
O B E C    O S T R O V A N Y 

 

O b e c n ý   ú r a d   v   O s t r o v a n o c h, okres Sabinov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

číslo: OZ  X/2016                                                                     V Ostrovanoch dňa 9.6.2016 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

     Starosta obce Ostrovany, na základe § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

 

z v o l á v a 

 

                        X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch na deň 

 

30. júna 2016 /štvrtok/ so začiatkom o 17,00 hodine, 

 

ktoré sa bude konať v priestoroch kultúrno-spoločenského  centra pri Obecnom úrade v  Ostrovanoch s 

týmto programom : 

 

   1/ Otvorenie  

   2/ Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   3/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

   4/ Voľba návrhovej komisie  

   5/ Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 

   6/ Dopyty poslancov OZ podľa § 25 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v   

       znení neskorších zmien a doplnkov 

   7/ Podnety a návrhy od občanov    

   8/ Návrh na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015 

   9/ Návrh VZN o odpadoch na území obce Ostrovany 

 10/ Prehodnotenie uznesení OZ  

 11/ Návrh na vytvorenie trvalého pracovného miesta pre sociálneho pracovníka obce 

 12/ Prerokovanie žiadosti právnických a fyzických osôb 

 13/ Rôzne 

 14/ Diskusia 

 15/ Závery z rokovania 

 16/ Záver 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Cyril Revák 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                        Na rokovanie dňa 30.6.2016 

V Ostrovanoch                                                                         Číslo programu rokovania : 8 

 

 

 

K návrhu  na schválenie záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015 
 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní  

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2015 

 

B. SCHVAĽUJE 

 

B1.  Záverečný účet hospodárenia obce Ostrovany za rok 2015  

B2.  Zaúčtovanie celého prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške  28 252,79  € do   

        rezervného fondu 

 

C. ODPORÚČA  

 

Vykonať, nezvislým audítorom,  overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015            

 

 

 

Predkladám poslancom OZ záverečný účet hospodárenia obce za rok 2015 na schválenie a to: 

- plnenie rozpočtu za rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti, 

- záverečný účet obce za rok 2015 -  stanovisko HK k záverečnému účtu. 

 

Odporúčam poslancom OZ preštudovať si predložené materiály a prípadné otázky, doplnenia a návrhy 

predložiť na rokovaní OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovisko  

hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2015 

 

V zmysle § 18 f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predkladám nasledujúce stanovisko k záverečnému účtu obce Ostrovany za rok 2015. 

Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2015. Návrh bol 

zverejnený dňa 9.6.2016 na úradnej tabuli obce. 

 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska HK k návrhu Záverečného účtu obce 

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu predloženého záverečného účtu obce 

Ostrovany za rok 2015 na základe dvoch hľadísk : 

Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

podľa § 10 odsek 7) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych noriem. 

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Ostrovany 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s dokumentom – Zásady rozpočtového hospodárenia obce. 

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce Ostrovany 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonne stanovenej lehote, t. j. 

najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Obec v zmysle §16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila povinnosť dať si 

overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení (§9 ods. 4). 

B. Spracovanie záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 odseku 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje tieto údaje : 

 Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový a finančné operácie v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou 

 Bilanciu aktív a pasív 

 Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti 

 Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov 

 Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 

MF/010175/2004 – 42, ktorými sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia, ktorá je záväzná 

pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

Vzhľadom na to, že obec má viac ako 2 000 obyvateľov, má povinnosť zostavovať programový rozpočet. 

Hodnotenie plnenia jednotlivých programov obce však v záverečnom účte chýba. 

 

1. Rozpočet obce na rok 2015 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý sa zostavuje podľa ustanovení zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Od roku 2009 je povinnosť pre obce a mestá, ktoré majú viac ako 2 000 

obyvateľov zostavovať programový rozpočet. Tento rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom prvý 

rok je záväzný a ostatné dva sú nezáväzné.  

Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2014 uznesením č.6 ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet a finančné operácie boli zostavené ako prebytkové a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový. Celkové vybilancovanie schváleného rozpočtu zabezpečovali príjmy bežného rozpočtu. 

 

 

 Schválený 

rozpočet  
Upravený 

rozpočet 
Skutočné plnenie rozpočtu 

Príjmy celkom 699 650 968 410 Rozpočtované : 878 402,50 
Nerozpočtované : 8 822,91 

z toho :    
Bežné príjmy 523 650 968 410 Rozpočtované : 878 081,80 

Nerozpočtované : 8 822,91 
Kapitálové príjmy 0 0 320,70 



Finančné príjmy 176 000 0 0 
Výdavky celkom 699 650 968 410 Rozpočtované : 874 447,80 

Nerozpočtované : 13 309,52 
z toho :    
Bežné výdavky 350 830 431 490 Rozpočtované : 447 848,89 

Nerozpočtované : 8 788,32 
Kapitálové výdavky 320 320 508 420 Rozpočtované : 398 134,91 

Nerozpočtované : 4 521,20 
Finančné výdavky 28 500 28 500 28 464  
Rozdiel 0 0 3 954,70 

 

2. Štruktúra príjmovej časti rozpočtu 

Obec v roku 2015 dosiahla celkové príjmy vo výške 887 225,41 EUR, čím sa plánované príjmy splnili na 

126,80 %. Bežné príjmy boli vo výške 886 904,71 EUR, čím sa rozpočet naplnil na 169,36 %, Kapitálové 

príjmy dosiahli výšku 320,70 EUR a finančné operácie boli nulové.  

Predložený záverečný účet obsahuje rozbor plnenia v príjmovej a výdavkovej časti, pričom musím 

vytknúť zahrnutie nerozpočtovaných  položiek do bežných príjmov a bežných výdavkov, ktoré patria do 

finančných operácií. Nerozpočtované  kapitálové výdavky mali byť rozpočtované. Touto chybou došlo 

k skresleniu výsledku hospodárenia a celkové hospodárenie obce je tak schodkové, čo poukazuje na 

porušenie zákona č.583/2004 Z. z. 

 

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 

Aktíva obce predstavujú obežný, neobežný majetok obce a časové rozlíšenie. Pasíva obce sú tvorené vlastným 

imaním, záväzkami a časovým rozlíšením. Údaje sú uvádzané a zostatkových hodnotách. 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 
Majetok spolu 2 473 691,21 2 746 007,7 
Neobežný majetok spolu 2 106 971,53 2 370 428,60 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 7 861,09 12 229,09 
Dlhodobý hmotný majetok 1 806 406,46 2 065 495,53 
Dlhodobý finančný majetok 292 703,98 292 703,98 
Obežný majetok spolu 366 719,68 375 579,10 
z toho :   
Zásoby 78,85 336,93 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  31 214,41 28 726,96 
Finančné účty  335 426,42 346 515,21 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  0 0 
 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 v EUR KZ  k  31.12.2015 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 2 473 691,21 2 746 007,70 
Vlastné imanie  2 145 415,12 2 481 045,17 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 223 255,26 249 443,22 
Výsledok hospodárenia  1 9221 59,86 2 231 601,95 
Záväzky 162 904,63 135 924,73 
z toho :   
Rezervy  132,68 2 880,68 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 1 150,47 1 140,12 
Krátkodobé záväzky 19 364,48 18 110,93 
Bankové úvery a výpomoci 142 257 113 793 
Časové rozlíšenie 165 371,46 129 037,80 



  

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

     Podľa § 17 odst.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovom hospodárení môže obec a vyšší územný celok na 

plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak : 

 celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Obec v roku 2014 dosiahla bežné príjmy vo výške 524 253,94 

EUR a 60 % z toho činí sumu 314 552,36 EUR. Dlh obce nezaplatenej istiny úverov k 31.12. 2015 činil 

sumu 113 793 EUR.  

 suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom 25 % skutočných bežných 

príjmov za rok 2014 činilo sumu 131 063,49 EUR. Obec zaplatila za bežné účtovné obdobie ročné 

istiny úverov vo výške 28 464 EUR čím neprekročila zákonom stanovený limit. 

 

Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo 

splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských 

záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.  

Do celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizálneho fondu a z úveru 

poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok 

úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Okrem toho tu nepatria 

záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska 

územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na 

základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného 

predpisu. Do sumy splátok podľa § 17 odst.6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného 

splatenia. 

Ak celková suma dlhu dosiahne 50 % - 57 %, starosta obce alebo predseda vyššieho územného celku je povinný 

do 15 dní od zistenia skutočnosti vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvo vyššieho 

územného celku informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu a navrhne opatrenia na jeho zníženie. Obecné 

zastupiteľstvo musí túto informáciu prerokovať  do 15 dní odo dňa jej predloženia a v lehote do 7 dní od jej 

predloženia zastupiteľstvu je starosta alebo predseda povinný túto skutočnosť oznámiť písomne aj MFSR. 

Ak celková suma dlhu dosiahne 58 % - 59 %, tak okrem predchádzajúceho odseku je obec alebo vyšší územný 

celok do konca rozpočtového roka povinný vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť 

a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 odst.3 písm. a)b), 

pričom schodok rozpočtu môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých 

rokoch, pričom schodok rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku môže vzniknúť rovnako z dôvodu 

použitia prostriedkov peňažných fondov. 

Ak celková suma dlhu dosiahne 60 % a viac, tak obec a vyšší územný celok sú povinní uplatňovať okrem vyššie 

spomenutých postupov aj postupy podľa osobitného predpisu. 

 

Úvery započítané do dlhu obce k 31.12.2015 

Poskytovateľ 

úveru 
Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 
Zabezpečenie 

úveru 
Zostatok 

k 31.12.2015 
Splatnos

ť 

 
Prima banka Investičný 227 649 2,5 % Bianco zmenka 113 793 r. 2019 

Výpočet ukazovateľa celkového dlhu obce k 31.12.2015 : 

 skutočné bežné príjmy k 31.12.2014 – 524 253,94 EUR 

 záväzky z nesplatených istín úverov k 31.12.2015 – 113 793 EUR 

 celkový dlh obce – ( 113 793 / 524 253,94 ) * 100 % =  21,71 %    

5. Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 495 410  EUR bol skutočný príjem vo výške 396 499,82 EUR, čo 

predstavuje 80,03 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR Účel 
ÚPSVaR 556,10 Osobné príjmy 
Krajský stavebný úrad 48,78 Životné prostredie 
Krajský školský úrad 5 642 Školstvo 
Obvodný úrad   630,96 REGOB 
ÚPSVaR 24 856,76 Stravné pre deti v HN 



Obvodný úrad 640 Voľby 
ÚPSVaR 4 731 Školské potreby pre deti v HN 
FSR 37 961,28 TSP 
ÚPSVaR 664,06 Dotácia na ADMIN 
ÚPSVaR 8 114,66 AČ 
MPC 22 790,88 Pedagogický asistent MRK II 
ÚPSVaR 7 667,52 Osobitný príjemca PND 
FSR 51 452,64 Pracovníci v KC 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 

ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN  č. 24/2004 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 

) 

 

 

 
Telovýchovná jednota - bežné výdavky INTER 6 160 € 5 861,45 € 298,55 € 
TJ SOKOL 1 800 € 1 800 € 0 € 
Cirkevná obec 2 700 € 1 280 € 1 420 € 
DOMKA 300 € 240 € 60 € 

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so  VZN č. 24/2004 o dotáciách. 

 

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

Poskytovateľ  

 

 

    

 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: školstvo, matrika, ....  

 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov  

 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

 
MV SR Školstvo BV 4 500 € 5 642 € -1 142 € 
MV SR REGOB – BV 600 € 630,96 € -30,96 € 
MV SR Školstvo BV 4 731 € 4 731 € 0 € 

 

8. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 887 225,41 

z toho : bežné príjmy obce  887 225,41 

             bežné príjmy RO 
 

Bežné výdavky spolu 456 637,21 

z toho : bežné výdavky  obce  456 637,21 

             bežné výdavky  RO 
 

Bežný rozpočet 430 588,2 

Kapitálové  príjmy spolu 320,70 

z toho : kapitálové  príjmy obce  320,70 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 402 656,11 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  402 656,11 

             kapitálové  výdavky  RO 
 



Kapitálový rozpočet  -402 335,41 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 28 252,79 

Vylúčenie z prebytku  
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 28 252,79 

Príjmy z finančných operácií  

Výdavky z finančných operácií 28 464  

Rozdiel finančných operácií 28 464 

PRÍJMY SPOLU   887 546,11 

VÝDAVKY SPOLU 887 757,32  

Hospodárenie obce  -211,21 

Vylúčenie z prebytku 
 

Upravené hospodárenie obce  

  

Prebytok  rozpočtu v sume 28 252,79 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov neprepadá, ale je zdrojom tvorby rezervného fondu. O použití prebytku rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.   

Vzhľadom na to, že plnenie celkového rozpočtu je schodkové, tak musím konštatovať, že došlo 

k porušeniu zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí, že celkový rozpočet môže 

byť vyrovnaný alebo prebytkový. Porušenie nastalo v dôsledku zaradenia nerozpočtovaných položiek do 

bežného a kapitálového rozpočtu.  

 

C. Záver 

 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniam § 

16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 však obsahuje informácie, ktoré skresľujú a uvádzajú 

nepravdivý stav o celkovom výsledku hospodárenia obce Ostrovany. 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 neobsahuje všetky body uvádzané v obsahu. 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 neobsahuje zhodnotenie dlhu obce. 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 neobsahuje zhodnotenie plnenia programového 

rozpočtu. 

Návrh záverečného účtu obce Ostrovany za rok 2015 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 

ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým. 

Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov financovania je zhodný so stavom vykázaným 

v účtovnej závierke. Potrebné je dodržiavať postupy účtovania transferov a účtovných prípadov do obdobia, 

s ktorým časovo a vecne súvisia. 

 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému 

zastupiteľstvu : 

 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Zuzana Cervová 

                                                                                                          hl. kontrolór obce 

 

 

V Ostrovanoch 20.6.2016 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                                       Na rokovanie dňa 30.6.2016 

V Ostrovanoch                                                                                       Číslo programu rokovania : 9 

 

 

 

 

 

K návrhu na prerokovanie  VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce Ostrovany 

 

 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  schvaľuje  

 

VZN č. 1/2016 o odpadoch na území obce Ostrovany 

 

 

Dôvodová správa 

Návrh VZN bol spracovaný v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacích 

predpisov (najmä Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch) a na základe povinnosti obce podľa § 

135 ods. 15 zákona o odpadoch uviesť VZN do súladu s týmto zákonom do 30.06.2016. Účelom 

návrhu VZN o komunálnych odpadoch nie je prijímať zásadné zmeny v systéme zberu jednotlivých 

zložiek komunálnych odpadov, ale hlavne zosúladenie VZN s novou odpadovou legislatívou. 

Novým zákonom o odpadoch sa zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov na vyhradené 

výrobky (obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky a vozidlá). 

Týmto princípom sa zaviedla povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku postarať sa o svoj výrobok 

počas celého životného cyklu, teda aj o odpad, ktorý z výrobku vznikne a financovať triedený zber 

týchto vyhradených výrobkov. Výrobcovia si svoje vyhradené povinnosti môžu plniť individuálne, 

kolektívne – založia tzv. OZV (Organizáciu zodpovednosti výrobcov) alebo prostredníctvom tretej 

osoby (iba pri batériách a akumulátoroch). Výrobcovia sú nielen zaviazaní financovať triedený zber, 

ale aj povinní postarať sa o celé množstvo vytriedených zložiek KO. To však neznamená, že obec 

prestáva byť zodpovedná za nakladanie s KO na svojom území. Obec je aj naďalej zodpovedná za 

nakladania s KO a DSO. OZV však je oprávnená overovať funkčnosť a nákladovosť triedeného zberu 

a na základe svojich zistení navrhovať obci a zberovej spoločnosti zmeny systému triedeného zberu. 

Z pohľadu obce je najdôležitejším vyhradeným prúdom odpadu odpad z obalov (papier a lepenka, 

plasty, sklo, kovy a kompozity) a neobalových výrobkov, lebo tohto odpadu vzniká v rámci 



komunálnych odpadov najväčšie množstvo. Obec je povinná uzavrieť pre prúd obalov a neobalov 

zmluvu iba s jednou OZV. S touto istou OZV je tiež povinná uzavrieť zmluvu zberová spoločnosť, 

ktorá na území obce vykonáva triedený zber odpadov. Pre vyhradené prúdy (elektrozariadenia 

a batérie) môže obec uzavrieť aj viacero zmlúv s OZV. Na pneumatiky a vozidlá obec zmluvy s OZV 

neuzatvára, lebo sa nejedná o zložky komunálnych odpadov. 

Pri triedenom zbere odpadov z obalov a neobalových výrobkoch (papier, plasty, sklo, kovy, 

kompozity) boli vykonávacou vyhláškou jednoznačne stanovené farebné označenia pre jednotlivé 

zložky. To má dopad najmä na komoditu kompozitov (VKM – viacvrstvové kombinované materiály), 

kde je ustanovená oranžová farba. Táto zložka sa už nemôže zberať spolu s papierom a lepenkou. 

Návrh VZN stanovuje, že pri zbere sa táto zložka bude zberať samostatne (v zviazaných balíčkoch 

alebo vlastných škatuliach) a to počas zberu kovov a skla.  

Pri zbere zmesového KO sa nenavrhujú žiadne zmeny systému zberu, len sa spresňujú podmienky jeho 

vykonávania a bližšie špecifikujú povinnosti jeho pôvodcov ako aj zákazy, ktoré odpady nie je 

dovolené ukladať do nádob na zmesový KO. Vzhľadom k tomu, že zmesový KO nevzniká len 

v domácnostiach, kanceláriách a pod., ale aj pri pohybe osôb na verejných priestranstvách, VZN 

definuje aj uličné smeti a určuje miesta, kde ich treba ukladať.  

Zákonom o odpadoch a jeho vykonávacou vyhláškou sa zaviedli definície zberného dvora a malej 

kompostárne, zadefinovali sa odpady, ktoré je možné v týchto zariadeniach odovzdávať a aj okruhy 

osôb, ktoré sú oprávnené v nich odovzdávať komunálne odpady. Návrh VZN počíta so zriadením 

malej kompostárne, v areáli poľnohospodárskeho dvora,  na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov zo záhrad, parkov a cintorína (do 100 ton ročne). Malá kompostáreň je síce v zmysle zákona 

o odpadoch zariadením na zhodnocovanie odpadov, ale na jej prevádzkovanie nie je potrebný súhlas 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Potrebná je len registrácia u tohto orgánu. 

Vykonávacou vyhláškou k zákonu o odpadoch sa vyšpecifikovali podmienky, za ktorých je možné 

prevádzkovať malú kompostáreň. Môže byť zriadená len mieste, ktoré spĺňa najmä tieto kritéria: 

vzdialenosť najmenej 50 m od povrchových vôd, 100 m od zdroja pitnej vody a mimo ich ochranných 

pásiem, mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. Pri prevádzke malej kompostárne 

sa musí zamedziť vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky 

rozložiteľného KO, zabezpečiť meranie teploty a zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do 

kompostovaného bioodpadu (napr. nepriepustnou textíliou). Areál poľnohospodárskeho dvora 

predstavuje pre obec splnenie týchto podmienok a kritérií pri vynaložení malého objemu finančných 

prostriedkov a v krátkom časovom horizonte. Vzhľadom na hospodárne nakladanie s rozpočtovými 

zdrojmi a personálnych kapacít, ktorými obec disponuje,  je potrebné pri prerokovaní  návrhu VZN 

uvažovať o tom ako sa budú  záhradné bioodpady prijímať v malej kompostárni.   

Zriadenie malej kompostárne je veľmi potrebné, aby bola obec schopná bezproblémovo a pri 

minimálnych nákladoch zabezpečovať legislatívne povinnosti týkajúce sa biologicky rozložiteľného 

odpadu z údržby verejnej zelene a cintorína. Malá kompostáreň bude slúžiť aj občanom ako doplnok 

k systému domáceho, resp. komunitného kompostovania a ako prevencia pred nelegálnymi spôsobmi 

nakladania s týmto odpadom. 

Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu a odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov (tzv. „záhradný BRO“). Pri 

kuchynskom BRO musí obec na jednej strane zabezpečiť, aby každý obyvateľ mal k dispozícii 

zberovú kapacitu minimálne 250 l / obyv. ročne s frekvenciou zberu minimálne 1x za 14 dní. Zákon 

o odpadoch však ponúka obci 4 možnosti, kedy obec nemusí zabezpečovať zber kuchynského BRO. 

Vo VZN je potrebné uviesť, ktorú možnosť si obec uplatňuje. Návrh VZN počíta s možnosťou, že 

obec nemusí zaviesť zber kuchynského BRO ak preukáže, že min. 50% obyvateľov kompostuje 

vlastný odpad. Pri záhradnom BRO však žiadne výnimky z povinnosti zabezpečovať jeho zber nie sú. 

Obec musí zabezpečovať zber záhradného BRO z individuálnej bytovej výstavby buď 120 l zbernými 

nádobami s frekvenciou zberu min. 1x za 14 dní v mesiacoch marec až november, alebo musí 

zabezpečiť, aby každá domácnosť mala kompostovací zásobník na domáce kompostovanie. Návrh 

VZN počíta s druhou možnosťou, teda zabezpečovaním kompostovacích zásobníkov. V tejto súvislosti 



sa ustanovuje povinnosť, aby si pôvodcovia kuchynského alebo záhradného BRO skompostovali tieto 

svoje odpady v kompostovacom zásobníku, ktorý im zabezpečí obec (na náklady pôvodcu) alebo si ho 

môžu zabezpečiť aj od iného dodávateľa, prípadne si zhotoviť vlastný svojpomocne. Stredná cenová 

úroveň 1 ks plastového kompostovacieho zásobníka sa pohybuje od 50 – 100 €. Keďže každá 

domácnosť má svoje špecifiká (počet obyvateľov, (ne)príprava stravy, rozloha pozemku, atď.), nie je 

vhodné ustanovovať vo VZN konkrétny typ kompostovacieho zásobníka. Obec by mala zabezpečovať 

kompostovací zásobník až po konzultácii a dohode s konkrétnym pôvodcom BRO (individuálny 

prístup). 

BRO (kuchynské a reštauračné) vznikajú aj u prevádzkovateľa kuchyne, ktorý je zodpovedný za 

nakladanie s nimi. Obec však má povinnosť vo VZN upraviť podrobnosti o nakladaní s týmito 

odpadmi. 

Medzi BRO patria aj jedlé oleje a tuky a obec je povinná aj pre tento druh odpadu zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu. Návrh VZN stanovuje v akých fľašiach, pri akých zberoch a na akých 

zberných miestach je možné jedlé oleje a tuky odovzdať. Keďže zber jedlých olejov a tukov 

prostredníctvom špeciálnych nádob alebo kontajnerov na verejných priestoroch je dosť problematický 

a zberné možnosti sú dosť limitované, navrhuje sa možnosť odovzdať jedlé oleje a tuky aj na obecnom 

úrade a v školách (povereným zamestnancom), aby bola zabezpečená aspoň minimálna zberná sieť. 

Významnou zmenou je v novom zákone o odpadoch povinnosť obce zaviesť množstvový zber 

drobných stavebných odpadov (DSO). Zákon taktiež zmenil a presne zadefinoval DSO, ako odpad 

z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 

miestny poplatok za KO a DSO. Pre vymedzenie DSO už nie je smerodajné jeho limitované množstvo 

(1 m
3
/občan/rok) ako tomu bolo podľa doterajšej legislatívy. 

Pri elektroodpadoch z domácnosti, batériách a akumulátoroch sa okrem doterajších možností navrhuje 

rozšíriť systém triedeného zberu týchto zložiek KO aj o kalendárový zber, ktorý sa bude zabezpečovať 

1x mesačne. Bude sa však týkať len elektroodpadov, ktoré nie sú veľmi malé (teda musia mať nad 25 

cm) a len autobatérií. Tento zber sa nebude realizovať celoplošne, ale len od tých domácností, ktoré 

nahlásia svoju požiadavku na obecný úrad. 

Obec je povinná vykonávať 2x ročne kalendárový zber objemných odpadov, preto zostáva zachovaná 

povinnosť odovzdávať objemné odpady do pristavených kontajnérov podľa harmonogramu, ktorý 

oznámi obec. Keďže legislatíva nepozná definíciu objemných odpadov a v praxi sa za objemné odpady 

považujú aj odpady, ktoré by nemali byť zaraďované za objemné odpady, VZN navrhuje definíciu 

objemných odpadov, aby sa tento druh odpadu presnejšie špecifikoval a evidoval. 

V prípadoch nezákonného umiestnenia odpadu (tzv. čierne skládky odpadov) je novinkou, že oznámiť 

takýto prípad orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci môže akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba. 

Okrem zákazov skládkovania odpadových pneumatík a biologicky rozložiteľných odpadov zo 

záhrad, parkov a cintorínov, ktoré už platili podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch, sa vo VZN 

upravujú aj nové zákazy (zákaz skládkovania vytriedeného kuchynského a reštauračného biologicky 

rozložiteľného odpadu, zákaz skládkovania vytriedených zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad a zákaz 

spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach). 

Návrh VZN implementuje zmeny zákona o odpadoch aj v oblasti priestupkov. Výška možných pokút 

za priestupky sa rapídne zvýšila zo 165,96 € na 1 500 €. Ide o viac ako 9-násobné zvýšenie možných 

pokút. Do VZN sa implementuje aj možnosť uložiť pokutu za porušenie VZN právnickej osobe alebo 

fyzickej osobne – podnikateľovi na základe zákona o obecnom zriadení a to do výšky 6 638 €. Oproti 

predchádzajúcemu zákonu o odpadoch sa v novom zákone čiastočne rozširuje okruh priestupkov. 

Novinkou je aj možnosť obce nariadiť prepadnutie veci – odpadu, ktorý je možné zhodnotiť – ktorá sa 



stáva majetkom obce. Navrhuje sa, aby výnosy pokút neboli iba príjmom rozpočtu obce, ale aby boli aj 

účelovo viazané na odpadové hospodárstvo s výnimkou zneškodňovania odpadov. 

NÁVRH 

 

V návrhu VZN je  slabšie vyznačený text (v originály červený) alternatívnym riešením –  na pripomienkovanie  

 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce  Ostrovany 

 

na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce 

Ostrovany toto 

  

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

 

č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Ostrovany 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní  so zmesovým 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

o nakladaní z biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu 

komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a 

o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

 

§ 2 

Systém zberu odpadov 

 

 Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov: 

a) kontajnerový a vrecový, 

b) kalendárový zber,  

c) intervalový zber, 

d) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre: 

- elektroodpad z domácností,  

- batérie a akumulátory, 

- obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich, 

- drobný stavebný odpad, 

- objemný odpad,  

- odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

e) triedený zber komunálnych odpadov pre: 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba-podnikateľ 

a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 

- jedlé oleje a tuky z domácností, 

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, 

- papier, plasty, kovy, sklo, textil a obuv,  

f) zmesový zber komunálnych odpadov, 

g) v obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické   

      osoby a fyzické osoby - podnikateľov, pre obyvateľov obce a vlastníkov rekreačných     

      obydlí v intraviláne obce 

h) v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

i) na území obce nie je zriadený zberný dvor. 

 

§ 3 

Zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu 

 

   1)  Podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch  pôvodca komunálnych odpadov je povinný 

      a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením  



          obce, 

      b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

      c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

      d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a   

         drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob    

         zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

 

2) Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:  

– 110 l zberné nádoby (KUKA) a 1100 l zberné nádoby z pozinkovaného plechu alebo plastové (čierne) 

pre zmesový komunálny odpad,  

– farebné plastové vrecia alebo  zberné nádoby  označené farebným štítkom pre triedený zber 

komunálneho odpadu:  

modrá pre zložku papier,  

zelená pre zložku sklo, 

žltá pre zložku plast, 

červená pre zložku kovy, 

– plastový kontajner  240 l označený farebným štítkom pre textil, 

– plastový kontajner  240 l označený farebným štítkom pre obuv, 

– oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, 

– veľkoobjemové kontajnery pre objemné  odpady a drobné stavebné odpady, 

– veľkoobjemový kontajner pre elektroodpad z domácností, 

– plastový kontajner  110  l  pre odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

– plastový kontajner 1100 l pre obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich, 

– hnedý plastový kontajner  240 l  alebo označený hnedým štítkom pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad,  

– hnedý plastový kontajner  240 l alebo označený hnedým štítkom pre jedlé oleje a tuky z domácností,  

– veľkoobjemový kontajner pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorína, 

– veľkoobjemový kontajner pre batérie a akumulátory. 

 

3) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu a zložky 

komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo vrece na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej 

blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo. 

4) Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou 

na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob 

určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba 

určená. 

 

§ 4 

Náklady na zbernú nádobu 

 

1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných 

nádob na zmesový komunálny odpad.  

2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu:  

a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu .... €, 

b) kontajnér 1100 l – nájomné dohodnuté zberovou spoločnosťou zahrnuté do ročného poplatku. 

3) Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, pôvodca komunálneho odpadu je povinný 

zaplatiť obci pri prevzatí zbernej nádoby. 

 

4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 

ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec zahŕňa do miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

§ 5 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 

1) V obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu s intervalom odvozu 

komunálneho odpadu jedenkrát za dva týždne. 

2)  Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.   

 

 



 

 

 

 

§ 6 

Podrobnosti o nakladaní so  zmesovým komunálnym odpadom 

 

1)  Podľa  § 80 ods. 4 zákona o odpadoch  zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad 

alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

2) Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných nádob určených 

týmto nariadení sa uplatňuje intervalový systém zberu. 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

4) Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mať minimálne jednu zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad.   

5) Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za dva týždne. O dni zberu 

a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje pôvodcov zmesového komunálneho odpadu 

v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke 

obce). 

 

§ 7 

Podrobnosti o nakladaní s  biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom  

 

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:  

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

- kuchynský odpad z domácností. 

2) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich kompostoviskách.  

3) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 

50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  a kuchynský odpad  na 

svojich domácich kompostoviskách.  

 

§ 8 

Podrobnosti o nakladaní z biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

1) Podľa § 83 ods. 1 zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 

2) Podľa § 83 ods. 2  zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 

14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.  

3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby 

hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

4) Zber kuchynských a  reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a  reštauračný odpad musia 

spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.  

5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného odpadu 

do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné 

zvieratá.  

6) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

7) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia 

(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu nesmie byť dlhšia ako 14 dní. 

8) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom 

tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je 

oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné 

požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise.  

9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám 

alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na 

nakladanie s týmto odpadom. 

10) Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v 

súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
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11) Ustanovenia ods. 1) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne.  

 

 

 

§ 9 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

1) Na území obce je zavedený a vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, 

sklo, textil a obuv, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. 

2)  Komunálny odpad:  

a) papier sa triedi a ukladá do modrého plastového vreca (zbernej nádoby označenej modrým štítkom), 

b)  plasty sa triedia a ukladajú  do žltého plastového vreca (zbernej nádoby označenej žltým štítkom) na 

plasty, 

c) kovy sa triedia a ukladajú do červeného plastového vreca  (zbernej nádoby označenej červeným štítkom). 

Väčší kovový odpad sa odovzdáva do zberu objemného odpadu, 

d) sklo sa triedi a ukladá do zeleného plastového vreca (zbernej nádoby označenej zeleným štítkom) na sklo, 

e) textil sa triedi a ukladá do  plastového kontajnera 240 l označeného farebným štítkom s nápisom „textil“, 

f) obuv sa triedi  a ukladá do  plastového kontajnera 240 l označeného farebným štítkom s nápisom „obuv“,  

g) viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa triedia a ukladajú do oranžového plastového vreca 

(zbernej nádoby označenej oranžovým štítkom) na viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. 

3) Obec zabezpečí pôvodcom komunálneho odpadu zberné nádoby a vrecia na ukladanie triedených zložiek 

komunálneho odpadu.   

4) Na území obce pre držiteľov triedeného zberu komunálneho odpadu uvedeného                  v ods. 2 písm. 

a) až g) tohto paragrafu sa uplatňuje kalendárový zber triedených zložiek komunálneho odpadu. 

5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho odpadu zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

6) Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za mesiac. 

7) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov odpadu v obci 

obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

§ 10 

Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností 

 

1)  Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z 

domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a 

množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú 

používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 

2) Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z domácností  

uplatňuje kalendárový zber. 

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

4) Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu elektroodpadu z domácností 

najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa 

uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu z domácností 

v častejšom intervale. 

5) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste  obec vopred informuje držiteľa 

elektroodpadu  z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných 

tabulách a na internetovej stránke obce).  

6) Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z 

domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia 

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej 

služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého 

funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, 

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti 

zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená 

elektrozariadeniam je aspoň 400 m
2
, alebo v jej bezprostrednej blízkosti. 

 

§11 

Spôsob a podmienky zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

 

1) Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho 

ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo 



spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané 

na tie isté účely.  

2) Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch  neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 

3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín 

výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu, 

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien 

určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, 

polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné 

použitie, 

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem 

1. hygienického a sanitárneho papiera, 

2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 

3. cigaretového papiera, 

4. karbónového kopírovacieho papiera, 

5. filtračného papiera, 

6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 

7. cenín, 

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla, 

d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky. 

3) Na území obce pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa na zber odpadov 

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje kalendárový zber. 

4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

5) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zber a prepravu 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej jedenkrát za tri mesiace, a to pristavením 

vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z 

neobalových výrobkov v častejšom intervale. 

 

6) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o zbernom mieste obec 

vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci obvyklým spôsobom 

(miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  

 

§ 12 

Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov 

 

 

1) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

uplatňuje kalendárový zber. 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov a 

automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má 

obec uzatvorenú zmluvu.  

3) Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej 

nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale. 

4) O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných 

informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  

 

§ 13 

Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov  

 

     Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 

pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať veterinárne lieky 

a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky.  
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§ 14 

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov 

 

1) Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje 

kalendárový zber. 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje oprávnená 

osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

3) Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov a tukov najmenej 

jedenkrát za mesiac, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby obec zabezpečí zber a 

prepravu jedlých olejov a tukov v častejšom intervale. 

4) O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa 

jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách 

a na internetovej stránke obce).  

 

§ 15 

Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu 

 

1) Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje kalendárový 

zber objemného odpadu.  

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená 

osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

3) Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do 

roka, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden 

deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu objemného odpadu v častejšom intervale. 

4) O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  kontajnerov bude 

obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na 

úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

§ 16 

Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

1) Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá, chemikálie a iné 

nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok.  

2) Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na zber odpadu 

z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber.  

3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých 

látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

4) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a  odvoz odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

najmenej  dvakrát do roka, v mesiaci apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa 

uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok v častejšom intervale. 

5) O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia zberných nádob bude 

obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci obvyklým spôsobom 

(miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce). 

 

§ 17 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

      Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a  týmto  nariadením 

môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej územnom obvode sa táto 

nehnuteľnosť nachádza: 

- ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín, 

- písomne na adresu Obec Ostrovany,  Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60  

- telefonicky na číslo telefónu 051/4521508 

- elektronicky na emailovú adresu starosta@obecostrovany.sk 

 

mailto:starosta@obecostrovany.sk


§ 18 

Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu 

 

1) Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác 

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

odpady a drobné stavebné odpady. 

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  

3) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do veľkoobjemového 

kontajnera, ktorý sa nachádza ...... 

4) Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného odpadu počas 

celého kalendárneho roka  na základe jeho požiadavky.  

 

§ 19 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri 

predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností 

na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. x/20.. z xx.xx.20xx o nakladaní  s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. x/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na 

svojom zasadnutí dňa 30.6.2016 uznesením č. xx/2016. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. 7. 2016.  

 

 

 

V Ostrovanoch 30.6. 2016         

 

      

                                                                                                                    

                                                                                                                 Ing. Cyril Revák v.r. 

           starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 9.6.2016 

Zvesené z úradnej tabule dňa .................2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ostrovany, starosta obce 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu                                                                       Na rokovanie dňa 30.6.2016 

V Ostrovanoch                                                                                       Číslo programu rokovania : 11 

 

 

 

K návrhu na vytvorenie trvalého pracovného miesta pre sociálneho pracovníka obce 

 

 

Predkladá: 

Ing. Cyril Revák, starosta obce 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

po prerokovaní 

 

A.  schvaľuje  

 

vytvorenie trvalého pracovného miesta pre sociálneho pracovníka obce 

 

Dôvodová správa: 

 

Návrh 

na vytvorenia trvalého pracovného miesta sociálneho pracovníka v obci. 

 

Vzhľadom na početnú rómsku komunitu v obci a riešenie problémov na úrovni sociálnej v obci 

navrhujem vytvoriť nové trvalé pracovné miesto pre sociálneho pracovníka, ktorého náplňou by bolo: 

- Samostatne vyhľadávať, diagnostikovať a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na 

pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím a  pre starších ľudí v rodine.  

- Poskytovať základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečovať 

potrebné sociálne služby.  

- Po dohode s klientom navrhovať formy sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho 

sociálneho problému.  

- Poskytovať individuálne a skupinové konzultácie a distribúciu klienta príslušným odborníkom a 

inštitúciám.  

- V prípade potreby sprevádzať klienta do jednotlivých inštitúcií, konať v záujme klienta.  

- Spolupracovať a sprostredkovávať informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, 

starosta, ZŠ, ŠZŠ, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, 

súkromné a mimovládne inštitúcie). 

- Viesť  spisovú dokumentáciu klientov, s ktorými pracuje. 

- Mapovať, zbierať demografické údaje, analyzovať potreby lokality a určovať ciele svojej práce v 

dlhodobejšom horizonte. Svoje aktivity koordinovať s vedením samosprávy v obci a s ostatnými 

zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami. 

  

Finančná analýza: 

 

Pracovník s vysokoškolským vzdelaním, praxou v sociálnej oblasti by podľa nariadenia 341/2004 Z.z. 

bol zaradený do 9 PT, prax cca 10 - 20 rokov  

- celková cena práce vrátane ostatných nákladov 

                                          cca 900 €/mesiac x 12 mesiacov = 10 800 €/rok   


