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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Iňa 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi 

a elektroodpadmi na území obce Iňa 
 

ČASŤ I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
§1 

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 
 

(1) Obec Iňa týmto nariadením upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, 
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených k podnikaniu, oprávnených 
organizácií v zmysle tohto VZN a orgánov Obce Iňa pri nakladaní s komunálnymi 
odpadmi, drobným stavebným odpadom a elektroodpadom, ktoré vznikajú na území Obce 
Iňa. 
(2) Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy 
komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobným stavebným odpadom, o 
spôsobe nakladania s elektroodpadmi z domácnosti a o miestach určených na 
zneškodňovanie alebo znehodnocovanie odpadov. 
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
(1) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je 
v súlade so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť. 
(2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena 
povahy alebo zloženia týchto odpadov. 
(3) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, 
u ktorej sa odpad nachádza. 
(4) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie 
odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. 
(5) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických 
alebo biologických vlastností odpadov. 
(6) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje 
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovania zdravia ľudí. 
(7) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel 
ich prepravy. 
(8) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním 
s nimi. 
(9) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek 
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
(10) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré svojimi vlastnosťami, najmä 
toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými 
vlastnosťami, karcinogénnymi a mutagénnymi vlastnosťami, sú alebo môžu byť 
nebezpečnými pre zdravie obyvateľstva alebo zdravé životné prostredie. 
(11) Oprávnená organizácia je taká organizácia, ktorá má na nakladanie s odpadmi s 
obcou Iňa uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadmi na území Obce Iňa. 
Oprávnená organizácia má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu 
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požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 
(12) Komunálne odpady (ďalej len KO) 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 
činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa, za odpady z domácnosti 
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. KO 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 a ďalšej 
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
(13) Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. 
(14) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích 
prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému 
úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (stavebný 
zákon). V prípade, že pre obyvateľa vykonáva práce na objednávku organizácia 
alebo živnostník ako svoju podnikateľskú aktivitu (napr. oprava bytového jadra, 
maľovanie bytu a pod.), považuje sa za pôvodcu odpadov z tejto činnosti podnikateľ 
a nie obyvateľ. 
(15) Veľkoobjemový odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré nie 
je možné pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich 
množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci 
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. 
(16) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so 
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá ma najviac tri byty, dve 
nadzemné podlažia a podkrovie. 
(17) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých 
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 
(18) Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti 
fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, 
ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti 
fyzických osôb. 
(19) Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa zákona vrátane komponentov, 
konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v 
čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 
(20) Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky 
predaja vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na diaľku: 
a) vyrába a predáva elektrozariadenia pod svojou značkou, 
b) ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; 
predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení 
nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a), 
c) v rámci podnikateľskej činnosti dováža alebo vyváža elektrozariadenie v rámci 
Európskeho spoločenstva. 
(21) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov vrátane 
odpadov z obalov. 
(22) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie 
odpadového hospodárstva obce Iňa v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
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a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä 
smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie. 
 

§ 3 
Povinnosti právnických a fyzických osôb 
pri nakladaní s odpadmi na území obce 

 
(1) Každý pôvodca KO a DSO na území Obce Iňa je povinný: 
- zapojiť sa do systému zberu Obce Iňa, 
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO a DSO v Obci Iňa, 
- ukladať komunálne odpady, ich oddelené zložky vrátane odpadov z obalov a 
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené Obcou Iňa a týmto 
VZN a do zberných nádob odpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov 
v Obci Iňa, 
- pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť 
zdravie ľudí a životné prostredie. 
(2) Zberné nádoby pre zber KO a DSO pre fyzické osoby zabezpečuje Obec Iňa 
za poplatok vo výške nákupnej ceny. 
(3) Pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených. 
(4) V katastrálnom území obce Iňa sa určuje: 
Pre rodinné domy: 
- povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu pre 
netriedený KO a to 110 l nádoba pre  rodinný dom, vývoz 1x za 2 týždne. 
(5) Právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, pri činnosti ktorých vzniká iný ako 
komunálny odpad, sú povinní s týmto odpadom nakladať podľa §19 odst.1, 2, 3 
zákona o odpadoch a schváleného programu odpadového hospodárstva a v zmysle 
platnej legislatívy. 
(6) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a 
produkuje ročne viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných 
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 
(7) Obec Iňa zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na 
základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná 
evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií 
pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností 
(8) Ak dochádza k znečisťovaniu okolia z dôvodu nedostatočného počtu zberných 
nádob, je povinný vlastník alebo užívateľ objektu zvýšiť počet zberných nádob. 
(9) Minimálna životnosť 110 l zbernej nádoby je 5 rokov, minimálna životnosť 1100 l 
zbernej nádoby je 8 rokov. Cena nádoby nie je súčasťou poplatku. 
(10) Za výmenu 110 l nádoby, zaplatí domácnosť celú časť nákupnej ceny nádoby.  
(11) Za technický stav zbernej nádoby zodpovedá platiteľ poplatku. 
(12) Nový platiteľ poplatku resp. pôvodca KO a DSO je povinný sa prihlásiť na Ocú 
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stáva platiteľom poplatku za zber, 
prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v zmysle zákona o odpadoch tohto VZN. 
(13) Každý, kto vykonáva (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné 
stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných 
alebo otvorených priestranstvách na území Obce Iňa je povinný ukladať KO, ktorý 
vzniká v súvislosti s touto činnosťou, do zberných nádob a na miestach na to určených. 
(14) Pôvodca odpadu je povinný umiestniť zberné nádoby tak, aby: 
- bolo možné zberné nádoby bez časových strát a ťažkostí vynášať, 
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- boli zberné nádoby umiestnené na pevnom podklade, 
- boli zberné nádoby vynesené až na miesto, kde je k nim možný prístup a 
zabezpečiť ich uloženie späť na miesto po vyprázdnení, 
- boli udržiavané v riadnom stave a čistote na svoje náklady. 
(15) Pôvodca odpadu je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby nedošlo k 
znečisteniu okolia zbernej nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie, po vysypaní 
odpadu uzatvoriť zberné nádoby. 
(16) Ak je obsah zbernej nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, resp. je zberná 
nádoba preťažená, je pôvodca povinný túto závadu odstrániť.  
(17) Pôvodca KO zodpovedá za KO uložený v zbernej nádobe až do jeho odvozu 
oprávnenou osobou. 
(18) Zakazuje sa: 
- pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať, 
- do zberných nádob ukladať odpady, ktorá nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú, 
- premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť, 
- používať zberné nádoby na iný účel, 
- poškodzovať zberné nádoby, 
- svojvoľne vytvárať skládky odpadu, 
- vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob, 
- uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade 
so zákonom o odpadoch a týmto VZN, 
- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o 
odpadoch, 
- riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné 
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie 
prítomných škodlivín, 
- ukladať alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po 
spracovaní odpadových olejov do pôdy, 
- spaľovať KO s výnimkou odpadu zo zelene a to konkrétne suchej drevnej hmoty, 
- zamedzovať prístup pre zberové vozidlá k zberovým nádobám, 
- zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z 
cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a 
občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu, 
- opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácnosti. 
Tieto zákazy sa nevzťahujú na organizované akcie triedeného zberu organizované 
po dohode s organizáciou poverenou zberom na zhodnocovanie vytriedených zložiek 
KO fyzickými a právnickými osobami, napríklad odovzdávaním do zberného strediska, ak 
tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob. 
 

ČASŤ II. 
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

 
§ 4 

Komunálny odpad a jeho zložky 
 

(1) KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR – vyhláška č. 284/2001 
Z.z. v platnom znení pod číslom 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny odpadov: 
- 20 01 – oddelene zbierané zložky KO (vrátane odpadov z obalov) 
- 20 02 – odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
- 20 03 – iné komunálne odpady 
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(2) Spôsob zberu, zneškodňovania a prepravy KO 
- Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území Obce Iňa 
môže len ten /oprávnená osoba, organizácia/, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s Obcou Iňa. 
- Oprávnené organizácie zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri 
svojej činnosti sledujú zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci 
každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, 
uvedených v programe odpadového hospodárstva. 
- Obec je oprávnená požadovať od držiteľa KO a DSO potrebné informácie. Držiteľ 
KO a DSO je povinný na vyžiadanie Obec Iňa poskytnúť pravdivé a úplne 
informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO. 
- Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné 
množstvá alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu, si dojednajú 
podmienky (veľkosť a typ nádoby, harmonogram vývozu a pod.) osobitne s Obcou 
Iňa. 
 

§ 5 
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených a oddelene zbieraných 

zložiek odpadov 
 

(1) Oddelene zbierané zložky KO v Obci Iňa 
- papier (vrátane odpadov z obalov) 
- sklo (vrátane odpadov z obalov) 
- plasty (vrátane odpadov z obalov) 
- biologický rozložiteľný odpad (je riešený osobitne- domáce kompostárne, hnojiská) 
- nebezpečný odpad 
- objemový odpad 
 (2) Podnikatelia si zhodnotenie, respektíve zneškodnenie nebezpečných odpadov 
(so značkou N) si zabezpečujú sami podľa platných predpisov / § 7 zákona č. 
223/2001 Z.z. v platnom znení/. 
(3) Spôsob triedenia, zberu, zhodnocovania a prepravy oddelene zbieraných zložiek 
KO: 
 
- Papier 
Na území Obce Iňa je umiestnený 1 ks 1100 l kontajnerov na zber vytriedeného 
odpadu z papiera. 
Do kontajneru určeného na zber papiera vhadzujte: 
- noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné 
letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,... 
Pri triedení: 
JE POTREBNÉ z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová 
väzba). Zber papiera je organizovaný počas celého kalendárneho roka každý párny mesiac 1x 
 
- Sklo 
Na území Obce je umiestnený 1 ks 1100 l kontajnerov určených na zber vytriedeného 
odpadu zo skla a 2 ks 110 l kontajnerov 
Do kontajnerov určených na zber skla vhadzujte: 
- všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové 
sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, 
kávy, pochutín, … 
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Vývoz kontajnerov bude každý nepárny mesiac minimálne 6x ročne. 
 
- Plasty 
Na území Obce je umiestnený 1 ks 1100 l kontajnerov určených na zber vytriedeného 
odpadu z plastov, taktiež budú poskytnuté zberné vrecia, pre každý rodinný dom. Do 
kontajnerov/vriec určených na zber plastov vhadzujte: 
- plastové fľaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, čistiacich a 
hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, 
cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, 
bandasky,... 
Pri triedení: 
JE POTREBNÉ objem PET fliaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich 
stlačením. 
Vývoz kontajnerov bude každý párny mesiac minimálne 6x ročne. 
Vývoz zberných vriec bude minimálne 24 h vopred vyhlásený v miestnom rozhlase. 
 
- Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) 
BRZ sa v obci umiestňuje na domácom  kompostovisku – ktoré si každý občan zriadi sám. 
Ukladá sa tam 
- odpad zo záhrad a parkov: trávu, porezané konáre z orezávania stromov a krov, 
lístie a zelené časti rastlín zbavené zeminy. 
Vyprodukovaný kompost sa môže použiť na zlepšenie kvality pôdy, 
okolo ovocných stromov, okrasných stromčekov, kompost môžu v období rýľovania 
použiť ako hnojivo tým, že ho zarýľujú do pôdy. Týmito činnosťami vrátime pôdne 
živiny, ktoré sme z nej vyčerpali pri pestovaní ovocných stromov, alebo zeleniny. 
 
- Nebezpečný odpad (NO) 
Zber nebezpečných odpadov zabezpečuje Obec minimálne 1x ročne na mieste a v 
termíne vopred určenom , ktorý sa vyhlási v miestnom rozhlase minimálne 24 h vopred. 
Obec zabezpečuje zber týchto NO: 
opotrebované žiarivky s obsahom ortuti, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia. 
 
- Nakladanie s elektroodpadom z domácnosti 
Výrobca elektrozariadení okrem diaľkového výrobcu elektrozariadení a zahraničného 
výrobcu elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo 
kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácnosti, ak pochádza z 
elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 
13. auguste 2005. 
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne 
nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh 
pred 13. augustom 2005 z domácnosti, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny 
rok, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí ministerstvo pre 
každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 54b 
ods.1 pís. p/ zákona č. 733/2005 Z. z. Výrobca zariadení, ktorý uvádza na trh 
osvetľovacie zariadenie, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo 
kolektívne nakladanie s elektroodpadom (§ 54ga ods. 1) bez ohľadu na miesto 
vzniku a dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh. 
Vývoz elektroodpadu sa uskutoční 1x ročne a miesto a čas bude minimálne 24h vopred 
oznámený v miestnom rozhlase. 



 7 

 
- Objemový odpad 
Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej 1 x ročne zber a prepravu objemných 
odpadov. Termín zberu bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu 
osobitným oznamom, pričom budú využité všetky možnosti informačného systému 
(reklamné letáky, miestne noviny, internet, vývesná tabuľa). 
 
(6) Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu 
a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá 
plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona 
o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. 
o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení 
odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, 
uvedené v programe odpadového hospodárstva obce. 
 

ČASŤ III. 
NAKLADANIE S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM (DSO) A STAVEBNÝM 

ODPADOM (SO) 
 

§ 6 
 

(1) Drobné stavebné odpady (DSO) sú definované v § 2 v bode 14 tohto VZN. 
(2) DSO sa odoberá celoročne. 
(3) Ak si práce realizuje občan ako FO, môže tento odpad odovzdať bezplatne na obecný 
pozemok na to určený. Množstvo takto odovzdaného odpadu je 1 m³ ročne od jednej FO. 
(4) Ak práce realizuje PO alebo FOP do 30 dní po ukončení prác alebo najneskôr pri 
kolaudačnom konaní doručí na Obecný úrad potvrdenie o uložení odpadu na 
skládku. 
 (5) Pôvodcovia i držitelia DSO a stavebného odpadu (SO) sú povinní odpad 
prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy) odpadu – kovy, drevo, plasty a pod. 
a tieto účelne zhodnotiť. 
(6) Zvyšný zmiešaný DSO v malých množstvách a objeme, ktorý neobmedzí systém 
zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby môžu pôvodcovia a 
držitelia zneškodňovať v nádobách na netriedený KO, ktoré sú určené pre daného 
pôvodcu alebo držiteľa. 
(7) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje 
jeho zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môže jeho 
pôvodca, držiteľ využiť na zneškodnenie systém objemného odpadu v Obci Iňa 
 (8) Pôvodcovia i držitelia DSO a SO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným 
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne 
na základe súhlasu Obce Iňa s využitím verejného priestranstva, takým 
spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému 
znečisťovaniu okolia. 
(9) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob 
určených pre iných účastníkov systému zberu KO alebo do nádob určených na 
oddelený zber zložiek komunálneho odpadu (nádoby pre bytové domy na verejne 
určených miestach a pod.). 
(10) Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú je 
povinný uzatvoriť zmluvu o dovoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, 
alebo s prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku 
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odpadov privezie vlastným dopravným prostriedkom. 
(11) Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady ako i drobné stavebné 
odpady na iné miesto ako na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. 
Stavebné odpady môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na 
nevyhnutne dlhú dobu. 
 

ČASŤ IV. 
 

§ 7 
Zberný dvor 

 
 

Pre zefektívnenie triedeného zberu odpadov v Obci Iňa sú pri Obecnom úrade umiestnené 
1100l kontajnery, kde môžu obyvatelia Obce Iňa donáškovým spôsobom 
bezplatne odovzdať vytriedený komunálny odpad. 
DRUHY ODOBERANÝCH ODPADOV V ZBERNOM DVORE : 
- papier (vrátane odpadov z obalov) 
- sklo (vrátane odpadov z obalov) 
- plasty (vrátane odpadov z obalov) 
 

ČASŤ V. 
 

§ 8 
NEPOVOLENÉ SKLÁDKY ODPADOV NA ÚZEMÍ obce Iňa 

 
 

(1) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti 
bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákona o odpadoch č. 
223/2001 Z.z. v platnom znení, je povinný to ohlásiť bezodkladne príslušnému ObÚ 
ŽP, v územnom obvode, ktorých sa nehnuteľnosť nachádza a Obecnému úradu v 
Iňa. 
(2) V celom katastrálnom území Obce Iňa sa zakazuje ukladať KO mimo 
priestorov, zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je 
zakladaním nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu. 
(3) Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie 
zakladania nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach. 
(4) Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území Obce Iňa zakladá 
nepovolenú skládku odpadov na OcÚ, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo 
veciach odpadového hospodárstva. 
 

ČASŤ VI. 
 

§ 9 
POPLATOK ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU KO 

 
 (1) Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí Obci miestny poplatok a 
to podľa VZN o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
(2) Sadzby poplatkov sú uvedené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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§ 10 

Sankcie 
Prípadné porušenie tohto VZN o odpadoch je podľa okolností konkrétneho prípadu 
priestupkom podľa ustanovenia § 45, 47 alebo 48 zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení noviel a podľa § 80 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, alebo 
v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ustanovenia § 13 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel alebo i podľa zákona č. 544/1990 
Zb., ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, a to najmä 
podľa ustanovenia § 78 zákona č. 223/2001 Z .z. o odpadoch, alebo o trestný čin. 
 

§ 11 
Informácie 

 
(1) Obec Iňa poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti 
zariadenia na nakladanie s odpadmi na území Obce. 
(2) Obec Iňa zabezpečí: 
a) podrobnú informovanosť o zbere a vývoze KO v zmysle tohto VZN, do každej 
domácnosti v Obci Iňa a každej povinnej osobe (reklamné letáky, miestne 
noviny, internet, vývesná tabuľa). 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a 

elektroodpadmi na území Obce Iňa bola prerokovaná OZ dňa 28.6.2013 a schválená 
dňa 28.6.2013  Uznesenie č. 10/6  - 2013 na svojom riadnom zasadnutí a nadobúda účinnosť 
po zverejnení od 13.72013. 
 
 
 
 
 
V Ini 11.6.2013 
 
 
 
 
 
 
 Jozef Rosipal 
 Starosta Obce Iňa 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 11.6.2013 
Zvesené: 15.7.2013 


