2/2020  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Forbasy 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s  § 81 ods. 3 a 8 zákona 

79/2015 v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce 

Forbasy č. 2/2020 

 

ČASŤ I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o: 

 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, alebo dôvody 

nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 21 zák. č. 

79/2015, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:  

1. elektroodpadov z domácností, 

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

3. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok, 

4. jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu veľkoobjemového odpadu z domácností a s obsahom nebezpečných 

látok (autobatérií, akumulátory a pod.) 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
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ČASŤ II. 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný z  komunálnych odpadov prednostne 

vytriediť jednotlivé druhy odpadov uvedené v tomto nariadení, ostatné odpady 

odovzdať v rámci zberu zmesových komunálnych odpadov. 

2. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu  nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti  o miesto 

zneškodnenia. 

3. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií 

alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné 

druhy odpadov. 

4. Zložka komunálneho odpadu je časť ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak 

neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť 

ako samostatné druhy odpadov. 

5. Komunálne odpady sú odpady z domácností 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 činností 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.  Za odpady z domácností sa 

považujú 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 pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorína a ďalšej zelene na 

pozemkoch fyzických osôb. 

6. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 

odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
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7. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 

fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý platí miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Čl. 2 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

 Pôvodca komunálneho odpadu je povinný zmesový komunálny odpad, t.j. komunálny 

odpad  po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať 

a umiestňovať do zbernej nádoby, ktorá je pri každom rodinnom dome na území obce. 

 

Čl. 3 

Spôsob zberu komunálneho odpadu 

 

1. V oblasti rodinných domov sa uplatňuje odvoz komunálnych odpadov z domácností. 

2. Na účely zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú tri veľkosti zberných nádob: 

- 110 l KUKA nádoba 

- 1100 l kontajner 

- Vrecia EKOSU 

3. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje  

- 1-krát mesačne do 3 obyvateľov v domácnosti 

- 2-krát mesačne 4 a viac obyvateľov domácnosti  

4. Pôvodca komunálneho odpadu nesmie: 

- ukladať do zbernej nádoby tekutý odpad 

- spaľovať v zbernej nádobe komunálny odpad 

- ukladať do zbernej nádoby žeravý popol, kamene a stavebný materiál. 

 

Čl. 4 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

A) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

 

1. Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

z obecných pozemkov, záhrad a cintorína na vlastnom kompostovisku. 
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2. Občania kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad vo vlastných 

zariadeniach na kompostovanie, alebo na obecnom kompostovisku. 

3. Na obecnom kompostovisku možno kompostovať trávu, kvety, lístie, vypletú burinu 

a pod. 

 

B) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

 

1. V obci nie je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 

nakoľko 100 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad. 

2. Skutočnosť, že 100 % obyvateľov obec kompostuje vlastný odpad bude prehlásenie 

o kompostovaní na vlastnom domácom – domovom kompostovisku. 

 

ČASŤ III. 

 

Čl. 5 

Spôsoby a podmienky triedenia zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

1. Ak budú občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo 

zmesového komunálneho odpadu, zníži to náklady obce na zmesový komunálny 

odpad. 

2. V obci  Forbasy sa zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov  

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi pre 

nasledujúce druhy odpadov, ktoré sa v rámci triedenia zbierajú takto: 

a) Sklo: RECY-vrece zelenej farby 

b) Papier:  RECY-vrece modrej farby  

c) Plast: RECY-vrece žltej farby 

d) Kovy:  RECY-vrece červenej farby. 

3. Naplnené vrecia vyložia obyvatelia v deň stanovený k zbernej nádobe na zmesový   

komunálny odpad.  

4. V kalendári, ktorý dostanú občania do každého domu je vyznačené ktoré dni sa aký 

zber uskutočňuje. 
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Čl. 6 

Spôsoby triedenia veľkoobjemového a nebezpečného odpadu 

 

1. Veľkoobjemový odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou sa 

nedajú umiestniť do 110 l zbernej nádoby na zmesový odpad. 

Patrí sem: nábytok – je potrebné rozbiť, aby nezaberali veľa miesta, koberce, sedačky, 

matrace a iné nadrozmerné komunálne odpady. 

2. Do nebezpečného odpadu patria autobatérie a akumulátory, použité motorové oleje, 

obaly od použitých motorových olejov a farieb, svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci 

ortuť, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia 

a pod.  

3. Obec zabezpečuje vývoz 2-krát do roka. Dátumy vývozu sú vyznačené v kalendári. 

 

Čl. 7 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 

1. Nespotrebované lieky sú obyvatelia povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré ich 

zhromažďujú. 

2. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob a vriec určených na iný 

odpad. 

 

Čl. 8 

Spôsoby a podmienky triedenia zberu jedlých olejov a tukov 

 

A) Jedlé oleje a tuky z domácnosti 

 

1. Jedlé oleje a tuky je potrebné odovzdať na Obecnom úrade – zberné miesto. 

2. Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých 

plastových fliaš pochádzajúcich z balených potravín a vôd alebo olejov. 

3. Nakladať s použitými jedlými olejmi a tukmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý 

má s obcou zmluvu a povolenia na takúto činnosť. 
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Čl. 9 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 

1. Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové 

vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického 

kaučuku bez ráfikov. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom. 

2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala 

odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík. 

3. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky 

distribútorom pneumatík od jej držiteľa za podmienky viazania na kúpu novej 

pneumatiky alebo iného tovaru. 

 

ČASŤ IV. 

 

Čl. 10 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch č. 

79/2015 Z.z. sa hlási: 

- Orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

- Obci Forbasy  

2. Oznámenie možno uskutočniť osobne alebo na telefónnom čísle 052/4323455, e-

mailom: ouforbasy@slnet.sk, písomne Obec Forbasy 40, 065 01 Hniezdne. 

3. Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom 

obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 

ČASŤ V. 

 

 Čl. 11  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením. 

mailto:ouforbasy@slnet.sk
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2. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. 

3. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Forbasy stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce 

Forbasy o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

4. Toto VZN č. 2/2020 obce Forbasy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Forbasy nadobúda účinnosť od 1.1.2021. 

 

 

 

Návrh VZN FORBASY č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Forbasy 

 

 - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.11.2020 

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa 26.11.2020 

 

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom vo Forbasoch dňa 15.12.2020 číslo uznesenia 10/7. 

 

- VZN č. 2/2020 bolo zverejnené na internetovej stránke dňa: 15.12.2020. 

 

 

 

 

         Michal Hanečák 

           starosta obce 

 

 

  


