
 

Dôvodová správa 

 
K bodu č. 8      VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

 

     Národná rada SR schválila nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2016.   

 

    Cieľom nového zákona je najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú 

skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia 

negatívnych vplyvov vzniku a nakladanie s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí. 

 

     Medzi ďalšie zmeny patrí výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového 

odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené 

zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 

(elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov) a vytriedený 

biologicky rozložiteľný odpad.  

 

    Zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a s tým spojené prevzatie plnenia 

finančných požiadaviek smerom k zberu, spracovaniu a recyklácii vybraných prúdov odpadov 

sa môže prejaviť v znížení miestneho poplatku za komunálny odpad. Reálne zníženie 

miestneho poplatku je však priamo úmerné ochotou občanov výrazným spôsobom zvýšiť 

efektivitu triedenia odpadov.  

 

   Predpokladá sa výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie ako celok, najmä však na 

ovzdušie, vodu a pôdu. Nový zákon má prispieť k zvýšeniu vytriedeného odpadu 

z komunálneho odpadu, a tým aj k zníženiu množstva ukladaného odpadu na skládky 

odpadov. 

 

    Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov 

hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 

osobitného predpisu.  

 

   Náklady spôsobené nedôsledným triedením znášajú obce. S cieľom zabezpečenia 

dôslednejšieho triedenia zložiek odpadu a zníženia nákladov na komunálny odpad, obec 

v budúcnosti bude musieť zabezpečiť jednu osobu, ktorá bude kontrolovať triedenie odpadu, 

odoberať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a vyberať poplatok za uloženie 

drobného stavebného odpadu do zbernej nádoby, a taktiež bude musieť vytvoriť zberný dvor 

v obci, alebo spoločný zberný dvor pre viac obcí. 

 

    Podľa nového zákona recyklačný fond vstúpi do likvidácie 31. decembra 2016. Prostriedky 

recyklačného fondu budú prevedené do Environmentálneho fondu a ich použitie bude viazané 

na podporu triedeného zberu. Prostriedky z recyklačného fondu bude možné poskytnúť na 

budovanie zberného dvora pre obec. Z uvedeného navrhujem požiadať o finančné prostriedky 



na budovanie zberného dvora v obci. V prípade, že obec plánuje čerpať tieto prostriedky na 

budovanie zberného dvora, projekt musí byť ukončený do konca roka 2016. 

 

    Nový zákon podstatne prísnejšie upravuje zodpovednosť za porušenie povinností na úseku 

odpadového hospodárstva. Obec môže uložiť občanovi pokutu až do výšky 1 500 €, čo je 

desaťnásobne viac oproti predchádzajúcemu zákonu. Na druhej strane sa sprísňuje aj 

zodpovednosť obce za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, a to 

uložením pokuty až do výšky 120 000 €. 

 

    Náklady na zber, dôslednejšie triedenie a preprava komunálneho odpadu (zamestnanie 

jednej osoby, vytvorenie zberného dvora) sa musia premietnuť aj v rozpočte obce na rok 

2016, pretože v opačnom prípade obec bude znášať zodpovednosť za porušenie povinností na 

úseku odpadového hospodárstva, za ktorú obec zaplatí podstatne viac. 

 

     Z vyššie uvedených skutočností bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné 

nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom.  

 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom je 

v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.   

 

     V dôsledku uvedeného, odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce schváliť predložený 

návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom.   

 

(Dôvodovú správu vypracoval JUDr. Hlinka) 

 

 

 

Predkladateľ starosta obce 


