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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“), 
vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č. 2 / 2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

  

 

§ 1 
Predmet úpravy 

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

s komunálnymi odpadmi a ich triedenom zbere, o nakladaní s drobnými stavebnými 
odpadmi, o Zbernom mieste odpadov a o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. 
 

(2) Toto nariadenie upravuje aj ustanovenia o priestupkoch vo veciach štátnej správy odpadového 
hospodárstva, ktoré prejednáva obec. 

 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb 

a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická 
osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 
predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady 
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich 
individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie 
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích 
stojísk. 
 
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií 
a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na 
pozemkoch fyzických osôb.  
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(2) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
 

(3) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác1 vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

 
(4) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom. 

 
(5) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

 
(6) Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania. 
 

(7) Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. 

 
(8) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 

ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
ustanovený podľa osobitného predpisu2 vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto 
odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 
ods. 12.3 

 

§ 3 
Zodpovednosť za 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, ak zákon č. 79/2015 Z. z. neustanovuje 
inak. Vývoz komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje obec 
uzatvorením zmluvy so subjektom oprávneným vykonávať vývoz komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov. Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady je ustanovená osobitným nariadením.4 
 

(2) V obci Pernek sa vykonáva triedený zber týchto komunálnych odpadov: 
a) skla, 
b) plastov, tetrapakov a kovov, 
c) šatstva a iného textilu, 
d) papiera 

 
1 § 55 ods. 2 písm. b) a c) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov  
2 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 
3 § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom 
a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže 
zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov.“ 
4 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
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(3) V obci Pernek sa ďalej vykonáva oddelený zber: 
a) drobných stavebných odpadov, 
b) biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad, 
c) elektroodpadu, 
d) použitých prenosných batérií a akumulátorov, 
e) odpadových pneumatík, 
f) objemného odpadu a 
g) jedlých olejov a tukov z domácností. 
 

(4) Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené osobitné zberné nádoby, ktoré zabezpečuje obec 
Pernek. Na triedený zber plastov, tetrapakov a kovov sú určené aj žlté plastové vrecia, ktoré 
zabezpečuje obec. 
 

(5) V obci Pernek je zavedený množstvový zber zmesových komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov. 

 
(6) Držiteľ odpadu v chatovej oblasti Podbabská dolina v katastrálnom území Pernek je povinný platiť 

obci Pernek miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe 
písomného rozhodnutia obce Pernek. 

 
(7) Zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva jeho zhromažďovaním v zberných nádobách 

s objemom 120 litrov, 240 litrov a 1 100 litrov. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad 
zabezpečuje obec Pernek. 

 
(8) V prípade poškodenia alebo straty zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad náklady na novú 

zbernú nádobu platí držiteľ odpadu. 
 

(9) Vývoz zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva dvakrát v kalendárnom mesiaci v lehotách 
zverejnených na webovom sídle obce Pernek.5 

 
(10) Držiteľ zmesového komunálneho odpadu je povinný pred vývozom zmesového komunálneho 

odpadu vyložiť zbernú nádobu pred svoje obydlie a označiť ju plombou6 s farebným rozlíšením 
podľa objemu zbernej nádoby: 
a) zberná nádoba s objemom 120 litrov sa označuje modrou plombou, 
b) zberná nádoba s objemom 240 litrov sa označuje žltou plombou, 
c) zberná nádoba s objemom 1 100 litrov sa označuje červenou plombou. 

 
(11) Vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z územia obce Pernek vykonáva 

subjekt, ktorý má s obcou Pernek uzatvorenú zmluvu.  
 
 
 
 
 
 

 
5 www.pernek.sk 
6 Podľa § 2 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady: „Plombou sa na účely tohto VZN rozumie uzatvárateľný úzky pás z plastu, 
ktorým poplatník označí zbernú nádobu na odpad, ktorá má byť predmetom vývozu odpadu podľa harmonogramu 
vývozu odpadu zverejneného obcou Pernek buď na úradnej tabuli obce Pernek, alebo na webovom sídle obce 
Pernek, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.“. 
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§ 4 
Zberné miesto odpadov   

v areáli hospodárskeho dvora obce Pernek 
 

(1) Zberné miesto odpadov sa nachádza v areáli hospodárskeho dvora v obci Pernek (tzv. bývalé 
Družstvo). 
 

(2) Na Zbernom mieste odpadov v areáli hospodárskeho dvora možno každú stredu v čase od 16:00 do 
17:00 hod. a každú sobotu v čase od 13:00 do 15:00 hod. bezplatne odovzdať tieto druhy odpadu: 
a) odpad z papiera, 
b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 
c) drobný stavebný odpad, 
d) elektroodpad, 
e) kovový odpad 
f) odpadové pneumatiky. 

 
(3) Osoba, ktorá preberie odpad od držiteľa odpadu na Zbernom mieste odpadov v areáli 

hospodárskeho dvora je povinná najmä: 
a) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
b) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015  

Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak, 
c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov odovzdaných na Zbernom miestne 

odpadov v areáli hospodárskeho dvora a o nakladaní s nimi, 
d) odobrať od držiteľa odpadu drobný stavebný odpad, odpadové pneumatiky a ďalšie druhy 

komunálneho odpadu, ktoré sa podľa tohto nariadenia zhromažďujú na Zbernom mieste 
odpadov v areáli hospodárskeho dvora,  

e) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho 
zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. 

 
 

§ 5 
Druhy odpadov zhromažďovaných v zberných nádobách  

na Obecnom úrade Pernek 
 

(1) Do zberných nádob na Obecnom úrade Pernek možno v úradných hodinách bezplatne odovzdať 
tieto druhy komunálneho odpadu: 
a) použité batérie a akumulátory a 
b) jedlé oleje a tuky v plastových fľašiach uzatvorených funkčným uzáverom; plastové fľaše 

s funkčným uzáverom si zabezpečuje držiteľ odpadu. 
 

 
§ 6 

Triedený zber skla7 
 

 
7 Patria sem: číre, zelené a hnedé sklo, nevratné sklenené fľaše, nádoby, sklené obaly zo sviečok (cintorín), 
predmety zo skla, napr. poháre, fľaštičky od kozmetiky, sklené črepy, okenné sklo a pod. 
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš - plast, 
žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, drôtené, lepené a technické sklá, monitory a pod. 
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(1) Na zber skla sú určené zberné nádoby zelenej farby s objemom 1 100 litrov.  
 

(2) Zberné nádoby na triedený zber skla sú rovnomerne rozmiestnené na území obce Pernek. 
 

 
 

§ 7 
Triedený zber plastov, tetrapakov a hliníka 

 
(1) Odpad pozostávajúci z plastov8 a hliníka9 zhromažďuje držiteľ odpadu do zberných plastových 

vriec žltej farby s objemom 120 litrov. Žlté plastové vrecia zabezpečuje obec Pernek. 
 

(2) Do triedeného zberu plastov patria aj viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky). 
 

(3) Vývoz odpadu podľa odseku 1 zabezpečuje obec Pernek prostredníctvom Organizácie 
zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti najmenej jedenkrát za mesiac v lehotách 
zverejnených na webovom sídle obce Pernek.  

 
(4) Držiteľ odpadu dostane nové zberné plastové vrece žltej farby s objemom 120 litrov vždy pri 

vývoze odpadu pozostávajúceho z plastov, tetrapakov a hliníka. 
 
 

§ 8 
Triedený zber odpadu z papiera 

 
(1) Držiteľ odpadu z papiera10 vykonáva jeho zber 

a) zhromažďovaním v domácnosti, jeho zviazaním a vyložením pred obydlie pred jeho vývozom 
v lehotách zverejnených obcou Pernek; vývoz papiera podľa písm. a) sa vykonáva najmenej 
dvakrát za kalendárny rok; alebo 

b) bezplatným uložením odpadu z papiera na Zbernom mieste odpadov v areáli hospodárskeho 
dvora. 

 
 

§ 9 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

zo záhrad a z cintorína 
 

 
8 Do odpadu tvoreného plastami patria napr.: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, 
vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od 
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, 
penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly 
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 
Do odpadu tvoreného plastami nepatria: plastové obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, 
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
9 Odpad tvorený hliníkom predstavujú najmä plechovky alebo iné hliníkové obaly. 
10 Do odpadu z papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 
Do odpadu z papiera nepatria: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, 
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, rolky z toaletného 
papiera, kuchynské rolky, papierové obaly od vajíčok, použité a znečistené jednorazové papierové vreckovky, 
papierové kuchynské utierky a servítky a pod. 
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(1) Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad, na iné miesto, ako je miesto určené týmto nariadením, alebo ho spaľovať. 
 

(2) Obec má podľa § 98 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. registrovanú malú kompostáreň. Malá 
kompostáreň je zriadená na Zbernom mieste odpadov v areáli hospodárskeho dvora. 

 
(3) Kompostovať možno:  

a) kvety, trávu, lístie,  
b) drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,  
c) vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania,  
d) zhnité ovocie a zeleninu,  
e) piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol,  
f) šupy z čistenia zeleniny a ovocia,  
g) kávové a čajové zvyšky,  
h) vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla11, škrupiny z orecha,  
i) vlasy, chlpy,  
j) potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené, 
k) šupky z citrusov v malom množstve (banán, citrón, pomaranč, grep, mandarínka, pomelo), 
l) papierové rolky (toaletný, kuchynské,) použité servítky, vreckovky, obaly na vajíčka, kartón 

bez lepidiel a lepiacej pásky), živé kvety z hrobov (nádoba je umiestnená na cintoríne). 
 

(4) Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z cintorína sa vykonáva jeho 
zhromažďovaním v zbernej nádobe umiestnenej na cintoríne. 

 
 
 

§ 10 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

 
Na základe § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.12 obec Pernek 
nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z dôvodu, 
že najmenej 50 % obyvateľov obce Pernek kompostuje vlastný odpad. 
 
 
 

§ 11 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom  

od prevádzkovateľa kuchyne 
 
(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 
 

(2) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu. 

 
(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly, platí 

 
11 Nepatria sem – použité oleje, masť, mastné potraviny a iné tuky. 
12 Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ 
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) 
(§ 83 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.). 
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prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady). 

 
(4) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na 

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné zvieratá. 
 

(5) Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia byť umiestené 
v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 
(6) Frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí 

zohľadňovať aj teplotu vzduchu počas ročného obdobia (leto/zima), pričom v letnom období by 
mala byť frekvencia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu vyššia. 
 

(7) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, 
je prevádzkovateľ kuchyne povinný mať na tento účel s tretím subjektom uzatvorenú zmluvu. 
Tretím subjektom podľa predchádzajúcej vety môže byť len subjekt, ktorý je oprávnený na 
nakladanie s týmto odpadom. 

 
(8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný: 

a) zabezpečiť skladovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného 
odpadu do doby jeho odovzdania na spracovanie tak, aby sa do obsahu kontajnera nedostali 
hlodavce alebo iné zvieratá, 

b) umiestniť zberné nádoby vo svojom areáli, 
c) oznámiť obci Pernek, či si nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom zabezpečuje sám, alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým 
uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom a 

d) zabezpečiť frekvenciu odvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného 
odpadu tak, aby bola zohľadnená skutočnosť, že teplota vzduchu je v mesiacoch máj až 
september vyššia ako v ostatných mesiacoch, čo má vplyv na rozklad biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu. 
 

 
 

§ 12 
Triedený zber šatstva a iného textilu 

 
(1) Do triedeného zberu šatstva a iného textilu patria najmä: 

a) čisté a suché odevy, 
b) čisté a suché čapice, rukavice, šály, 
c) čisté a suché prikrývky, deky a posteľná bielizeň, 
d) plyšové hračky, 
e) obuv iba v pároch a nezničená. 

 
(2) Triedený zber šatstva a iného textilu prebieha celoročne ukladaním do označených špeciálnych 

zberných nádob, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na území obce Pernek.  
 

(3) Vlastníkom zberných nádob na triedený zber šatstva a iného textilu je zmluvný partner obce 
Pernek, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. 

 
(4) Zberné nádoby na triedený zber šatstva a iného textilu sú vyprázdňované podľa potreby. 
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§ 13 
Zber drobného stavebného odpadu 

 
(1) Drobný stavebný odpad13 možno odovzdať do zberného kontajnera na Zbernom mieste odpadov 

v areáli hospodárskeho dvora.                      
 

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný pred jeho odovzdaním na Zbernom mieste 
odpadov vytriediť z drobného stavebného odpadu: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.  

 
(3) Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad 

alebo vedľa nich.  
 
(4) Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené v zmysle platného Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Pernek o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Pernek. 

 
 

§ 14 
Zber objemného odpadu  

 
(1) Objemný odpad tvoria komunálne odpady, ktoré sa pre svoju veľkosť nezmestia do zbernej 

nádoby na zmesový komunálny odpad alebo do zbernej nádoby určenej na triedený zber 
komunálneho odpadu. Objemný odpad tvorí najmä nábytok, staré okná, dvere, plechové rúry, 
ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.14  
 

(2) Obec Pernek zabezpečuje vývoz objemného odpadu podľa potreby, najmenej dvakrát ročne 
(na jar a na jeseň) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  

 
(3) Termín zberu objemného odpadu obec vopred oznámi spôsobom v obci Pernek obvyklým. 
 

 
 

§ 15 
Triedený zber elektroodpadov z domácností 15 

 
Držiteľ odpadu môže elektroodpad bezplatne odovzdať v predajni elektrospotrebičov alebo na 
Zbernom mieste odpadov v areáli hospodárskeho dvora. 
 
 

§ 16 
Zber odpadových pneumatík  

 
(1) Obec Pernek má uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) 

pre pneumatiky. 
 

 
13 Drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, omietka, strešná krytina 
(škridla), sadrokartón, keramika a ostatný pozostatok (stavebná suť), ktorý vzniká pri bežných udržiavacích 
prácach alebo prestavbách  menšieho rozsahu. 
Nepatria sem – stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest – pôvodné strešné krytiny, ortuť a iné). 
14 Patria sem aj: staré koberce, nepoužiteľné radiátory, WC zariadenia. 
15 Elektroodpady: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne 
hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie. 
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(2) OZV pre pneumatiky zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík. 
 
(3) Obec Pernek má zriadené zberné miesto odpadových pneumatík na Zbernom mieste odpadov 

v areáli hospodárskeho dvora. 
 
 

§ 17 
Triedený zber batérií a akumulátorov 

 
(1) Držiteľ odpadu môže batérie a akumulátory bezplatne odovzdať v predajni s batériami 

a akumulátormi. 
 

(2) Držiteľ odpadu môže batérie a akumulátory bezplatne odovzdať do zbernej nádoby na 
Obecnom úrade Pernek v úradných hodinách a v predajni COOP Jednota. 

 
 

§ 18 
Triedený zber jedlých olejov a tukov 

 
Jedlé oleje a tuky uzatvorené v plastových fľašiach s funkčným uzáverom môže držiteľ odpadu 
bezplatne odovzdať do zberných nádob na Obecnom úrade Pernek v úradných hodinách. Plastové fľaše 
s funkčným uzáverom si zabezpečí držiteľ odpadu. 

 
 
 

§ 19 
Triedený zber nespotrebovaných liekov  

a nepotrebných zdravotníckych pomôcok 
 

(1) Držiteľ nespotrebovaných humánnych liekov a veterinárnych liekov a nepotrebných 
zdravotníckych pomôcok je povinný odovzdať tieto lieky a zdravotnícke pomôcky do lekární. 
 

(2) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. 
 
 

 
§ 20 

Zber odpadu s obsahom škodlivín  
(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

 
(1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad)16 sú ich držitelia povinní 

vytriediť z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich odovzdanie na príslušnom zbernom mieste. 
 

(2) Zakazuje sa odpad s obsahom škodlivín ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad 
alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  

 

 
16 Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria najmä: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, 
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé 
hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené 
olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 
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(3) Obec Pernek zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

 
(4) Termín zberu odpadu s obsahom škodlivín obec vopred oznámi spôsobom v obci Pernek 

obvyklým.  
 

  
 

§ 21 
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 
(1) Akákoľvek fyzická osoba a právnická osoba môže oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, 

ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“):  
a) Obci Pernek17 alebo 
b) Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie18. 

 
(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že 

na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť: 
a) Obci Pernek16 alebo 
b) Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie17. 

 
 

PRIESTUPKY19 
 
 

§ 22  
 

Obec Pernek vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky, 
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi 

na území obce. 
 

§ 23 
Priestupky 

 

(1) Priestupku20 sa dopustí ten, kto 

 
17 Obecný úrad Pernek, 900 53 Pernek č. 48, starosta@pernek.sk, tel. č.: +421 34 779 42 46, +421 917 677 010 
18 Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942 / 60A, 901 26 Malacky,  
tel. č.: 034 7971 202. 

19 Za priestupok môže byť zodpovedná iba fyzická osoba, ktorá v čase spáchania priestupku dovŕšila 15 rokov. 
Prejednanie priestupkov, ustanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. a týmto nariadením, patrí do pôsobnosti obce. 

Ak by sa protiprávneho konania dopustila fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, išlo by o iný správny 
delikt ako priestupok. Na prejednanie iných správnych deliktov ako priestupkov je vecne príslušný Okresný úrad 
Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - § 108 ods. 1 písm. j) a § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. 

20 Právna úprava priestupkov, ktoré je oprávnená prejednávať obec a ukladať za ne pokuty, bola doslovne prevzatá 
z ustanovenia § 115 zákona č. 79/2015 Z. z.  
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a) koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z.,21 
b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore so zákonom [§ 12 ods. 1 a 2 zákona č. 

79/2015 Z. z.22], 
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. 

z.23], 
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b) zákona č. 

79/2015 Z. z.24], 
e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h) zákona č. 79/2015 Z. z.,25 

 
21 Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej 
činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí 
byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné 
prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto 
priorít: 
a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie.“ 

22 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi 
zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona 
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.“ 

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať 
takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, 
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.“ 
23 Podľa § 13 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako 
na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom.“ 

24 Podľa § 13 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako 
v súlade s týmto zákonom.“ 

25 Podľa § 13 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný 
odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b). 
Podľa § 97 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 79/2015 Z. z.:  
„§ 97 
 Udeľovanie súhlasu 
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na 

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na 
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 

b)  zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na 
ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov 
v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných 
stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,  

c)  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem 
1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, 
2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná 

kapacita neprevyšuje 100 ton, a 
4.  zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton. 

Podľa § 13 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve 
a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.“ 
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f) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z.,26 
g) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.,27 
h) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.,28 
i) koná v rozpore s § 38 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.,29 
j) koná v rozpore s § 43 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.,30 
k) nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.,31 
l) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona č. 79/2015 Z. z.,32 
m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona 

č. 79/2015 Z. z.,33 

 
26 Podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred 
prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q) zákona č. 79/2015 
Z. z.].“ 

27 Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch 
pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť 
nachádza.“ 

28 Podľa § 33 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností s inými 
zložkami komunálneho odpadu.“ 

29 Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať 
elektroodpad 
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, 
b) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol 

zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou 
výrobcov elektrozariadení, 

c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, 
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách 

a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu.“ 
30 Podľa § 43 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa 
a) zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, 
b) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania 

nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania 
a recyklácie, činnosťami D1 a D10 podľa prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z., 

c) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre 
spracovateľa použitých batérií a akumulátorov.“ 

31 Podľa § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Držiteľ vozidla je povinný 
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné 

prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a 
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa 

zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.“ 

32 Podľa § 72 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa 
stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec 
určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej 
na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.“ 

33 Podľa § 77 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce 
pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe 
komunikácií.“ 
Podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri 
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné 
povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14; 
ustanovenie odseku 2 sa neuplatní.“ 
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n) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná 
nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.34], 

o) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.,35 
p) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.,36 
q) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.,37 
r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z.38 

 
(2) Obec Pernek prejednáva priestupky podľa odseku 1 písm. a) až r). 

 
(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až r) môže obec Pernek uložiť pokutu do 1 500 eur. 

 
(4) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce Pernek. 

 
(5) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.39  
 

 
 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

 
§ 24 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pernek, schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek č. 38/2016 z 12.12.2016. 
 

 
34 Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.: „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.“ 

35 Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.: „Zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané zložky 
komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.“ 

36 Podľa § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.: „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.“ 

37 Podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, 
a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta 
použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.“ 

38 Podľa § 81 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z.: „Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ 
drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace 
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.“ 

39 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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§ 25 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 5/20 zo dňa 

09.03.2020. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 11.03.2020. 
 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                ....................................... 
                                                                                                                   Ing. Martin Ledník                                                                                                       
                                                                                                                   starosta obce Pernek 
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Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
 
 

 

 
 
 
 
 


