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Obec Brestovec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. g) citovaného zákona a v súlade s § 
39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vydáva toto: 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

č. 3/2014 
 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
 na území obce Brestovec 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 
Obec Brestovec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Brestovec, najmä o spôsobe 
zberu a prepravy komunálnych odpadov,  o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov a o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta 
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 
 

Čl. 2 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. 
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo 
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. 
3. Taktiež je povinný: 
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely 
ich zberu na miesta určené obcou, 
d/ na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov platiť obci poplatok stanovený vo VZN 
o miestnych poplatkoch. 
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzavretú zmluvu na vykonávanie 
tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne 
upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovanie týchto odpadov tak, aby boli 
v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a týmto všeobecne záväzným 
nariadením. 
 

Čl. 3 
Systém zberu odpadov 

 
Na  území obce Brestovec je  zavedený systém zberu odpadov: 
1. Zber a odvoz komunálneho odpadu je zabezpečený  zo 240 litrových zberných nádob 
pravidelne jedenkrát za dva týždne na základe zmluvy so spoločnosťou ASA Slovensko 



s.r.o. prevádzkareň Dolný Bar, podľa ročného harmonogramu vyveseného na úradnej tabuli 
na území obce Brestovec. 
Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu – obec má uzavretú zmluvu o separovanom 
zbere so spoločnosťou  ASA Slovensko s.r.o.  
2. Zber a odvoz plastov, plastových fliaš a tetrapakových obalov je zabezpečený 
jedenkrát mesačne, priamo z domácnosti umiestnených do igelitových vriec.  
3. Zber skla je zabezpečený v kontajneroch na príslušných miestach na území obce a ich 
odvoz po naplnení je zabezpečený  spoločnosťou ASA Slovensko s.r.o. minimálne raz za 
dva mesiace. 
4. Zber starého papiera sa uskutoční minimálne polročne donáškovým spôsobom na  dvore 
kultúrneho domu.  
5. Obec Brestovec zabezpečuje zber elektronického šrotu, batérie a akumulátorov  
z domácností, spravidla dvakrát ročne, v mesiacoch apríl a október prostredníctvom 
spoločnosti ASA s.r.o. 
6. Zber odpadov z textilu a obuv sa uskutoční minimálne polročne donáškovým spôsobom 
na vyhradené miesto určené obcou a to v predsieni kultúrneho domu  odvoz textilného dopadu 
zabezpečuje Občianske združenie Diakonie Broumov. 
 

Čl. 4 
Drobný stavebný odpad a objemový odpad 

 
1. Obec zabezpečuje zber drobného stavebného odpadu (do1 m3 na osobu ročne), ktorá 
vznikne pri bežných udržiavacích prácach zabezpečovaných FO – nepodnikateľom v rámci 
zberu objemového odpadu, najmenej dvakrát ročne, v mesiacoch apríl a október. V prípade 
potreby obec zabezpečí zber drobných stavebných odpadov v častejšom intervale. 
2. Obec zakazuje odkladať objemový odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zber 
komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce. 
 

Čl. 5 
Biologicky rozložiteľné odpady 

 
1. Občania v rodinnej zástavbe  odvádzajú biologicky rozložiteľný odpad do priestorov 
obecnej kompostárne. 
2. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, 
na iné miesta než je určené alebo ho spaľovať. 
 

Čl. 6 
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

 
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 
zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber 
komunálnych odpadov v obci. 
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. 
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu. 
 
 

 
 



Čl. 7 
Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov 

 
1. Komunálne a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce sa zneškodňujú na skládke 
komunálnych odpadov Komunálnej spoločnosti s.r.o. vo Veľkých Kosihách. 
2. Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a platným prevádzkovým poriadkom. 
3. Ukladať odpady na iných miestach je zakázané. 
4. Spaľovať komunálne odpady obsahujúce škodlivé látky (guma, umelé hmoty, pneumatiky, 
oleje) je zakázané. 
 

Čl. 8 
Sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN: 
-  obec Brestovec ( hlavný kontrolór, poverený pracovník OcÚ ) 
-  Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP 
-  OR PZ Zemianska Olča 
2. Nedodržiavanie ustanovenia zákona o odpadoch a tohto nariadenia, ak nejde o trestný čin, 
sa postihuje ako priestupok, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 165 EUR. 
3. Okrem toho za porušenie tohto VZN môže obec podľa § 13a) zákona č. 369/1990 Z.z.. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe pokutu do výšky  
3.3319 EUR  

 
Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Brestovec 15 dní pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva v Brestovci na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu. 
2. Toto všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brestovci na svojom 
zasadnutí dňa 14.08.2014 uznesením č. 148 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
 
V Brestovci dňa 15.08.2014      Peter Tóth 

        starosta obce Brestovec 

 
 
 
 
Vyvesené dňa: 15.08.2014     Zvesené dňa:29.08.2014 
 
 
 
  ................................                   .................................... 
  podpis, pečiatka obce            podpis, pečiatka obce  


