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OBEC Radôstka  
 

vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle 
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROB NÝMI 
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Radôstka č. 2/2016 
 
 

1 Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území Obce Radôstka s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých 
životných podmienok obyvateľov obce a životného prostredia v obci Radôstka.  
 
2. Toto VZN bližšie upravuje  
a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,  
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,  
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 
prevádzkovateľa kuchyne,  
e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu  

1. elektroodpadov z domácností,  
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,  
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a  
akumulátorov, 
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 
zdravotníckych pomôcok,  
5. jedlých olejov a tukov,  
6. šatstva a textilu, 

f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,  
g) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  
h) spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 

 
3.Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby - občanov a pre všetky fyzické osoby - 
podnikateľov, právnické osoby, ktoré nakladajú s komunálnymi odpadmi na území obce 
Radôstka a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
 

§ 2 
 

Základné ustanovenia 
 

 
1.Na území obce Radôstka sa zavádza systém zberu komunálnych odpadov nasledovne:  
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1.1 množstvový zber :  
a) zmesových komunálnych odpadov1 pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, 
ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na 
území obce Radôstka  na účel podnikania. 
 
b) drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby – občanov2 ,  
 
1.2 paušálny zber: komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na obci Radôstka oprávnení užívať alebo 
užívajú nehnuteľnosť, pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú oprávnené 
užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na území obce 
Radôstka na účel podnikania.  
 
Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov zaraďujú v prílohe č.1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20-Komunálne 
odpady (odpady z domácností podobné odpady z obchodu, priemysel inštitúcií) vrátane ich 
zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto 
podskupiny: 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad 
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady. 
 
 

§ 3 Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov  
 

1. Obec Radôstka stanovuje potrebný počet zberných nádob, frekvenciu vývozov pre 
jednotlivých pôvodcov zmesových komunálnych odpadov nasledovne:  
 
1.1. 
a) rodinné domy – zberné nádoby o objeme 110 l, 120 l a 240 l (existujúce nádoby) 
s frekvenciou vývozov 2 x mesačne, v zimnom období 1x mesačne, 
b) bytové domy – zberné nádoby  o objeme 110 l, 120 l, 240 l (existujúce nádoby) 
s frekvenciou vývozov 2 x mesačne, , v zimnom období 1x mesačne 
c) Základná škola s materskou školou Radôstka – zberné nádoby o objeme 110 l  s frekvenciou 
vývozu 2 x mesačne, v zimnom období 1x mesačne.    
 
1.2. pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby:  
a) 1 ks zbernej nádoby o objeme 110 l do 6 zamestnancov alebo klientov s frekvenciou 
vývozov minimálne vývozov 2 x mesačne, v zimnom období 1x mesačne  
b) 1 ks zbernej nádoby o objeme 240 l je určená do 10 zamestnancov alebo klientov 
s frekvenciou vývozov 2 x mesačne, v zimnom období 1x mesačne 
Počet zberných nádob bude alikvotne navýšený podľa počtu zamestnancov alebo klientov. 
 
2. Poplatník3 nahlási obecnému úradu Radôstka zmenu najneskôr do 31.01. nasledujúceho 
roka. 

 
4. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný  zbernú nádobu v deň vývozu pripraviť na 
verejne prístupne miesto pre zberné vozidlo. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa 
harmonogramu pripravená na odvoz, vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom 
intervale.  
 
                                                 
1 § 4 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch 
2 § 81 ods. 20 zákona o odpadoch 
3 § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z 
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7. Každý, kto vykonáva sezónny predaj a poskytovanie služieb (predajné stánky, bufety, 
pojazdné stánky a pod.), alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo 
otvorených priestranstvách na území obce Radôstka, je povinný zabezpečiť: 
a) priestranstvo, kde vykonáva činnosť dostatočným počtom zberných nádob alebo vriec na 
komunálny odpad,  
b) objednať na Obecnom úrade Radôstka odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov,  
c) čistotu a poriadok priestranstva.  
 
8. Nový pôvodca4 komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť na Obecnom úrade v Radôstke  
najneskôr do 30. dní odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stáva 
pôvodcom odpadu a u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb a zabezpečiť si  
zbernú nádobu na príslušný kalendárny rok. 
 
 9. Harmonogram zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov na území obce bude 
každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na úradnej tabuli, vyhlásený v miestnom rozhlase 
obce Radôstka a distribuovaný do každej domácnosti v rámci obce.  
 
10. Fyzická osoba - občan v prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po uplynutí jej 
životnosti je povinná uhradiť obci Radôstka náklady na zabezpečenie novej zbernej nádoby5 
alebo si zabezpečiť zbernú nádobu svojpomocne.  
 
11. Poškodenie zbernej nádoby zvozcom je potrebné nahlásiť obci Radôstka najneskôr do 3 
pracovných dní od vzniku jej poškodenia, čo obec Radôstka vyrieši do najbližšieho termínu 
zvozu.  
 
12. Obec Radôstka zabezpečuje zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov 
skládkovaním. 
 
 

§ 4 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
 
1. Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú vo vlastnom 
zariadení, alebo v domácich kompostoviskách.  
2. Obec Radôstka odpad z údržby verejnej zelene, vrátane odpadu z cintorínov kompostuje  
v kompostéroch umiestnených za budovou Obecného úradu Radôstka. 
3. Obec Radôstka na území obce nezavádza a nezabezpečuje pre fyzické osoby zber biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov, pretože viac ako 50% obyvateľov obce kompostuje 
vlastný odpad6. 
 

 
§ 5 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynských a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 
v zmysle ust. § 81 ods. 18 zákona č. 79/2015/Z. z.: 

 
 1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.  
 

                                                 
4 § 4 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch 
5 § 81 ods. 3 zákona o odpadoch 
6 § 81 ods. 21 písm. b) zákon o odpadoch 
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2. Prevádzkovateľ kuchyne hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a 
spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, pretože nie sú súčasťou 
miestneho poplatku.  
 
3. Zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadeniami ES č. 1069/2009 o 
vedľajších živočíšnych produktoch a č. 852/2004 o hygiene potravín. 
 
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady 
odovzdávať subjektu, ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby 
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy 
ani verejnosť.  
 
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.  
 
7. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc teploty 
prostredia.  
 
8. Prevádzkovateľ kuchyne každoročne do 15.01. nasledujúceho roka nahlási obci Radôstka  
množstvo a spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými 
odpadmi.  
 
 

§ 6 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 
 
Obec Radôstka zabezpečuje kalendárový zber7 jednotlivých vytriedených zložiek komunálnych 
odpadov na území obce nasledovne:  
 

1. Zber elektroodpadov z domácností 
 
1. Obec Radôstka vykonáva najmenej dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti, a to v 
čase zberu objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Harmonogram je 
každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce,  na úradnej tabuli, 
vyhlásený v miestnom rozhlase a pred samotným zberom distribuovaný do každej domácnosti 
v rámci obce.  
 
2. Okrem stanovených termínov môžu občania obce tento odpad odovzdávať aj priebežne 
počas celého roka na zberné miesto – za budovou Obecného úradu Radôstka. 
 
2. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 
1. Obec Radôstka má uzatvorenú zmluvu s Organizácia zodpovednosti výrobcov8 pre odpady z 
obalov a odpadov z neobalových výrobkov9 zbieraných spolu s obalmi, ktoré sú súčasťou 
oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.  
 
2. Pôvodca odpadu je povinný: Vytriedené zložky komunálnych odpadov – papier a lepenka 
(vlnitá lepenka, hladká lepenka, papier), sklo (bezfarebné sklo, zelené sklo, hnedé sklo), plasty 
(PET – polyetylén tereftalát, PE - polyetylén, PP - polypropylén, PS - polystyrén, PVC - 
                                                 
7 § 80 ods. 7 zákon o odpadoch 
8 § 28 ods. 1 zákon o odpadoch 
9 § 73 ods. 3 písm. a),b),c),d) zákon o odpadoch 
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polyvinylchlorid, PA - polyamid), kovy (oceľ, hliník) a viacvrstvové kombinované materiály 
(kompozity) ukladať:  
 
a� rodinné domy - do pridelených vriec, prevzatých na Obecnom úrade Radôstka, vlastných 
plastových vriec. Plastové vrecia si distribuované 1x za mesiac do každej domácnosti v rámci 
obce.   
Počet poskytovaných vriec závisí od počtu odovzdaných naplnených vriec, t. j. kus za kus. 
Väčšie kusy kovového odpadu budú zozbierané počas zberu objemných odpadov, prípadne 
odovzdané priebežne počas celého roka za budovou Obecného úradu Radôstka. 
 
b� bytové domy – do pridelených vriec, prevzatých na Obecnom úrade Radôstka, vlastných 
plastových vriec. 
Plastové vrecia si distribuované 1x za mesiac do každej domácnosti v rámci obce.   
Počet poskytovaných vriec závisí od počtu odovzdaných naplnených vriec, t. j. kus za kus. 
Väčšie kusy kovového odpadu budú zozbierané počas zberu objemných odpadov, prípadne 
odovzdané priebežne počas celého roka za budovou Obecného úradu Radôstka. 
 
c) fyzické osoby – do pridelených vriec, prevzatých na Obecnom úrade Radôstka, vlastných 
plastových vriec. 
Plastové vrecia si distribuované 1x za mesiac do každej domácnosti v rámci obce.   
Počet poskytovaných vriec závisí od počtu odovzdaných naplnených vriec, t. j. kus za kus. 
Väčšie kusy kovového odpadu budú zozbierané počas zberu objemných odpadov, prípadne 
odovzdané priebežne počas celého roka za budovou Obecného úradu Radôstka. 
 
 
3. Harmonogram kalendárového zberu triedených zložiek komunálnych odpadov od rodinných 
domov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov je každoročne aktualizovaný 
a zverejňovaný na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli, vyhlásený v miestnom rozhlase 
a distribuovaný do každej domácnosti.  Zber  do zberných nádob je vykonávaný po ich 
naplnení.  
 
4. Obec Radôstka môže vývozný cyklus podľa potreby a intenzity triedenia priebežne 
upravovať. O zmene budú pôvodcovia odpadov informovaní na webovej stránke obce, príp.  
vyhlásením v miestnom rozhlase alebo na vyvesením na úradnej tabuli. 
Podľa § 14ods. 3vyhl. č. 371/2015 Z. z. 

 
3. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov  
 

1. Obec Radôstka vykonáva najmenej raz ročne zber použitých batérií a akumulátorov 
a automobilových batérií a akumulátorov v termínoch zberu objemných odpadov a odpadov s 
obsahom škodlivých látok. Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný 
na internetovej stránke obce,  na úradnej tabuli, vyhlásený v miestnom rozhlase.  
 
2. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory je možné 
odovzdať distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov na jeho predajných miestach bez 
ohľadu na ich výrobnú značku10 .  
 
3. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 
akumulátorov môže tento odpad odovzdať  za budovu Obecného úradu Radôstka.  

                                                 
10 § 48 ods. 1 písm. a) zákon o odpadoch 
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4. Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

 
1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho 
odpadu.  
 
2. Nespotrebované lieky sa odovzdávajú do ktorejkoľvek verejnej lekárne, ktorá je na území 
obce Stará Bystrica, na území obce Nová Bystrica alebo v rámci celej Slovenskej republiky.  
 
3. Fyzické osoby môžu nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky odovzdať aj na  Obecný  
úrad Radôstka. 
 

 
5. Zber jedlých olejov a tukov 

 
1.Obec Radôstka vykonáva zber jedlých olejov a tukov. Harmonogram zberu je každoročne 
aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli, vyhlásený 
v miestnom rozhlase.  

 
2. Držiteľ jedlých olejov a tukov môže tento odpad odovzdať za budovu Obecného úradu 
Radôstka.  
 
3. Jedlé oleje a tuky musia byť v nerozbitných uzavretých obaloch (napr. PET fľaše, plastové 
kanistre a pod.), aby nedošlo pri manipulácii k ich úniku a poškodeniu životného prostredia. 
Obal musí byť označený „jedlý olej“. 
 
 

6. Zber šatstva a textilu 
 

1.V rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera čisté a suché šatstvo, textil, hračky, 
topánky a doplnky k oblečeniu.  

 
 
2. Na území obce Radôstka je umiestnený na zber šatstva a textilu špeciálne označená zberná 
nádoba, ktorá je vyprázdňovaná podľa potreby.  
 
3. Obec Radôstka sa pravidelne 2x ročne zapája do zbierky obnoseného šatstva a textilu.  
 
  
 

§ 7 Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých 
látok 

 
1. Obec Radôstka zabezpečuje najmenej dvakrát ročne zber objemných odpadov a oddelene 
vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území obce.  
Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce, 
vyhlásený v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli obce Radôstka. 
Druhy odpadov z domácnosti, ktoré je možné odovzdávať v rámci zberu sú uvedené v prílohe 
č. 1 tohto Nariadenia.  
  
2. Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené pri 
zberných nádobách v deň zberu podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je 
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zakázané objemný odpad a odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej 
nádobe na komunálny odpad alebo na iné verejné priestranstvo. 
 

 
 

§ 8 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 
1. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na 
nehnuteľnosti, oznámi túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, t.j. 
Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie Čadca na č. t. 041/4308754, 
041/4308753 alebo Obci Radôstka, na č. t. 041 4395129 alebo mailom Obecnému úradu  
ou_radostka@stonline.sk. 
 
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho 
nehnuteľnosti bol umiestnený nezákonne odpad, nahlásiť uvedenú skutočnosť orgánu 
uvedeného v bode 1. tohto Nariadenia.  
 
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže aj písomne podať podnet orgánu uvedeného v 
bode 1. tohto Nariadenia na nezákonné umiestnenie odpadu, v ktorom uvedie lokalitu, príp. 
parcelné číslo a druh odpadu, ktorý je nezákonne umiestnený na území obce Radôstka. 
 
 

 
§ 10 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 
1. Obec Radôstka má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.  
 
2. Za budovu Obecného úradu môže fyzická osoba – občan odovzdať vytriedený drobný 
stavebný odpad bez obsahu škodlivých látok .  
 
3. Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Radôstka.  
 
4. Poplatok sa platí za každý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu v hotovosti 
priamo pracovníkovi Obce Radôstka, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad o sume 
prijatého poplatku a o množstve prevzatého odpadu. 
 
 

§ 11 Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 
Obce Radôstka pod číslom uznesenia 7/2016 zo dňa 19. 02. 2016 a nadobúda účinnosť  
dňom 1. júla 2016.  
 
  
V Radôstke dňa 19. 02. 2016 
 

 
          Jaroslav Fekula, starosta obce 
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 
 

2011 
KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE I CH 
ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU 

20 01 
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU 
OKREM 15 01 

 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze 
lepenky) 

O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11 textílie O 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a 
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 

N 

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 

20 01 40 kovy O 

20 01 40 
01 

meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 
02 

hliník O 

20 01 40 
03 

olovo O 
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20 01 40 
04 

zinok O 

20 01 40 
05 

železo a oceľ O 

20 01 40 
06 

cín O 

20 01 40 
07 

zmiešané kovy O 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

20 01 99 odpady inak nešpecifikované  

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 


