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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 2 /2019 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Hermanovce nad Topľou 

 
Obec Hermanovce nad Topľou  (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 
SNR 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“). 
 

I. ČASŤ 
§ 1 Pôsobnosť nariadenia 

 
1. VZN upravuje podrobnosti odpadového hospodárstva v obci Hermanovce n.T.  v súlade s § 
81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpis a zákona č. 90/2017 Z.z. o odpadoch riešenia zberu 
odpadových pneumatík. 
2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi 
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne 
územie. 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v 
súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.  

2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich 
ďalšie spoločné nakladanie.  
3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom 
alebo aeróbnym spôsobom, ako je odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo 
záhrad a parkov.  

4. Biologicky odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a 
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.  

5. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť so skupiny 20 Komunálne odpady  

6. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v 
prílohe osobitného predpisu.  

7. Separovaný odpad je odpad oddelený od iného odpadu za účelom jeho samostatného 
zberu  

8. Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad vznikajúci pri údržbe nehnuteľného majetku 
občanov na vykonanie ktorej sa nevyžaduje stavebné povolenie  

9. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojim objemom a váhou nezodpovedá 
zberným nádobám na zber komunálneho odpadu  

10. Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických 
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická 
osoba-podnikateľ.  
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11. Pôvodca odpadu je každý ,koho činnosťou odpad vzniká, teda:  
a/ občania - fyzické osoby  
b/ občania – fyzické osoby – živnostníci  
c/ právnické osoby  
12. Držiteľ odpadu je ten subjekt, u ktorého sa odpad nachádza.  

13. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového 
priestoru. Pri viacerých spoluvlastníkoch je platiteľom ten, koho určili vlastníci. Ak si vlastníci 
platiteľa neurčia, určí ho obec.  

14. Poplatník je osoba definovaná platným VZN obce o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

15. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre  
a/ rodinné domy je vlastník domu  
b/ nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu(chalupa, chata, byt, záhrada) je vlastníkom 
nehnuteľnosti  
c/ nehnuteľnosť neslúžiacu na podnikanie ale využívanú na činnosť iného subjektu je vlastník 
alebo nájomca alebo užívateľ  
16. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladenie s odpadmi v 
súlade so zákonom o odpadoch.  
17. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie 
zneškodňovanie odpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej 
starostlivosti o miesto zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo 
sprostredkovateľa.  
18. Zhodnocovanie odpadov je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve 
alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie .  
19. Zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získavanie látok alebo energie.  
20. Zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátene predbežného triedenia 
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.  
21. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.  
22. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  
23. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.  
24. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností 
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov, za skladovanie odpadov sa 
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.  
25. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.  
26. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických 
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.  
27. Kompostovanie je riadený proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologicky 
rozložiteľného odpadu pôsobením živých organizmov vzniká kompost - organické hnojivo 
ideálne na pestovanie rastlín. Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade 
a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali.  
28. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určené týmto všeobecne záväzným nariadením 
na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu. 
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29. Zberné miesto je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov zriadené obcou . Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať drobný 
stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 
v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. 
30. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá 
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou 
uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch. 

 
  

II. ČASŤ 
 

§ 3 

Komunálny odpad a jeho zložky 
 

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu 
z podskupiny: 
a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 
- 20 01 01 papier a lepenka O 
- 20 01 02 sklo O 
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
- 20 01 10 šatstvo O 
- 20 01 11 textílie O 
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky 
- 20 01 33 batérie a akumulátory 
- 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 
nebezpečné časti N 
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 
- 20 01 39 plasty O 
- 16 01 03 pneumatiky O 
- 16 06 01 olovené batérie 
- 16 06 02 niklovo-kadmiové batérie 
- 16 06 03 batérie obsahujúce ortuť 
- 16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 
- 16 06 05 iné batérie a akumulátory 
b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov): 
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
- 20 02 02 zemina a kamenivo O 
 c) Iné komunálne odpady: 
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad O 
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 
- 20 03 04 kal zo septikov O 
- 20 03 07 objemný odpad O 
- 20 03 08 drobný stavebný odpad O 
- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované O 
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§ 4 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 
 

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby /110 l/  umiestnené pri 
každej stavbe na území obce, ak nestačí nádoba, odpad môže uložiť do PVC vreca   
  
2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad sú dané nákupnou cenou za 
1 kus. 
3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení 
nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú 
nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako 
aj požiadavkami zberovej spoločnosti. 
4. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 
 5. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú 
opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

§ 5 
Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov 

 
1. V obci sa vykonáva triedený zber: 
a) elektroodpadov z domácností, 
b) papiera, skla, plastov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu 
s odpadmi z obalov), textil, šatstvo 
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 
akumulátorov, 
f) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorého pôvodcom je fyzická 
osoba podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania 

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia v zmysle 
popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných 
nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná 
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 
3. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram 
zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.hermanovcent.sk, na úradnej 
tabuli a doručený do každej domácnosti. 
4. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových 
komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je 
povinná: 
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, 
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku, 
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto, 
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto 
odstrániť, 
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné 
náklady jej opravu alebo výmenu do 5 kalendárnych dní, 
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala 
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počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto 
odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo 
zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi, 
f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu 
v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení, 
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob, 
h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, 
ktoré obsahujú určenú zložku. 
 

§ 6 
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber 

 
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný 
zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky 
zabezpečujúce, aby: 
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na 
vhodnú manipuláciu s nádobami, 
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, 
frekventovaných miest a pod., 
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. 
2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne 
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti 
odpadu. 
 3. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu 
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na 
vyhradené miesto. 
4. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich 
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto. 

 

 

 

 

§ 7 
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov 

z domácností 
 

1 . Za elektroodpad z domácností sa považuje napr.:  
Biela technika – práčky, chladničky, mrazničky, el. sporáky, mikrovlnné rúry a pod.  
Ostatné elektrospotrebiče – televízory, rádia, tranzistorové prijímače, videorekordéry, 
žehličky, vysávače, elektrické náradie, ohrievače atď. 
Akumulátory 
Žiarivky 
2. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, 
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ktorý obec vopred vyhlási v miestnom rozhlase, alebo elektronický odpad umiestňovať na 
zberný priestor v areáli Agrodružstva.  
 

§ 8 
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov, 

 (odpady z obalov a neobalových výrobkov) 
 

Zberné nádoby/vrecia použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov 
musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené 
zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne 
 
a) modré vrece /120 l/ -  pre zložku papier, 
b) zelené vrece /120 l/ -  pre zložku sklo, 
c) žlté vrece /120 l/ -  pre zložku plast 
    žltý kontajner /1100 l/ -  pre plasty, kovy, tetrapacky 
 
 Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob a 120 l vriec 
Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu 
príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: zošliapnuté PET fľaše od nápojov, plastové obaly z potravín, drogérie a kozmetiky 
/napr. obaly z aviváže, čistiacich prostriedkov na riad a do umývačiek riadu, obaly zo 
šampónov, krémov a pod./, plastové tašky /igelitky/ a vrecká, plechovky z nápojov, nápojové 
obaly  /obaly z mlieka, džúsov, pyré a pod./ 
Nepatria sem: podlahové krytiny /linoleum, laminátová podlaha/, molitan, guma, polystyrén, 
žalúzie, silno znečistené plastové obaly a obaly z nebezpečných látok /motorové oleje, rôzne 
chemikálie, farby a pod./ 
 
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l vriec  z domácností pre 
mobilný zber. Zber odpadov prostredníctvom vriec sa zabezpečuje podľa harmonogramu 
zberu príslušná zberová spoločnosť. 
Patria sem: sklenené nenávratné fľaše,  sklenené obaly z potravín,  drogérie, kozmetiky 
a liekov, sklenené vázy 
 Nepatria sem:  porcelán a keramika /šálky, taniere, umývadlá/, autosklo, zrkadlá, drôtené 
a tabuľové sklo, laboratórne sklo, žiarivky a svetelné zdroje /neónky, žiarovky, atď./ 
 
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l vriec z domácností pre 
mobilný zber.   Zber odpadov prostredníctvom vriec sa zabezpečuje podľa harmonogramu 
zberu príslušná zberová spoločnosť. 
Patria sem:  noviny a časopisy, katalógy a letáky, kancelársky papier, listové obálky /bez 
okienok/, papierové tašky, rozobrané kartónové a papierové krabice 
Nepatria sem:  mastný a inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby, rolky 
od toaletného papiera a kuchynských utierok, papierové obaly od vajíčok, nápojové obaly – 
VKM  /obaly z mlieka, džúsov, pyré a pod./ 
 
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený   na webovom sídle obce 
www.hermanovcent.sk,  na úradnej tabuli a doručený do každej domácnosti.  
 

§ 9 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

http://www.hermanovcent.sk/
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1. Vzhľadom na skutočnosť, že v obci Hermanovce nad Topľou  väčšina rodinných domov 
disponuje väčším pozemkom, je možnosť aby občan „BRKO“ zhodnocoval kompostovaním na 
vlastnom pozemku. Preto v zmysle §39 odst. 18 zákona o odpadoch sa zber „BRKO“ 
nezavádza.  
 
2. Vhadzovanie BRKO zo zelene do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, sa 
zakazuje, podobne i jeho ukladanie na nelegálne skládky odpadov a spaľovanie.  

 
3. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania 
krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie 
a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny 
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny 
z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené. 
 

§ 10 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 
 

1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov 
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 
miestneho poplatku). 
2. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia 
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 
852/2004 o hygiene potravín. 
3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce 
a iné živočíchy ani verejnosť. 
4. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 
5. 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 v zmysle zákona č. 
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala 
schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou 
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 
6. 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 oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. 
7. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať 
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským 
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje 
aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď. 
 

§ 14 
Spôsob zberu objemného odpadu 

 

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 
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klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to  
hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho 
odpadu a podobne. 
2. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka   zber a prepravu objemného 
odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. 
3.  Objemný odpad sú obyvatelia povinní ukladať do veľkokapacitných kontajnerov 
umiestnených v katastri obce.  
 

§ 15 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 
  
1. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 
2. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé 
zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku, zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť 
v príslušných zberných nádobách, resp. na miestach určených pre objemný odpad, ak sa jedná 
o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.  
 

§ 16 
Spôsob zberu textilu  

 
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené) 
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 
2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych 
kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce. 
3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu 
a vyprázdňovanie. 
4. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby. 

§ 17 
Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp 

 
Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov  (vrátane žúmp)   môže vykonávať výlučne 
prepravná organizácia – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
 

§ 18 
Spôsob zberu pneumatík 

 
1. Zber pneumatík sa vykonáva na zbernom mieste, kde občan môže priniesť pneumatiky, 
ktoré sa nachádza v areáli Agrodružstva 
  
2. Odvoz pneumatík zo zberného dvora sa vykonáva na základe zmluvného vzťahu so 
spoločnosťou, s ktorou bola uzatvorená zmluva. 
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§ 19 
Prevádzkovanie zberného miesta 

 
1. Zberné miesto je umiestnené v oplotenom areáli Agrodružstva – garáže dielne.  Je 
prevádzkované obcou. 
2. Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať odpad v rozsahu triedeného zberu 
ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. 
3. Výšku miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec 
vo všeobecne záväznom nariadení. 
4. Odvoz odpadov zo zberného miesta zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel 
uzavretú zmluvu s obcou resp. obec svojim vozidlom. Odvoz sa uskutočňuje v intervale 
podľa potreby. 

III. ČASŤ 
§ 20 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 

Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom 
obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu alebo 
telefonicky na čísle 057/4492637 alebo emailom ocu.hermanovcent@gmail.com 
 

§ 21 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN č.  2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 1.3.2019 uznesením č. 34/2019. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne 
záväzné nariadenie obce č. 7/2007 zo dňa  15.12.2006  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou.  

2.  Toto VZN o nakladaní s KO a DSO  na území obce Hermanovce nad Topľou  nadobúda 
účinnosť 15. deň od vyvesenia. 
 

 

 

 

 

Ing. Martin Ivan 

       Starosta 


