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Obecné zastupiteľstvo v Rejdovej v zmysle ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe § 39 ods.6 zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE  
 

č. 1/2014 
 
 
 

O nakladaní s odpadmi na území obce Rejdová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. ČASŤ 

 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

 
Účel nariadenia 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe zberu 
a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a 
elektroodpadmi z domácnosti a zároveň určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na 
zneškodňovanie odpadov. 
2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených 
na podnikanie a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území Obce Rejdová. 
3. Vzťahuje sa na celé územie obce Rejdová. 
 
 

Článok 2 
 

Vymedzenie základných pojmov 
 
 
1. Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v zákone 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“), ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto 
zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
2. 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. 
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej 
sa odpad nachádza. 
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi 
v súlade so zákonom. 
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo 
biologických vlastností odpadov. 
7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich 
prepravy. 
8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. 
9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
10. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činnosti 
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov na mieste ich vzniku. 
11. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo 
viac nebezpečných vlastností. 
12. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb alebo 
fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení 
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene, 
vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods.2,3,14 zákona č. 223/2001 o odpadoch ). 



13. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou 
osobou nepodnikateľom, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie 
a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu (obci). 
14. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za 
zložky vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov, sklo a ďalšie.) 
15. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú 
zneškodňovať štandardnými nádobami, napr. ich veľký rozmer, objemnosť a hmotnosť. 
16. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. 
17. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške, 
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 
18. Stanovište zbernej nádoby, alebo kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie 
zbernej nádoby alebo kontajnera ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym 
požiadavkám. 
19. Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa písmena q), ktoré sú odpadom vrátane 
všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. (§54a ods. 3 zákona o odpadoch) 
21. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 
z 
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a 
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb. 
22. Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji 
nového 
elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané 
elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané 
elektrozariadenie. 
23. Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3 osobitnú kategóriu 
elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti. 
24. Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) sú podľa § 23 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. 
o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov odpady, 
ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad odpady 
z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a pod. 
25. BRO, ktorých separovaný zber sa na území obce zabezpečuje na účely následného 
zhodnotenia týchto odpadov, sú také odpady, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu a ktoré 
nepochádzajú zo zvyškov varených potravín. Zároveň sú to časti iných druhov odpadov, ktoré sú 
vhodné na kompostovanie. Sú to tieto druhy bioodpadov: 

- tráva, lístie, zvyšky vňatí rastlín a záhradných plodín 
- konáre, kôra stromov, ihličie, šušky, piliny, hobliny 
- kuchynský odpad iba: šupky zo surového ovocia a zeleniny 
- nekvalitné surové ovocie a zelenina a zvyšky z nich, kôstky, tvrdé šupky 
- papierové obrúsky, utierky, papierové pláta od vajíčok 
- vrecká z čajov 
- kytice kvetov, odrezky izbových kvetov 

26. Kompostovanie je proces zhodnocovania BRO, výsledkom ktorého je znovu využiteľný 
produkt – kompost. 
27. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so 
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 
podlažia a podkrovie (§ 43 b/, ods. 3 stavebného zákona). 

 
 



II. ČASŤ 
 

PRÁVA A POVINNOSTI 
 

Článok 3 
 

Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom 

 
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli 
na území obce zodpovedá Obec Rejdová. 
2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov: 
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na 
jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom 
o odpadoch, 
b) v rámci zavedeného systému odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce 
systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych 
odpadov v rámci separovaného zberu, 
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2 – krát do roka zber a prepravu objemných 
odpadov, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a drobných 
stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 
 
 

Článok 4 
 

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s komunálnym 
odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi a elektroodpadmi 

 
 
1. Pôvodca komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, nebezpečných 
odpadov a elektroodpadov je povinný : 
a) Ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob 
a zberných vriec, 
b) Používať obcou určené typy zberných nádob a zberných vriec, 
c) Zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území 
obce realizovaný. Vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných nádob 
a zberných vriec. 
d) Sprístupniť nádobu v určených dňoch zberu komunálneho odpadu, RECY – vrecia vyložia 
ich užívatelia výlučne v deň zvozu daného odpadu, na zberné miesta určené obcou a to 
k obecnému úradu, k turistickej ubytovni na námestí obce a k obecnej garáži na Vyšnom 
konci. 
e) Sprístupniť a zabezpečiť zjazdnosť príjazdovej komunikácie k zberným nádobám 
a zberným vreciam pre vozidlá zabezpečujúcich zvoz odpadov, 
f) Udržiavať čistotu okolo zberných nádob a zberných vriec. Znečistenie spôsobené 
vlastnou nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia, 
g) Platiť poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN obce Rejdová o miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
2. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb 
podnikateľov sú zodpovedné tieto subjekty, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi 
v rodinných domoch je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívateľ daného 
rodinného domu. 
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne 



Obvodnému úradu životného prostredia v Rožňave a Obecnému úradu v Rejdovej. 
4. Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spoločenských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov 
a objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku 
alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora podujatia. 
Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie systému nakladania 
s odpadmi. 
 
 

Článok 5 
 

Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, 
zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov , drobných stavebných 

odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov 
 
1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov, 
drobných stavebných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov na území Obce 
Rejdová môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou 
Rejdová (ďalej oprávnená osoba). 
2. Oprávnená osoba je povinná : 
a) Dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu, 
b) Vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky, 
najneskôr v nasledujúci deň, 
c) Po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená, 
d) Vykonať na požiadanie Obce Rejdová mimoriadny vývoz komunálneho odpadu, 
e) Zabezpečiť na požiadanie Obce Rejdová pristavenie a vývoz veľkoobjemových 
kontajnerov 
f) Plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s Obcou Rejdová. 

 
 

III. ČASŤ 
 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADMI 
 

Článok 6 
 

Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu 
1. Obec Rejdová má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých 
zložiek odpadov prostredníctvom oprávnenej firmy , s ktorou má uzatvorenú zmluvu. 
2. Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti 
požiadať obecný úrad v Rejdovej o zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu. 
3. V obci je zavedený kontajnerovo-intervalový zber odpadov. 
4. Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec : 
a) 110 a 120 l odpadové nádoby 
b) Zberné vrecia na separované zložky komunálneho odpadu 
c) 1100 l maloobjemové kontajnery 
d) 4000-7000 l veľkoobjemové kontajnery 
5. V Obci Rejdová je zavedený zber separovaného odpadu : 
a) Papier a tetrapak 
b) Plasty (PET-fľaše, zmiešané plasty) 
c) Sklo 
d) Opotrebované pneumatiky 
e) Elektroodpad 



f) Kovy 
g) Použité jedlé oleje a tuky 
h) Nebezpečný odpad (batérie a akumulátory , farby, žiarivky, motorové oleje, motorové 
prevodové oleje a iné) 
ch) Biologicky rozložiteľný odpad vrátane odpadu z kuchýň 
 

Článok 7 
 

Komunálny odpad 
 
Fyzické osoby 
 
1. Vývoz komunálneho odpadu je uskutočňovaný 2 x mesačne podľa Harmonogramu zberu 
odpadu z domácnosti na príslušný kalendárny rok, ktorý je zverejnený na internetovej 
stránke obce a je doručený do každej domácnosti. 
2. Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby, je zabezpečovaný prostredníctvom 110 l 
a 120 l typizovaných plastových a zinkových odpadových nádob . 
3. Každá FO v Obci Rejdová je povinná si zabezpečiť typizovanú odpadovú nádobu ( na 
vlastné náklady, prenájom ). 
4. Odpadová nádoba nesmie obsahovať odpad, ktorý obec separuje podľa článku 6, bodu 5 
tohto nariadenia. 
 
Fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby 
 
1. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby je na území Obce Rejdová zavedený 
množstvový zber komunálneho odpadu. 
2. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú možnosť individuálneho určenia 
odvozu komunálnych odpadov na základe ich písomnej žiadosti. 
3. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby majú možnosť výberu z troch typov 
odpadových nádob a to : 110 l, 120 l a 1100 l. 
4. Odpadová nádoba nesmie obsahovať odpad, ktorý obec separuje podľa článku 6, bodu 5 
tohto nariadenia. 
 
 
 

Článok 8 
 

Separovaný zber 
 

(papier a tetrapak, plasty, sklo, opotrebované pneumatiky, kovy) 
 
1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. 
2.  Vývoz separovaného odpadu je podľa harmonogramu zberu, ktorý je každoročne 
zverejnený na internetovej stránke obce a doručený do každej domácnosti a sídla firmy PO. 
Súčasne je vývoz separovaného odpadu vyhlasovaný minimálne 3 dni vopred obecným 
rozhlasom. 
4. Do zberných nádob a RECY-vriec je povolené dávať len odpad, ktorý je na to určený. 
5. Papier, tetrapakové obaly a plasty sú zbierané do 120 l RECY-vriec, ktoré zabezpečuje 
Obec Rejdová a sú zhromažďované v deň zberu na troch zberných miestach v obci a to : pri 
obecnom úrade, pri turistickej ubytovni na námestí obce a pri obecnom garáži na vyšnom 
konci obce Rejdová. 
6. Sklo je zbierané do 1100 l maloobjemových kontajnerov, ktoré sú umiestnené na 
námestí obce ( 1 ks) a pri obecnom garáži na vyšnom konci ( 1 ks) . 



7. Opotrebované pneumatiky a kovy sú zhromažďované na troch zberných miestach v 
obci a to: pri obecnom úrade, pri turistickej ubytovni na námestí obce a pri obecnom garáži 
na „Vyšnom konci“ obce Rejdová v deň vývozu. 
 

Článok 9 
 

Drobný stavebný odpad 
 
1. Za drobný stavebný odpad na území Obce Rejdová sa považuje odpad, ktorý vznikne pri 
rekonštrukcii domov, rekreačných chát , chalúp a bežných udržiavacích prác na vykonanie 
ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie. 
2. Držiteľ stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť. 
3. Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzovať do zberných nádob a RECY-vriec. 
4. Zvyšnú časť je držiteľ povinný uložiť do veľkoobjemových  kontajnerov v počte 2 ks, ktoré 
sú umiestnené na verejne dostupných miestach v obci. 
5. Pred umiestnením drobného stavebného odpadu je držiteľ drobného stavebného odpadu 
povinný nahlásiť na Obecný úrad o aké množstvo odpadu sa jedná. 
6. Vývoz drobného stavebného odpadu pre občanov zabezpečí obec Rejdová minimálne 2x 
ročne. 
 

Článok 10 
 

Objemný odpad 
 
1. Zhromažďovanie, zber a preprava veľkoobjemového odpadu sa uskutočňuje najmenej 
dvakrát ročne prostredníctvom 4000 l a 7000 l veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú 
umiestnené na verejne dostupných miestach v obci. 
2. Informácia o stanovišti kontajnerov sa zverejňuje prostredníctvom internetovej stránky 
obce a obecného rozhlasu. 
3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a zneškodňovanie 
veľkoobjemového odpadu zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u 
príslušnej oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a 
okolia. 
 

Článok 11 
 

Nebezpečný odpad 
( farby, žiarivky, motorové oleje, motorové prevodové oleje , olejové filtre a iné) 

 
 
1. Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava nebezpečného odpadu. 
2. Obyvateľom obce Rejdová sa likviduje nebezpečný odpad bezodplatne. 
3. Nebezpečný odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 
4. Nebezpečný odpad je vyvážaný minimálne 1x ročne a to na základe Harmonogramu 
zberu odpadu a zároveň vyhlásenia jeho vývozu v miestnom rozhlase .Jeho prepravu 
a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne oprávnená organizácia , ktorá je držiteľom 
autorizácie (§ 8 zákona o odpadoch) . 
5. Zhromažďovanie nebezpečného odpadu sa uskutočňuje výlučne v deň jeho odvozu a to 
pri obecnom úrade . 
6. Na nebezpečný odpad do času jeho vyvezenia dohliada osoba poverená starostom obce. 
7. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si odber a zneškodňovanie nebezpečného 
odpadu zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s uzatvorenou zmluvou s príslušnou 
oprávnenou organizáciou. 
 



 
Článok 12 

 
Elektroodpad z domácností 

 
1. Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám 
na komunálny odpad, okrem termínov odvozu určených obcou. 
2. Na území obce sa zabezpečuje preprava nasledovných elektroodpadov : kat. č. 200136, 
200135, 200121, 200123 . 
3. Vývoz elektroodpadu sa uskutočňuje podľa Harmonogramu zberu komunálneho a 
separovaného odpadu na príslušný kalendárny rok. Vývoz je zároveň vyhlásený minimálne 
3 dni vopred v obecnom rozhlase. 
4. Zhromažďovanie elektroodpadu je na troch zberných miestach v obci a to : pri obecnom 
úrade, pri turistickej ubytovni na námestí obce a pri obecnom garáži na vyšnom konci v deň 
zberu. 
5. Vývoz elektroodpadu je pre občanov zabezpečovaný minimálne 2x ročne bezodplatne. 
 
 

Článok 13 
 

Biologicky rozložiteľný odpad 
 

1. Vývoz a zneškodňovanie bioodpadu  z údržby a starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje 
obec prostredníctvom oprávnenej organizácie pristavením veľkoobjemových kontajnerov, 
alebo naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. Oprávnená 
organizácia je povinná zabezpečiť druhotné využitie týchto bioodpadov. Právnické a fyzické 
osoby pri zneškodňovaní bioodpadu postupujú v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
2. Odpady z cintorína sa zhromažďujú do maloobjemového 1100 l kontajnera pristaveného 
v miestnom cintoríne. Do tohto kontajnera môžu obyvatelia a správca cintorína 
zhromažďovať odpady z údržby cintorína. Do kontajnera nie je dovolené ukladať zvyškový 
komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína. Zabezpečenie 
kontajnera, jeho vyprázdňovanie a zneškodnenie zhromaždených odpadov zabezpečuje 
počas celého roka oprávnená organizácia. 
3.Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadenia školskej jedálne pri ZŠ 
Rejdová zabezpečuje obec , ako jej prevádzkovateľ, prostredníctvom oprávnenej firmy 
s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Zber odpadu sa uskutočňuje podľa potreby na základe 
písomnej objednávky. Odpad je skladovaný v 120 l plastovej nádobe s označením „BIO 
ODPAD“ umiestnenej pri školskej jedálni. Zamestnanci školskej jedálne sú povinní do 
odovzdania odpadu zabezpečiť jeho primerané skladovanie. 
4.Pri fyzických osobách obec využila výnimku zo zákona č. 223/2001 Z.z.o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, § 39, odst. 18, písm b) 2. podľa ktorej nie je povinná zaviesť 
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre BIO odpad ak preukáže, že najmenej 50 
% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. 
5.Obec preukáže počet obyvateľov, ktorí kompostujú odpad vo svojich vlastných 
kompostoviskách čestným prehlásením o kompostovaní BIO odpadu z domácností 
s vlastnoručným podpisom zástupcu danej domácnosti. 
6.Čestné prehlásenie obsahuje : súp.číslo rodinného domu, meno a priezvisko zástupcu 
domácnosti, dátum narodenia, počet osôb v domácnosti a vlastnoručný podpis jej zástupcu. 
7.Obyvatelia obce zároveň v čestnom vyhlásení dávajú súhlas so vstupom zástupcov obce 
Rejdová na pozemok za účelom kontroly pravdivosti údajov vo vyhlásení. 
8. Čestné vyhlásenia sú uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Rejdovej. 

 
 



 
Článok 14 

 

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré 
nebezpečné látky 

 
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré nebezpečné látky:  
a) za použitú batériu alebo akumulátor sa považuje batéria alebo akumulátor, ktoré sú 
odpadom podľa §2 ods. 1 zákona o odpadoch  
b) zakazuje sa použité batérie a akumulátory zmiešavať s ostatnými druhmi odpadov. (§48d 
ods. 3 zákona o odpadoch)  
c) držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich distribútorovi batérií a 
akumulátorov alebo na zbernom dvore, alebo na ďalších zberných miestach, kde boli 
umiestnené nádoby na zber batérií  
d) použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov 
(§48d ods. 4 zákona o odpadoch).  
e) vývoz tohto druhu odpadu je zabezpečovaný v obci minimálne 2 x ročne na základe 
harmonogramu odpadu a uskutočňuje ho zmluvná firma. Vývoz je zároveň zverejňovaný 
v miestnom rozhlase 
f) odpad je zhromažďovaný výlučne pri rodinných domoch obyvateľov obce v deň jeho 
vývozu  

 
 
 
 

Článok 15 
 

Nakladanie s použitými jedlými olejmi a tukmi 
 

1. Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. 
2. Obyvateľom obce Rejdová sa likviduje tento odpad bezodplatne. 
3. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 
4. Odpad je vyvážaný  6x ročne a to na základe Harmonogramu zberu odpadu a zároveň 
vyhlásenia jeho vývozu v miestnom rozhlase .Jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje 
výhradne oprávnená organizácia, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu . Zhromažďovanie 
odpadu sa uskutočňuje výlučne v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na 
dohodnutom mieste – obvykle pri obecnom úrade. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových 
fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Fľaše sa občanom 
nevracajú. 
 

 
Článok 16 

 

Nakladanie so starými vozidlami 

 
1.Držitelia starých motorových vozidiel (autovraky), ktoré sú odpadom a držiteľ si ho nechce 
ponechať, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je odpadom, 
oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi 
starých vozidiel.  
2.Ak držiteľ starého vozidla vyradí staré vozidlo, ním používané na osobné účely, z evidencie 
vozidiel a chce si ho ponechať, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého 
vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje 



estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, a to do 30 dní odo dňa jeho 
vyradenia z evidencie vozidiel. Taktiež je povinný umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby 
nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce, 
alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla 
alebo jeho časti.  
3.Ak si držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť urobí tak správca cesty, (na ceste alebo 
verejnom priestranstve) a to odovzdávaním starého vozidla na určené parkovisko u oprávnenej 
osoby. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. Ak si držiteľ starého 
vozidla po oznámení o uložení jeho starého vozidla na určené parkovisko toto vozidlo 
nevyzdvihne z určeného parkoviska do dvoch mesiacov, Obvodný úrad životného prostredia v 
Rožňave začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Odstránenie 
starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a je na pozemku odstavené viac než 30 dní 
zabezpečí správca cesty (na ceste alebo inom verejnom priestranstve) so súhlasom vlastníka 
nehnuteľnosti. V prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto 
vlastníka.  
4.Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, 
môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu, alebo od držiteľa starého 
vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
si odber a zneškodňovanie starých vozidiel zabezpečujú na svoje vlastné náklady u oprávnenej 
organizácie, prípadne osoby. 

 

 
IV. ČASŤ 

 
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA 

A SANKCIE 
 

Článok 14 
 

Priestupky a sankcie 
 
1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce, alebo ním poverený 
zamestnanec. 
2. Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto 
nariadením, 
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené Obcou Rejdová týmto nariadením, 
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 4, odst.3 tohto nariadenia, 
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi, 
e) zmiešava nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi, 
f) vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 
g) ukladá opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob 
a zberných vriec na ukladanie komunálneho odpadu, 
h) nechá staré vozidlo, vyradené z evidencie na verejnej ceste alebo na verejnom 
priestranstve 
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto 
nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €. 
4. Za priestupok podľa odseku 2 písm. e) až h) ako aj za porušenie ustanovení tohto 
nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 663,87 €. 
5. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie uložiť na základe § 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. 



o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6638 ,- €. 
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení) 
 
 

V. ČASŤ 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Rejdová č. 1/ 2010 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rejdová s 
účinnosťou od 8.9.2010 . 
 
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Rejdovej 
 č. 2 d)/26.3.2014  dňa 26.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom 11.4.2014 . 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Valentík 
 

  starosta obce 
 


