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Obecné zastupiteľstvo v Sirníku sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 81 

ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

 

I.ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet a pôsobnosť nariadenia 

1) Toto VZN upravuje  spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Sirník. 

2) Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov 

a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi pochádzajúcimi z územia obce a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak 

tak určuje osobitný predpis (§ 80, § 81 zákona o odpadoch). 

3) Každá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná zapojiť sa 

do systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

 

Článok 2 

Účel a cieľ odpadového hospodárstva obce 

1) Účelom odpadového hospodárstva obce Sirník (ďalej len „obec“) je zabezpečenie súboru 

činností zameraných na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi v súlade s osobitným predpisom (§ 3, § 80 - § 82 zákona o odpadoch). 

2) Cieľom odpadového hospodárstva obce je vytvorenie funkčného miestneho systému 

nakladania s komunálnym odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, 

ktorá stanovuje záväzné poradie týchto priorít: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

 

II.ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 3 

Základné pojmy 

1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 

v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť (§ 2 

ods. 1 zákona o odpadoch). 



2) 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 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 garáži, 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 (§ 80 ods.1 zákona o odpadoch). 

3) Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác (§ 55 ods. 2 písm. 

b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za 

ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 80 ods. 

5 zákona o odpadoch) najmä úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, 

vrátane keramických zriaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a 

kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. 

4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§ 80 ods.4 zákona o odpadoch). 

5) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak 

neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako 

samostatné druhy odpadov (§ 80 ods.2 zákona o odpadoch). 

6) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a 

lepenky, odpad zo záhrad a parkov (§ 2 ods.6 zákona o odpadoch). 

7) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 

odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu 

odpadov (§2 ods. 8 zákona o odpadoch); sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, 

drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a 

tuky, odpady z papiera a lepenky. 

8) Odpad zo zelene, časť biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „odpad zo zelene“) 

je odpad, ktorý vzniká pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú 

majetkom obce alebo v ich správe a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb (napr. 

tráva, burina, konáre z orezov stromov a kríkov, korene, lístie, plody stromov a kríkov, 

neupotrebiteľné zvyšky úrody, vianočné stromčeky, odpad z trhovísk). 

9) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z 

potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od 

fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci z 

prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická osoba 

(napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych 



služieb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a 

pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“). 

10) Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, 

dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo 

spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal; za obaly sa považujú aj 

nevratné časti obalov používané na tie isté účely (§ 52 ods. 3 zákona o odpadoch). 

11) Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý 

je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvových 

kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu (§ 

73 ods.3 zákona o odpadoch). 

12) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 

a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim 

zložením, charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností 

fyzických osôb; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti 

a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností (§ 32 

ods.7 zákona o odpadoch). 

13) Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie 

je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr. nábytok a jeho časti, 

sanita, koberce, tabuľové sklo, okná, dvere a pod.). 

14) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je taký komunálny odpad, ktorý má 

aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob 

na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané. 

15) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov (§ 80 ods. 3 zákona o odpadoch). 

16) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase. 

Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na 

jeden deň, pričom obec o tomto zbere vopred informuje obyvateľov min. prostredníctvom 

webovej stránky a úradnej tabule obce. 

17) 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 predpisu (zákon č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 

vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

18) Zber odpadu (vrátane mobilného) je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho 

predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 

spracovanie odpadov (§ 3 ods. 5 zákona o odpadoch). 

19) Výkup odpadu (vrátane mobilného) je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou 

osobou za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu (§ 3 ods. 6 zákona o odpadoch). 

20) Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu 

sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie a 

akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kovy a neobaly, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcu. 



21) Zberné miesto elektroodpadu a použitých prenosných batérií a akumulátorov je 

miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, organizáciou zodpovednosti 

výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, alebo treťou 

osobou (len pre batérie a akumulátory) zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti 

konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý 

elektroodpad (vonkajší rozmer je menší ako 25 cm), elektroodpad zo svetelných zdrojov 

alebo použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberné 

miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu a batérií a akumulátorov 

(§ 32 ods. 25 zákona o odpadoch). 

22) Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa 

priamo distribútorom elektrozariadenia 

a. pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez 

požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza 

z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako 

predávané elektrozariadenie, 

b. v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov 

bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej 

predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo 

v jej bezprostrednej blízkosti. (§ 32 ods. 23 zákona o odpadoch). 

23) Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, 

kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 4 ods. 1 zákona o odpadoch). 

24) Držiteľ odpadu - je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe (§ 4 ods. 2 

zákona o odpadoch). 

25) Organizácia zodpovednosti výrobcov vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava funkčný 

systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vrátane zabezpečenie zberu 

a spracovania vyhradeného prúdu odpadu, prípravy na opätovné použitie, recykláciu 

a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu 

patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na 

zbernom dvore. 

26) Zberová spoločnosť je spoločnosť vykonávajúca na území obce najmä zber, mobilný zber 

a prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa 

kuchyne, jedlých olejov a tukov a elektroodpadov z domácností. 

 

Článok 4 

Všeobecné pravidlá pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a 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 osobitný predpis 

nestanovuje inak. 



2) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, 

pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného 

výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.  

3) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, 

pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich 

zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom a náklady spôsobené nedôsledným triedením 

oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné 

odpady. 

5) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do 

vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, 

znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov alebo 

tretie osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci. 

 

Článok 5 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu odpadu 

1) Oddelene zbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu sa 

rozumie: 

a. elektroodpad z domácností, 

b. odpady z obalov – papier, sklo, plasty, kovy, 

c. odpady z neobalov – papier, plast, sklo. 

2) Za vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného 

nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 

prúdu zodpovedá zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov. 

3) Ak budú fyzické osoby - občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo 

zmesového komunálneho odpadu, môže mať daná skutočnosť vplyv na prehodnotenie 

zníženia nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a na úpravu výšky 

miestneho poplatku za komunálne odpady. Zároveň musí byť dodržaná čistota vytriedeného 

odpadu. 

 

Článok 6 

Zber, preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek, vrátane výkupu a mobilného zberu 

1) Vykonávať na území obce zber a výkup, 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. 

2) Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber 

na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu 



s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre 

prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z 

neobalových výrobkov. 

 

Článok 7 

Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov 

1) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci, 

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci, 

d) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely 

ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

komunálneho odpadu v obci, 

e) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu 

k nehnuteľnosti kde býva, zakazuje sa vhadzovať zmesový komunálny odpad do zberných 

nádob určených pre iných účastníkov systému zberu, 

f) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na stanovisku, 

chrániť ich pred poškodením a odcudzením, 

g) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

 

Článok 8 

Program odpadového hospodárstva  

1) Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre 

určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci 

analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré 

je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, 

recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program 

podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. 

2) Obec je povinná vypracúvať vlastný Program odpadového hospodárstva obce (ďalej len 

„POH“). 

3) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní POH oprávnená bezplatne požadovať od každého, 

kto je držiteľom komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo nakladá 

s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie 

potrebné na zostavenie a aktualizáciu POH. 

4) Obec zverejní svoj POH do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle. 

5) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom 

a podniká na území obce je povinný dodržiavať schválený POH. 

 

Článok 9 

Všeobecné zákazy 

1) Zakazuje sa iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako 

je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 



a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste než na mieste na to určenom alebo 

určenom obcou, 

b) uložiť do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný 

odpad ako zmesový komunálny odpad, 

c) uložiť do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu, iný druh 

odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená, 

d) zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad, inak ako 

v súlade s osobitným predpisom (zákon o odpadoch) a týmto VZN, 

e) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti konať v rozpore s povinnosťou 

oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na jeho nehnuteľnosti, 

f) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu, 

g) nakladať s odpadovými pneumatikami inak ako ich odovzdať distribútorovi pneumatík, 

h) 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, 

i) nakladať alebo zaobchádzať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

inak ako v súlade s týmto VZN, 

j) užívať zberné nádoby nezodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

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

drobné stavebné odpady na účely ich zberu na iné miesta než určené obcou a do iných 

zberných nádob než zodpovedajú určenému systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

l) vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych 

odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, bez uzatvorenej zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s obcou, 

m) prevádzkovateľovi kuchyne, držiteľovi komunálneho odpadu a držiteľovi drobného 

stavebného odpadu alebo tomu, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce konať inak ako poskytnúť pravdivé a úplné informácie 

súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

n) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob, 

kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi, 

o) znečisťovať určené stanovištia a ich okolie, 

p) ukladať do odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý 

odpad, 

q) ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad 

z domácností s obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber 

komunálnych odpadov v mieste ich vzniku, 

r) vhadzovať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených pre iných účastníkov 

systému zberu, 

s) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v 

domácnostiach, 

t) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý 

bol vydaný súhlas podľa osobitného predpisu (§ 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch), 

u) ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad, ukladať ho vedľa týchto nádob alebo ho spaľovať. 



III.ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU 

Článok 10 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

1) Zmesový komunálny odpad (ZKO) sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové 

číslo:    20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O. 

2) Na území obce sa zavádza zber zmesového komunálneho odpadu pre: 

- fyzické osoby - občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 

ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, 

- fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na 

území obce. 

3) Na území obce sa uplatňuje nasledovný systém zberu zmesového komunálneho odpadu : 

- paušálny odvozový zber  odpadov z domácností - potrebný počet a typ zberných nádob 

je umiestnený pri každom rodinnom dome, zber odpadov sa uskutočňuje v 

pravidelných, vopred stanovených intervaloch zverejnených na webovom sídle obce a 

úradnej tabuli obce (ďalej len „obvyklé spôsoby oznamovania“), 

- množstvový zber odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ alebo 

právnická osoba, do vybraného typu zberných nádob a individuálne určeného intervalu 

odvozu, pričom sa deň odvozu musí prispôsobiť harmonogramu zvozu v danej lokalite. 

4) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu zmesového komunálneho odpadu pre fyzické 

osoby - občanov sú: 

- 110 a 240 litrové zberné nádoby pre rodinné domy, 

- 1 ks veľkoobjemový kontajner o objeme 7 m3 na miestnom cintoríne na TKO 

- 1 ks veľkoobjemový kontajner o objeme 7 m3 na miestnom cintoríne na BRO 

- 1 ks veľkoobjemový kontajner o objeme 7 m3 na miestnom cintoríne na objemný odpad 

 

5) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností poskytuje obec na náklady 

obce. Tieto nádoby sú vo vlastníctve obce. K poskytnutiu zbernej nádoby na komunálny 

odpad z domácností je potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením o vzniku užívacieho 

vzťahu medzi obcou  a občanom obce, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá. 

6) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu – fyzické osoby majú náklady za nakladanie 

so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku. V danom poplatku sú 

zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho 

odpadu. 

7) Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob 

schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu. 

8) Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, 

pričom nádoba má byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platiteľa poplatku, iba v deň 

vývozu môže byť dočasne umiestnená na verejnom priestranstve. 

9) Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri prevádzkach podnikateľov, 

v objektoch vo vlastníctve obce a pod.) sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť so 

zberovou spoločnosťou. 



10) Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov sú vo vlastníctve týchto 

subjektov. Vlastník objektu, ktorý tento objekt užíva alebo prenajíma inej osobe je povinný 

zabezpečiť zbernú nádobu na komunálny odpad na vlastné náklady. 

11) Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia podnikajúci na území obce, ktorí písomne 

požiadajú o zavedenie množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa 

uskutočňuje v zmysle harmonogramu zberu komunálneho odpadu, si môžu vybrať typ 

zbernej nádoby zodpovedajúcej systému zberu uplatňovanému v obci. 

12) Zber podľa harmonogramu zvozu, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho 

odpadu zabezpečuje na území obce výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. 

13) Harmonogram zvozu je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 

 

Článok 11 

Nakladanie s objemným odpadom 

1) Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:  

   20 03 07 - objemný odpad - O. 

2) Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť 

do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý 

nábytok, sedačka, koberce,...). 

3) Na území obce sa uplatňuje systém zberu a prepravy objemného odpadu na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia : 

- dvakrát ročne (jar a jeseň). 

4) Pre tento účel obec zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemových 

kontajnerov na určených miestach. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom 

časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. 

5) V prípade nutnosti zberu objemného odpadu mimo určený harmonogram je možné 

realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou zberovej spoločnosti, a to za 

úhradu. 

 

Článok 12 

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok 

1) Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a 

akumulátory, odpadové motorové a mazacie  oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, 

lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na 

ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, 

obaly znečistené nebezpečnými látkami. 

2) Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje: 

- dvakrát ročne (jar a jeseň). 

3) Pre tento účel obec zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemového 

kontajnera na mieste určenom obcou. Obec zabezpečí informovanosť občanov v 

dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby 

oznamovania. 



Článok 13 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

1)  Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 

20 03 08 - drobný stavebný odpad - O 

2) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích 

prác patria najmä: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

3) Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška 

poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne 

záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

4) Zhromažďovanie a preprava drobných stavebných odpadov sa uskutočňuje dvakrát ročne 

(jar a jeseň). 

5) Pre tento účel obec zabezpečí u zberovej spoločnosti umiestnenie veľkoobjemového 

kontajnera na mieste určenom obcou. Obec zabezpečí informovanosť občanov v 

dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby 

oznamovania. 

6) Zberné miesto na drobný stavebný odpad sa nachádza na skládke TKO, ktorá sa nachádza 

v katastri obce. 

7) Občania vyvezú drobný stavebný odpad na skládku TKO počas prevádzkovej doby. 

Pracovník poverený prevádzkovateľom skládky TKO tento odpad odváži, prípadne určí 

jeho váhu na základe objemu a objemovej hmotnosti v súlade s príslušným usmernením 

MŽP. Podľa váhy odpadu sa vyrubí poplatok, ktorý je občan povinný uhradiť. 

8) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných 

odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber drobného stavebného odpadu, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

9) Za nakladanie so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií, ktoré vznikli pri 

výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je zodpovedná osoba, ktorej 

bolo vydané stavebné povolenie a plní povinnosti držiteľa odpadov. 

Článok 14 

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 

(papier, plasty, sklo a kovy) 

1) Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.júna 

2016 obec. 

2) Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1. júla 

2016 organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

3) Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie 

odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob. 

4) Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom 

nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli príslušné nádoby určené. 

5) Triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú 

v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka - O, 

sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:  



- vrecový zber pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy) na základe schváleného 

harmonogramu zberu. Obec určuje na zber papiera farebne rozlíšené plastové vrecia, 

ktoré je potrebné v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po 

vyprázdnení vráti vrecia späť.   

- 1 ks kontajner o objeme 1100 l umiestnený pri multifunkčnom ihrisku 

Do papiera patria najmä: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, 

reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, 

obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier. 

Do papiera nepatria najmä: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a 

hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, znečistený 

papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal. 

Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby 

sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

6) Triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú 

v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O, sa 

uskutočňuje nasledovným spôsobom: 

- vrecový zber pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy) na základe schváleného 

harmonogramu zberu. Obec určuje na zber plastov farebne rozlíšené plastové vrecia, 

ktoré je potrebné v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po 

vyprázdnení vráti vrecia späť.   

- 2 ks kontajnerov o objeme 1100 l umiestnené pri multifunkčnom ihrisku 

Do plastov patria najmä: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, 

plastové vedrá, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše, hračky a iné. 

Do plastov nepatria najmä: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami 

a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom. 

Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich 

objem a zaberali čo najmenej miesta. 

7) Triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú 

v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 02 - sklo - O, sa uskutočňuje 

nasledovným spôsobom: 

- vrecový zber pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy) na základe schváleného 

harmonogramu zberu. Obec určuje na zber skla farebne rozlíšené plastové vrecia, ktoré 

je potrebné v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po vyprázdnení 

vráti vrecia späť.   

- 1 ks kontajner o objeme 1100 l umiestnený pri multifunkčnom ihrisku 

Do skla patria najmä: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, 

okenné sklo. 

Do skla nepatria najmä: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, 

obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami). 



8) Triedený zber odpadov z kovových obalov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov 

pod katalógové číslo odpadu 20 01 40 - kovy – O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: 

- vrecový zber pri individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy) na základe schváleného 

harmonogramu zberu. Obec určuje na zber kovov farebne odlíšené plastové vrecia, 

ktoré je potrebné v deň zberu ráno vyložiť pred bránu. Zberová spoločnosť po 

vyprázdnení vráti vrecia späť.   

- Triedený zber kovov sa vykonáva aj v určených zariadeniach na zber kovov, kde 

má občan možnosť odovzdať kovové odpady (napr. výkupňa Novosad).   

       Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené od ich obsahu. 

Do kovov nepatria najmä: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb. 

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich 

nezostali zvyšky jedál. 

9) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby použijú na triedený zber typ zberných 

nádob po dohode so zberovou spoločnosťou, pričom sa triedia rovnaké zložky 

komunálneho odpadu ako v prípade fyzických osôb - občanov. 

10) Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený obvyklým spôsobom 

oznamovania. 

 

Článok 15 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

1) Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

- 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N, 

- 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – N (napr. 

niektoré druhy chladničiek, mrazničiek alebo iné veľké spotrebiče používané na 

chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín podľa vyhlášky MŽP SR č. 

373/2015 Z.z.), 

- 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. 

2) Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber, prepravu 

a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti 

výrobcov. 

3) Na základe schváleného harmonogramu -  2 x ročne, môžu občania v stanovený deň vyložiť 

pred bránu nepoškodený elektroodpad. 

4) Do elektroodpadu patria najmä: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, 

kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, 

ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné 

automaty.  



5) Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná 

signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady. 

 

Článok 16 

Nakladanie s batériami a akumulátormi 

1) Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla: 

- 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. 

2) Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú 

spolu s týmto odpadom. 

3) Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho 

poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií 

a akumulátorov znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.  

4) Zber  batérií a akumulátorov sa uskutočňuje  dvakrát ročne z miesta ktoré určí obecný úrad 

v rámci zberu odpadov  s obsahom škodlivín. 

5) Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a 

automobilové batérie a akumulátory. 

6) Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový 

komunálny odpad, či iné odpady. 

Článok 17 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba -podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania, 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

2) Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo: 

- 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov, 

- 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

- 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností. 

3) Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad občanov sa zabezpečuje nasledovným 

spôsobom: 

- Každá domácnosť (rodinný dom) je vybavená kompostérom na kompostovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Domácnosti kompostujú BRO na 

vlastnom pozemku. V prípade nadmerného množstva BRO a po dohode s obcou môžu 

BRO odovzdať na kompostovanie obci (konáre). 

4) Zber biologicky rozložiteľných odpadov z cintorína je zabezpečený veľkoobjemovým 

kontajnerom umiestneným na miestnom cintoríne, alebo odovzdať na kompostovisku, ktoré 

sa nachádza na parcele č. 161/2 – na cintoríne. Do kontajnera môžu občania zhromažďovať 



biologicky rozložiteľný odpad z jeho údržby. Tento bude následne spracovaný 

kompostovaním.  

5) Biologicky rozložiteľný odpad z parku a obecnej zelene bude zbieraný obcou a odovzdaný 

na kompostovanie do malej obecnej kompostárne, ktorá sa nachádza na parcele č. 4/1 reg. 

„C“ – pri obecnom úrade, pre obyvateľov žijúcich v okolí základnej školy je vytvorené 

kompostovisko v jej areáli na parcele č. 16/1. Časť BRO sa použije na zlepšenie vlahových 

pomerov okolo drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.  

6) Vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad od obce a od občanov (druhy odpadov: 020107 

odpady z lesného hospodárstva; 030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, 

drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04; 200201 biologicky 

rozložiteľný odpad) sa bude zhodnocovať v zariadení na zhodnocovanie BRO - 

Kompostáreň Zemplínske Jastrabie. Tieto druhy odpadov bude môcť občan odovzdať do 

uvedeného zariadenia aj osobne. Osobné odovzdanie odpadu je bezplatné.  

7) Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, 

lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové 

zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný 

popol. 

8) Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria najmä: 

zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat. 

9) Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, 

na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 

10) Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) 

zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov 

kompostuje vlastný odpad. Splnenie tejto podmienky obec preukazuje čestným 

prehlásením.   

11) Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a 

ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z 

orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, 

džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové 

vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov 

a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. 

12) Do biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, 

drevený odpad, burina, kvety a pod. 

 

Článok 18 

Nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

1) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov 

zaraďuje pod číslo: 

- 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 



2) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 1 zákona 

o odpadoch). 

3) Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, 

ktorého je pôvodcom (§ 83 ods. 2 zákona o odpadoch). 

4) Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvného 

základu prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom. 

5) Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 

miestneho poplatku).  

6) Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 

7) Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste u prevádzkovateľa kuchyne 

a musia byť udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné. Ukladanie 

zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané. 

8) Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho 

spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostala verejnosť a živočíchy a to najmä 

hlodavce. 

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

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. 

Minimálna frekvencia zberu je 1 krát za dva týždne. 

10) Zakazuje sa: 

- dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci, 

- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej 

kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie 

drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, 

- zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, 

- kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje 

aj na zvieratá v ZOO a zvieratá v útulkoch. 

11) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie  obce  poskytnúť  pravdivé  a  úplné  

informácie  súvisiace  s  nakladaním  s komunálnymi odpadmi a biologickým rozložiteľným 

kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne. 

 

Článok 19 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

1) Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo: 

- 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností. 

2) Na území obce je zriadené zberné miesto – zberný kontajner, ktorý sa nachádza na 

verejnom priestranstve pri multifunkčnom ihrisku. Občania majú možnosť jedlé oleje 

a tuky z domácností vhadzovať v uzatvorených zazátkovaných PET fľašiach vhadzovať do 



zberného kontajnera. Zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov, na základe zmluvy 

so zberovou spoločnosťou sa uskutočňuje podľa potreby – množstva odovzdaného oleja 

a tukov.  

3) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie, 

zmiešavaním s komunálnym odpadom, ukladaním na verejných priestranstvách, resp. 

k zberným nádobám na iný druh odpadu  

4) Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. 

5) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. 

 

 

Článok 20 

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami 

1) Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do 

verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať a odovzdať Štátnemu ústavu pre 

kontrolu liečiv. 

2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový 

komunálny odpad alebo vedľa nich. 

 

 

Článok 21 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje obec. 

2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), okrem 

odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 

oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

 

Článok 22 

Miestny poplatok za zber prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 

drobných 

stavebných odpadov 

1) Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov sa platí obci miestny poplatok. 

2) Okruh platiteľov poplatkov, výšku a sadzbu poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia 

poplatkov a ďalšie náležitosti poplatkov upravuje všeobecne záväzné nariadenia 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pre územie obce Sirník.  

 



Článok 23 

Nezákonne umiestnený odpad 

1) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická 

osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci (§ 15 ods. 1 

zákona o odpadoch). 

2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 

podľa bodu 1). 

3) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určení zodpovednej 

osoby podľa zákona o odpadoch zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu, 

určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom. 

4) Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom je 

povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom 

o odpadoch a týmto VZN na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné 

stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť 

uzatvorenú zmluvu s obcou. 

5) Ak výsledkom postupu podľa bodu 3) nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie 

s nezákonne umiestneným odpadom, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v 

súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady  

a) obec, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, 

b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako 

odpady uvedené v písmene a). 

6) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s bodom 5), má 

nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné 

umiestnenie odpadu. 

7) Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch zhodnotenie alebo 

zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo 

drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa 

postup podľa bodov 1) až 5) neuplatní. 

 

 

IV.ČASŤ 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE 

 

Článok 24 

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN 

1) Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať 

a) poverení zamestnanci obce, 

b) hlavný kontrolór, 

c) príslušná komisia obecného zastupiteľstva. 

 

 



Článok 25 

Priestupky a sankcie 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákazy definované v Článku 8 tohto VZN. 

2) Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec. Iné  

priestupky  podľa  zákona o odpadoch prejednáva orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva. 

3) Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur. 

4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 

zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce. 

 

 

V. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 26 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN vychádza z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky.  

2) Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto VZN sa riadia ustanoveniami zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

3) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podľa osobitných predpisov. 

4) VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sirníku na zasadnutí dňa ......................, uznesením 

č. ....................... 

5) VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce. 

6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 24.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

..................................................................... 

                                                                                                 Viktor Kalán, starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a DSO 

 
Dôvodom prijatia nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO je skutočnosť, že 

občania obce – domácnosti boli vybavené kompostérmi, ktoré slúžia na kompostovanie BRO 

z nehnuteľností v ich vlastníctve. Obec požiadala Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o schválenie prevádzkového poriadku Malej obecnej kompostárne do 100 ton BRO. 

Rozhodnutím Okresného úradu v Trebišove, odbor starostlivosti o ŽP bol schválený prevádzkový 

poriadok Malej obecnej kompostárne  do 100 ton BRO s účinnosťou od 01.07.2017. Malá obecná 

kompostáreň sa nachádza na parcelách pri obecnom úrade, na cintoríne a pri miestnej základnej škole. 

 

Ďalej obec v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. obstarala kontajner na zber jedlých olejov 

a tukov z domácností a uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Contax Eko, s. r. o. Veľký Ruskov, ktorá 

má oprávnenie na zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov.  

 

Zmena sa týka pneumatík, ktoré sa nachádzajú v domácnosti (nie v prevádzke na podnikanie) – 

za nakladanie s nimi nezodpovedá obec, čiže občan – pôvodca odpadu môže odovzdať v 

ktoromkoľvek servise, pneuservise zdarma a prevádzka je povinná pneumatiky od občana – pôvodcu 

odpadu prevziať aj v prípade, že neboli zakúpené v jeho prevádzke. 

 

 
Zmena sa týka: 

- článku 17 - Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

 

3) Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad občanov sa zabezpečuje 

nasledovným spôsobom: 

- Každá domácnosť (rodinný dom) je vybavená kompostérom na kompostovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Domácnosti kompostujú BRO na vlastnom 

pozemku. V prípade nadmerného množstva BRO a po dohode s obcou môžu BRO odovzdať na 

kompostovanie obci (konáre). 

4) Zber biologicky rozložiteľných odpadov z cintorína je zabezpečený 

veľkoobjemovým kontajnerom umiestneným na miestnom cintoríne, alebo odovzdať na 

kompostovisku, ktoré sa nachádza na parcele č. 161/2 – na cintoríne. Do kontajnera môžu 

občania zhromažďovať biologicky rozložiteľný odpad z jeho údržby. Tento bude následne 

spracovaný kompostovaním.  

5) Biologicky rozložiteľný odpad z parku a obecnej zelene bude zbieraný obcou a 

odovzdaný na kompostovanie do malej obecnej kompostárne, ktorá sa nachádza na parcele č. 4/1 

reg. „C“ – pri obecnom úrade, pre obyvateľov žijúcich v okolí základnej školy je vytvorené 

kompostovisko v jej areáli na parcele č. 16/1. Časť BRO sa použije na zlepšenie vlahových 

pomerov okolo drevín nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách. Domácností boli 

vybavené kompostérmi na kompostovanie BRO zo záhrad. Rozhodnutím Okresného úradu 

v Trebišove, odbor starostlivosti o ŽP bol schválený prevádzkový poriadok Malej obecnej 

kompostárne  do 100 ton BRO s účinnosťou od 01.07.2017. Malá obecná kompostáreň sa 

nachádza na parcelách pri obecnom úrade, na cintoríne a pri miestnej základnej škole. 

 

- článku 19 - Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností 

2) Na území obce je zriadené zberné miesto – zberný kontajner, ktorý sa nachádza na verejnom 

priestranstve pri multifunkčnom ihrisku. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky z domácností 

vhadzovať v uzatvorených zazátkovaných PET fľašiach do zberného kontajnera. Zber a preprava 



použitých jedlých olejov a tukov sa na základe zmluvy so zberovou spoločnosťou uskutočňuje 

podľa potreby – množstva odovzdaného oleja a tukov.  

 

 

 
- článku 21 - Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 
1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje obec. 

2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis), okrem odpadových 

pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na 

zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

 

 

 
Návrh na uznesenie  

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku schvaľuje  

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

 

 

V Sirníku, dňa 28.11.2018 

 

 

        Viktor Kalán, starosta obce 

 



Komentár 

k exekučnému konaniu voči povinnému:  

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o., IČO: 31257526, so sídlom Cejkov, ul. 

Školská č.331, PSČ 076 05, 

 

 

Na to, aby ste sa dostali do obrazu, sa musím vrátiť do minulosti, aby som Vám ozrejmil 

fakty. Po uzatvorení skládky Brehov Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o., ktoré 

v súčasností tvorí 36 obcí a mesto Trebišov (ďalej len Združenie) sme hľadali lokality na 

umiestnenie ďalšej skládky. Ako prvá lokalita, ktorá bola vytipovaná, a ktorá vyhovela 

prísnym kritériám, bola lokalita bývalého kameňolomu v k. ú. Ladmovce, ktorú sme aj kúpili, 

po dlhých a ťažkých rokovaniach. Avšak občania tejto obce v referende odmietli umiestnenie 

skládky v obci. Neúspechom v tomto smere sa skončila naša snaha aj v obci Veľaty.  

Nevzdali sme sa a spolu s odborníkmi na ŽP sme hľadali ďalšie vhodné lokality. Ako 

vhodnou lokalitou sa nám javil aj hon Molyva v k. ú. Sirník. Na vytipovaných parcelách však 

bolo 182 vlastníkov, preto majetkovoprávne vysporiadanie sa nám javilo ako nemožné. 

Nevzdali sme sa, lebo už inej možnosti nebolo. Zvolali sme verejné zhromaždenie občanov 

obce Sirník, kde za účasti zástupcov ministerstva ŽP SR a občania obce vyslovili súhlas 

s vybudovaním skládky TKO, a súhlasili s predajom svojich pozemkov.  

 

 V zmysle rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorát životného 

prostredia Košice zo dňa 18.02.2009 č.: 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 je 

prevádzkovateľom skládky v katastrálnom území Sirník Združenie. 

Združenie vyberalo poplatok od jednotlivých pôvodcov odpadov, no v období od októbra 

2013 až do mesiaca jún 2018, pričom tento napriek zákonnej povinnosti riadne v celej výške 

neodvádzal, ale si ho ponechával.  

V roku 2015 som predpokladal, že finančné prostriedky Združenie zrejme neodvádza tak, ako 

to zákon ukladá. Hlásenia predkladalo iba OÚŽP. V súčinnosti s riaditeľom Združenia sa 

porovnával nedoplatok. Na základe zistených údajov sme uzatvorili dokument s názvom 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach (prístupný na webe obce) zo dňa 1.7.2016. Obdobne sme 

vykonali prehľad aj v roku 2018, čoho výsledkom bola ďalšia dohoda o splátkach zo dňa 

19.03.2018.  

Na zasadnutí Správnej rady Združenia dňa 13.06.2018 bola odsúhlasená zmena 

prevádzkovateľa skládky. Z oznámenia REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 29.06.2018 vyplýva, že 

Slovenskej inšpekcii životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia Košice ohlásili 

nového prevádzkovateľa skládky počnúc dňom 01.07.2018, ktorým majú byť oni.  

Združenie od uvedeného dátumu prestal plniť svoj dlh na základe dohody o splátkach.  

 

Listom zo dňa 17.07.2018 obec vyzvala Združenie, aby predložilo Hlásenia o množstvách 

uložených odpadov a vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov. Združenie 

žiadosti vyhovelo listom zo dňa 19.07.2018. Vyhotovili sme prehľad, na základe ktorého bolo 

zistené, že k 30.06.2018 podľa Hlásenia o množstvách uložených odpadov a vybratých 

a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov vznikla pohľadávka obce voči Združeniu, 

ktorej istina činí sumu 741 168,00 EUR.  

O tejto skutočnosti som informoval OZ. OZ prijalo uznesenie, v ktorom poverilo starostu 

obce s vymáhaním tejto pohľadávky. Následne som splnomocnil advokáta JUDr. Dušana 

Szaba s vymožením. OS Banská bystrica dňa 01.11.2018 potvrdil podanie advokáta. 

Exekúciou bola poverená JUDr. M. Nogová, ktorá 09.11.2018 zaslala povinnému 



Upovedomenie o začatí exekúcie, zároveň bolo vydané Upovedomenie o spôsobe vykonania 

exekúcie zo dňa 09.11.2018 sp. Zn. 79Ek/683/2018 o vymoženie 741 168.- €  

Povinný v stanovenej lehote podal Návrh na zastavenie exekúcie. Exekútorka dňa 27.11.2018 

vyzvala obec na vyjadrenie sa k návrhu na zastavenie exekúcie v lehote do 10 dní. Obec 

výzve samozrejme vyhovela a zaslala svoje stanovisko prostredníctvom právneho zástupcu.  

V súčasnosti sa čaká na vyjadrenie OS v B. Bystrici.  

 

 

 

Komentár  

k odpadu nachádzajúcom sa v bývalej silážnej jame vo vlastníctve obce a nachádzajúcej 

sa v areáli bývalého PD- Sirník. 

V roku 2003 na základe legislatívnej zmeny nezriadené skládky TKO boli zatvorené. Tento 

osud postihol aj skládku Brehov. V tom čase už existoval projekt výstavby skládky v Sirníku, 

avšak stavba sa mala dokončiť až koncom roka 2009. To znamenalo, že naše Združenie 

nemalo kam voziť svoj odpad. Hľadali sme riešenie a ako náhradne riešenie bolo uloženie 

odpadu na silážnu plochu kvôli blízkosti budúcej skládky TKO. V tom čase mi bolo 

prisľúbené, že Združenie tento odpad na svoje náklady po výstavbe novej skládky zlikviduje.  

Dodnes sa tak nestalo a prísľub zrejme ostane len prísľubom. Avšak vzhľadom na 

nadštandardné vzťahy s prevádzkovateľom skládky TKO, ktorým je REMKO s.r.o. Sirník 

likvidácia je reálna do30.06.2019.  

 

 

Viktor Kalán , starosta obce  

 

 

 

 

Komentár k jednotlivým bodom: 

 
K bodu č. 13   Prerokovanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Sirník na roky 

2016-2020 

Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva je ako povinnosť uložená zákonom. Problematika 

odpadového hospodárstva na území Slovenskej republiky je upravená zákonom č.79/2015 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý vstúpil do 

platnosti 1.1.2016 a od tej doby bol viackrát novelizovaný. Niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sú 

upravené vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.371/2015 Z.z. Z uvedeného 

dôvodu sa navrhuje schválenie POH obce Sirník na roky 2016-2020. 

POH obce Sirník sa schvaľuje toho času z dôvodu, že doteraz nebolo POH SR, KSK a okresu Trebišov, na 

ktoré musí POH obce nadväzovať. 

 

 



K bodu č. 14 Prerokovanie ďalšieho postupu ohľadom zabezpečenia zberu, prepravy a zneškodňovania 

komunálneho odpadu 

Predpokladá sa, že Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. Cejkov z dôvodu 

prebiehajúceho exekučného konania nebude schopné vykonávať svoju činnosť, ktorá spočíva 

v zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu. V tejto súvislosti 

pravdepodobne nebude schopné splniť ani svoje zmluvné záväzky voči OZV Naturpack a.s., 

čo znamená, že nebude zabezpečený zber a preprava vytriedených zložiek komunálneho 

odpadu (papier, sklo, plasty, kov). 



































Hlavný kontrolór Obce Sirník 

 

Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2019 – 2021 
 

 

 V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019: 

 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na 

základe  predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu 

na rok 2019, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

 

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal  z posúdenia predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2019 (ďalej 

len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 

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

niektorých zákonov v z. n. p.  

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 

 

 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 

predmetného zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce o  miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len VZN). 

 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 

 



1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce, a to 

najmä  s VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

  

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to na úradnej tabuli obce  v 

zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Návrh rozpočtu bol taktiež zverejnený na webovej stránke 

obce, aby sa k návrhu rozpočtu  obce ako základnému nástroju finančného hospodárenia v 

príslušnom rozpočtovom roku mohla vyjadriť širšia verejnosť.  

  

  

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF 

SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.  

 

 

                      B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 

2019 – 2021, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 a  z vývoja 

hospodárenia obce v rokoch 2016 - 2018 

 

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 

 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa bude riadiť financovanie úloh a funkcií obce.  

Vyjadruje ekonomickú samostatnosť obce. Obsahuje príjmy a výdavky v ktorých sú 

vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám ako aj obyvateľom žijúcim na 

území obce, vyplývajúce  zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  v členení podľa § 9 

ods. 1 citovaného zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2019,  

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2020, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 

2021. 

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 

zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový 

rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len 

orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.  

 



Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p. vnútorne členený na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2019 – 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci 

financovania prenesených kompetencií štátu. 

  

 

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a  návrhu 

rozpočtu obce na rok 2019: 

 

 

Rozpočet celkom: 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Príjmy celkom  1 425 000 444 250 442 650 

Výdavky celkom 1 425 000 392 470 392 470 

Hospodárenie obce: 

schodok/prebytok 
0 +51 780 +50 180 

v členení: 

Bežný rozpočet: 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Bežné príjmy celkom  552 736 434 250 432 650 

Bežné výdavky celkom 503 410 392 470 392 470 

 +49 326 +41 780 +40 180 

Kapitálový rozpočet: 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Kapitálové príjmy celkom  855 264 0 0 

Kapitálové výdavky celkom 921 590 0 0 

 -66 326 0 0 

Finančné operácie: 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Príjmové finančné operácie 

celkom  
17 000 

                10 000 10 000 

Výdavkové finančné operácie 

celkom 
0 

0 0 

 0 +10 000 +10 000 

 

ROZPOČET PRÍJMOV 
 

1. BEŽNÉ PRÍJMY 
1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2019-2021  

 

1.1. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.  

 

Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej 

samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu: 



 

 Čerpanie Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

Daňové príjmy 2018 2019 2020 2021 

Daň z príjmov FO 180 000 180 000 190 000 190 000 

Daň z nehnuteľností 13 000 15 000 15 000 15 000 

Daň za psa 500 500 500 500 

Poplatok za TKO 2 000 2 000 2 000 2 000 

Daňové príjmy spolu 195 500 197 500 207 500 207 500 

 

1.2. Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania,  vlastníctva majetku 

a z administratívnych poplatkov: 

 Názov Čerpanie Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

 2018 2019 2020 2021 

Príjmy z podnikania - dividendy 100 1 600 1 600 1 600 

Príjmy z vlastníctva spolu: 4 200 4 200 4 200 4 200 

Administratívne poplatky spolu: 3 000 5 000 3 000 3 000 

Pokuty, penále, iné sankcie 

spolu: 100 100 100 100 

Poplatky z nepriem. služieb 

spolu: 186 600 128 346 127 600 127 600 

Úroky z vkladov spolu: 100 50 50 50 

Iné príjmy 12 900 30 000 8 200 6 600 

     

 Nedaňové príjmy SPOLU 207 000 169 296 144 750 143 150 

 

 

 

 

 

1.3. Granty a transfery: 

 

Názov 2018 2019 2020 2021   

GRANTY A TRANSFERY 

SPOLU    102 500 185 940 82 000 82 000 

 

 

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

  Čerpanie Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

Názov 2018 2019 2020 2021 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

SPOLU 435 000 855 264 0 0 

Finančné operácie 20 000 17 000 10 000 10 000 

PRÍJMY SPOLU 960 000 1 425 000 444 250 442 650 



 

 Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov konštatujem, že je zostavený s 

náležitou opatrnosťou, zohľadňuje situáciu a predpokladaný vývoj v Slovenskej republike a 

celej EÚ. Pri takto zostavenom  návrhu rozpočtu nehrozia riziká nenaplnenia navrhovanej 

príjmovej časti rozpočtu. 

 

ROZPOČET VÝDAVKOV 
 

 Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol 

zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený 

tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobnosti obce, úhradu záväzkov, 

financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených 

so správou, údržbou majetku. 

 

 

E. ZHRNUTIE 
Rekapitulácia: 

Bežný rozpočet 

- príjmy                                         552 736,00 € 

- výdavky                                     503 410,00 €    

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                                        855 264,00 € 

- výdavky                                     921 590,00 € 

Finančné operácie 

- príjmy                                                     17 000,00 € 

- výdavky                                  

Rozpočet SPOLU  

- príjmy                                       1 425 000,00 €                            

- výdavky                                     1 425 000,00 € 

 

 

Predložený návrh rozpočtu na rok  2019  je  vyrovnaný, keď rozpočtované príjmy v objeme  

1 425 000,00 € sú  zhodné s rozpočtovanými výdavkami.   Výdavky  na predprimárne 

vzdelávanie s bežnou starostlivosťou predstavujú čiastku 53 114,00 €, na  primárne 

vzdelávanie s bežnou starostlivosťou čiastku  66 500,00 €, na školský klub 16 900,00 € a na 

školskú jedáleň 26 046,00 €. 

                                                                  

Bežný  rozpočet  obce   je   zostavený   ako  prebytkový , keď  rozpočtované bežné príjmy 

v objeme 552 736,00  €  sú o 49 326,00  €  vyššie  ako  predpokladané  bežné výdavky. 

Kapitálový rozpočet  je schodkový vo výške 66 326,00 €, pričom  rozpočtované  kapitálové 

príjmy sú v objeme 855 264,00 € a  kapitálové výdavky predstavujú výšku 921 590,00 €. 

Schodok kapitálového rozpočtu je   krytý  prebytkom  bežného rozpočtu rozpočtovaného roka 

a prevodom prostriedkov z peňažných fondov. 

 

Vo finančných operáciách obec Sirník rozpočtuje na rok 2019 príjem vo výške 17 000,00 € 

čo predstavuje prevod prostriedkov z peňažných fondov. 

 

 

 

 

 



 Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a  návrh rozpočtu obce na rok 

2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce. 

 

 Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

ZÁVER 
 

Na základe uvedených skutočností   o d p o r ú č a m   obecnému zastupiteľstvu Obce Sirník 

 

schváliť 

 

návrh  rozpočtu Obce Sirník na rok 2019 

 

 zobrať na vedomie 

 

 

návrh rozpočtu Obce Sirník na  roky 2020 a 2021 

 

 

                                                                                      ....................................................... 

                                            Ing. František Feďák, hl. kontrolór 

 

V Sirníku dňa 03. decembra 2018   

 

 

 

 

 

 



Plán zasadnutí  Obecného zastupiteľstva obce  Sirník 

v roku  2019 

 

 

 

Podľa rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce  Sirník 

 § 4 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

(1) Obecné zastupiteľstvo sa schádza na plánovaných a  neplánovaných zasadnutiach. 

 

(2) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vypracuje starosta obce  spravidla na začiatku  

funkčného obdobia nového obecného zastupiteľstva, a to pre obdobie do konca daného 

kalendárneho roka a  následne vždy koncom kalendárneho roka na nasledujúci 

kalendárny  rok.  Plán zasadnutí je vypracovaný tak, aby bola dodržaná požiadavka, aby 

sa zasadnutie konalo minimálne raz za tri mesiace. Plán zasadnutí obecného 

zastupiteľstva berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.  

 

(3) Starosta obce môže meniť plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a o vykonaných 

zmenách obecné zastupiteľstvo informuje na jeho zasadnutí, pritom musí byť dodržaná 

požiadavka, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva či už plánované  alebo 

neplánované  konalo minimálne raz za tri mesiace. 

 

(4) Starosta obce môže zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj mimo určeného plánu 

zasadnutí, ak je to potrebné na prerokovanie naliehavých a závažných skutočností a pri 

slávnostných príležitostiach.  

 

(5) Starosta obce je povinný zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj v prípadoch 

určených v zák. č. 369/1990 Zb.  

 

Podľa  § 4 ods.2 zverejňujem  Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré  sa plánujú  

konať  v nasledovných termínoch:  

 

                22.03.2019,   21.06.2019,  20.09.2019,  13.12.2019 

 

V Sirníku dňa, 10.12. 2018 

 

 

 

       Viktor Kalán , starosta obce   

  



Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník 
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ÚVOD 

Program odpadového hospodárstva (POH) obce na roky 2016 – 2020 je najvýznamnejším 

strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve obce na uvedené obdobie. Je vypracovaný v 

súlade s požiadavkami stanovenými v § 10Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a s osnovou 

danou prílohou č. 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.  

V súlade s §10 ods.1 zákona o odpadoch je obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych 

odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov 

prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať Program odpadového hospodárstva obce. 

POH obcevychádza z cieľov a opatrení definovaných v aktuálnom národnom programe, v aktuálnom 

Programe odpadového hospodárstva Košického kraja, z vyhodnotenia predchádzajúceho programu 

obce a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva obce. 

Záväzná časť programu obce obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a 

množstvami odpadov, ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych 

odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného 

zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na 

skládku odpadov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere 

komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné 

zhodnotiť.  

Smerná časť strategického dokumentu obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie 

odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi, informácie o 

dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov, informácie o využívaní kampaní na 

zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a rozsah finančnej 

náročnosti programu. 

Ciele a opatrenia uvedené v záväznej časti POH obce sú v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 

2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc: predchádzanie vzniku odpadov, príprava na ich 

opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov a 

zneškodňovanie odpadov. 
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LEGISLATÍVNY RÁMEC ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Problematika odpadového hospodárstva na území Slovenskej republiky je upravená zákonom 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), 

ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2016 a od tej doby bol viackrát novelizovaný. Niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch sú upravené vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR 

č.371/2015 Z.z. 

Nový zákon a jeho následné novely priniesli celý rad noviniek a zmien v oblasti riadenia odpadového 

hospodárstva, ako sú napríklad: 

- Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 

- Zmeny v programových dokumentoch odpadového hospodárstva, 

- Zadefinovanie záväzného poradia priorít v Hierarchii odpadového hospodárstva, 

- Nové povinnosti právnických a fyzických osôb pre nakladanie s odpadmi, 

- Novo zadefinované zariadenia na nakladanie s odpadom, 

- Nové pravidlá udeľovania súhlasov a registrácií, 

- Vybudovanie nového Informačného systému odpadového hospodárstva, 

- Sprísnenie zberu a výkupu kovových odpadov, 

- Zrušenie Recyklačného fondu a ďalšie. 

Zmeny sa dotkli taktiež oblasti komunálnych odpadov a povinností obcí pri nakladaní s komunálnymi 

odpadmi.  

Obec ako držiteľ odpadu je v súlade s § 14 ods.1 zákona o odpadoch povinná: 

 a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 

odpadov,  

 b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

 c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

 d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému,  

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 

na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,  

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,  

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 

 e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v 

odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-38.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-38.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-49.odsek.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-49.odsek.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-72
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 f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 

 g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

a uchovávať ohlásené údaje,  

 h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými 

informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie 

dokladov,  

 i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred 

jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže 

dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,  

 j) zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursusarctos) v ustanovených 

oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q)],  

 k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do 

stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť 

dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; 

ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté, 

 l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve (§ 116 ods. 3),  

       m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny 

zušľachťovací styk,25) alebo ich vývoz podľa tohto zákona,  

       n) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby 

bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu 

predchádzania vzniku odpadu.  

V súlade s § 81 ods. 7 zákona o odpadoch je obec taktiež povinná: 

 a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na 

účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia 

zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,  

 b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

1. 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),  

2. jedlých olejov a tukov z domácností a 

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

 c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, 

plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu 

vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov,  

 d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 

príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-105.odsek-3.pismeno-q
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-116.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#poznamky.poznamka-109
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-83.odsek-1
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1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností 

a použitých prenosných batérií a akumulátorov,  

2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych 

odpadov,  

 e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených 

zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na 

základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,  

 f) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) 

druhého bodu,  

 g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

  h) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, 

drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený 

ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má 

menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,  

 i) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na 

zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

 k) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého 

systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-28.odsek-4.pismeno-d.bod-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20170101#paragraf-28.odsek-4.pismeno-d.bod-2
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 

1.1. Názov obce : Sirník 

1.2. Identifikačné číslo obce : 00331902 

1.3. Okres : Trebišov 

1.4. Počet obyvateľov obce : 568 

1.5. Rozloha katastrálneho územia obce : 582 ha 

1.6. Obdobie, na ktoré sa program vydáva : roky 2016 - 2020 

 

2. CHARAKTERISTIKA  AKTUÁLNEHO  STAVU  ODPADOVÉHO  HOSPODÁRSTVA  

Obec Sirník sa nachádza vo východnej časti okresu Trebišov na Východoslovenskej nížine. 

Nadmorská výška v strede obce je 125 m.n.m., v chotári 96-238 m.n.m. Obec sa nachádza na 

východnom úpätí mladotreťohornej andezitovej kryhy, ktorá zaberá západnú časť chotára (na 

južných svahoch sú vinice) a východnú časť tvorí recentná niva Ondavy s pieskovými presypmi 

a zamokrenými lúkami. 

Extravilánom obce preteká rieka Ondava, ktorá je najvýznamnejším vodohospodárskym tokom. 

Na celom úseku , ktorým preteká je tok rieky upravený a chránený pravobrežnou a ľavobrežnou 

hrádzou. Tok nekrižujú žiadne stavby. Rieka Ondava a melioračný kanál pravidelne ohrozujú 

priľahlé územia, budovy a súkromné objekty. Vnútorné vody v katastri obce sú odvádzané 

melioračným kanálom smerom k stavidlu a k prečerpávacej stanici. V obci bol v súčasnosti 

vybudovaný vodozádržný systém, ktorý slúži ako protipovodňová ochrana pred vnútornými 

vodami. V katastrálnom území sa nachádzajú hydromelioračné kanály a odvodnenia. 

Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti. Na území obce sa nachádza viacero oblastí, kde sa 

na kontakte andezitov s neogénnymi sedimentmi vyskytujú ložiská opálov, chalcedónov 

a jaspisov. Územie je zaradené do Chráneného vtáčieho územia Ondavská rovina 

V obci v súčasnosti žije 568 obyvateľov, z toho 280 mužov a 288 žien. 

Počet domácností v obci je uvedený v tabuľke č.1 

Tabuľka č.1 : Počet domácností v obci   
Počet rodinných 

domov 
Počet bytových 

domov 
Počet bytov v bytových 

domoch 
Počet 

domácností 

141 0 0 141 

Zdroj : obec    

V obci sa nachádzajú nasledujúce školy: 

- Základná škola – 30 žiakov 

- Materská škola – 13 žiakov 

V uvedených školách sa nachádza 1  prevádzka kuchyne – MŠ. 

Počet a štruktúra podnikateľských subjektov v obci je uvedené v tabuľke č.2. 
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Tabuľka č.2 : Podnikateľské subjekty v obci    

Počet 
poľnohospodárskych 

podnikov 

Počet 
priemyselných 

podnikov 

Počet 
obchodov 

Počet 
reštauračných 

zariadení 

Počet 
prevádzkovateľov 

iných služieb 

6 0 1 0 6 

Zdroj : obec    
 

2.1. Vznik a nakladanie s komunálnymi odpadmi v rokoch 2011 – 2015 

Množstvá odpadov boli prevzaté z Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2011 – 

2015. 

Celkové množstvá komunálnych odpadov vzniknutých na území obce počas daného obdobia sú 

uvedené v tabuľke č.3 a grafe č.1. 

Tabuľka č.3 : Vznik odpadov v rokoch 2011 - 2015    

  2011 2012 2013 2014 2015 

Zmesový komunálny odpad (t) 48,49 59,798 37,45 39,75 181,021 

Ostatný odpad okrem ZKO (t) 37,91 52,096 225,765 93,02 186,345 

Nebezpečný odpad (t) 0 0 0 0,312 0,08 

Spolu (t) 86,4 111,894 263,215 133,082 367,446 

Zdroj : obec      
 

Graf č.1 : Vznik odpadov v rokoch 2011 - 2015 

 

 

Počas uvedeného obdobia došlo k výraznému zvýšeniu celkového množstvo komunálnych 

odpadov vyprodukovaných na území obce. Tento nárast bol zapríčinený najmä sanáciou miest s 

nezákonne umiestneným odpadom v roku 2015 a taktiež zavedením a dôsledným dodržiavaním 

nového systému odpadového hospodárstva všetkými obyvateľmi obce. S nárastom celkového 
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množstva komunálnych odpadov dochádzalo zároveň k postupnému zvyšovaniu 

množstiev triedených zložiek odpadov a nebezpečných odpadov. 

V tejto kapitole sú uvedené údaje o zmesovom komunálnom odpade (ZKO). Údaje o triedenom 

zbere a nebezpečnom odpade sú uvedené v kapitole 2.2. 

Systém zberu ZKO v obci: 

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l, 240 l . 

Pôvodcovia komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi  nehnuteľnosti, alebo obyvatelia 

bytového domu si môžu vybrať veľkosť zbernej nádoby len po dohode všetkých pôvodcov.    

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým 

komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností zabezpečuje 

obec. Tieto nádoby sú vo vlastníctve obce. K poskytnutiu zbernej nádoby na komunálny odpad je 

potrebná žiadosť, ktorá je zároveň potvrdením o vzniku užívacieho vzťahu medzi obcou 

a občanom obce, ktorému bola zberná nádoba poskytnutá. Pôvodcovia zmesového komunálneho 

odpadu – fyzické osoby majú náklady na zaobstaranie  zbernej nádoby zahrnuté v miestnom 

poplatku. Tieto poplatky upravuje osobitný predpis (VZN). 

Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob 

schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu. 

Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, pričom 

nádoba má byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platiteľa poplatku, iba v deň vývozu môže 

byť dočasne umiestnená na verejnom priestranstve. Umiestnenie zberných nádob v ostatných 

prípadoch ( napr. pri bytových domoch, prevádzkach podnikateľov a pod.) sú jednotlivý platitelia 

povinný dohodnúť so zberovou spoločnosťou. Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikateľov sú vo vlastníctve týchto subjektov. Vlastník objektu, ktorý  tento objekt 

užíva alebo prenajíma inej osobe je povinný zabezpečiť zbernú nádobu na komunálny odpad na 

vlastné náklady. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci na území obce, ktorí 

písomne požiadajú o zavedenie množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa 

uskutočňuje v zmysle harmonogramu zberu komunálneho odpadu, si môžu vybrať typ zbernej 

nádoby zodpovedajúcej systému zberu uplatňovanému v obci. Zber podľa harmonogramu zvozu, 

prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce 

výhradne zberová spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činnosti. Harmonogram zvozu je zverejnený obvyklým spôsobom oznamovania. 

Veľkokapacitné nádoby na objemný odpad sú dočasne pristavené minimálne  dvakrát ročne na 

na určených miestach. Obec o tom zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom 

predstihu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania. 

V prípade nutnosti zberu objemného odpadu mimo určený harmonogram je možné zber 

realizovať iba samostatnou objednávkou doručenej zberovej spoločnosti a to za úhradu. 
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V tabuľke č.4 sú uvedené množstvá zmesového komunálneho odpadu za roky 2011 – 2015 

s uvedením spôsobu nakladania. Všetok ZKO bol v uvedenom období zneškodnený 

skládkovaním na riadenej skládke odpadov.  

Tabuľka č.4 : Netriedené odpady v rokoch 2011 - 2015 

Rok 
Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 
odpadu 

Odpad 
spolu (t) 

Odpad 
zhodnotený 

(t) 

Odpad 
zneškodnený 
skládkovaním 

(t) 

2011 200301 
Zmesový komunálny 
odpad  

O 48,49 0 48,49 

2012 200301 
Zmesový komunálny 
odpad  

O 59,798 0 59,798 

2013 200301 
Zmesový komunálny 
odpad  

O 37,45 0 37,45 

2014 200301 
Zmesový komunálny 
odpad  

O 39,75 0 39,75 

2015 200301 
Zmesový komunálny 
odpad  

O 181,021 0 181,021 

Zdroj : obec      
  

2.2. Triedený zber komunálnych odpadov v rokoch 2011 – 2015 

 

V obci je zavedený triedený zber odpadov v súlade so zákonom o odpadoch pre nasledujúce 

zložky odpadov: 

- Objemný odpad 

- Drobný stavebný odpad 

- Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

- Odpady z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy) 

- Elektroodpad z domácností 

- Batérie a akumulátory 

- Jedlé oleje a tuky 

- Opotrebované pneumatiky 

Systém triedeného zberu komunálnych odpadov je ustanovený vo Všeobecne záväznom 

nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré je 

zverejnené na web stránke obce. 

V tabuľkách č.5 – č.9 sú uvedené množstvá triedených zložiek odpadov a nebezpečných odpadov 

za roky 2011 – 2015, s uvedením spôsobu ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 
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Tabuľka č.5 : Rok 2011 Triedené zložky a NO 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Odpad 
spolu 

(t) 

Odpad 
zhodnocovaný 

(t) 

Odpad 
zneškodňovaný 

(t) 

Mater. Energ. Skládk. Spaľov. 

200101 Papier a lepenka O 0,3 0,3       

200102 Sklo O 3,33 3,33       

200139 Plasty O 3,98 3,98       

200140 Kovy O 0,16 0,16       

170904 
Zmiešané odp.zo 
stavieb a demolácií 

O 30,14     30,14   

SPOLU     37,91 7,77 0 30,14 0 

 

Tabuľka č.6 : Rok 2012 Triedené zložky a NO 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Odpad 
spolu 

(t) 

Odpad 
zhodnocovaný 

(t) 

Odpad 
zneškodňovaný 

(t) 

Mater. Energ. Skládk. Spaľov. 

200101 Papier a lepenka O 0,99 0,99       

200102 Sklo O 4 4       

200139 Plasty O 6,116 6,116       

200140 Kovy O 0,21 0,21       

200307 Objemný odpad O 0,8     0,8   

170904 
Zmiešané 
odp.zostav.ademol. 

O 39,98     39,98   

SPOLU     52,096 11,316 0 40,78 0 

 

Tabuľka č.7 : Rok 2013 Triedené zložky a NO 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Odpad 
spolu 

(t) 

Odpad 
zhodnocovaný 

(t) 

Odpad 
zneškodňovaný 

(t) 

Mater. Energ. Skládk. Spaľov. 

200101 Papier a lepenka O 0,585 0,585       

200140 Kovy O 0,06 0,06       

200139 Plasty O 3,46 3,46       

200102 Sklo O 2,4 2,4       

170904 
Zmiešané odp.zostav.a 
demolácií 

O 84,14 0   84,14   

200201 
Biologický rozložiteľný 
odpad 

O 135 135       

200108 
Biologický rozložiteľný 
kuch.arešt.odpad 

O 0,12 0,12       

SPOLU     225,77 141,63 0 84,14 0 
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Tabuľka č.8 : Rok 2014 Triedené zložky a NO 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Odpad 
spolu 

(t) 

Odpad 
zhodnocovaný 

(t) 

Odpad 
zneškodňovaný 

(t) 

Mater. Energ. Skládk. Spaľov. 

200101 Papier a lepenka O 0,4 0,4       

200140 Kovy O 0,15 0,15       

200129 Plasty O 5,2 5,2       

200102 Sklo O 3,23 3,23       

170904 
Zmieš.odpady zo 
stavieb a demol. 

O 23,46     23,46   

200201 
Biologicky 
rozložiteľný odpad 

O 58 58       

200136 
Vyr.el.zar.iné ako 
200121,23,35 

O 1,82 1,82       

200108 

Biologicky 
rozložiteľný 
kuchynský a 
rešt.odpad 

O 0,76 0,76       

160604 Alkalické batérie O 0,012 0,012       

200133 
Batérie a 
aukumulátory 

N 0,09 0,09       

200135 
Vyr.el.zar.obsahujúce 
NL 

N 0,21 0,21       

SPOLU     93,332 69,872 0 23,46 0 

 

 

Tabuľka č.9 : Rok 2015 Triedené zložky a NO 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Odpad 
spolu 

(t) 

Odpad 
zhodnocovaný 

(t) 

Odpad 
zneškodňovaný 

(t) 

Mater. Energ. Skládk. Spaľov. 

200101 Papier a lepenka O 0,855 0,855       

200140 Kovy O 0,14 0,14       

200129 Plasty O 6,508 6,508       

200102 Sklo O 3,712 3,712       

170904 
Zmiešané odp. zo 
stavieb  
a demolácií 

O 83,68     83,68   

170904 
Zmiešané odp. zo 
stavieb  
a demolácií 

O 78 78       

200136 
Vyr.el.zar.iné ako 
200121,23,35 

O 1,23 1,23       

200123 
Vyr.el.zar.obsah. 
chlórfluor. uhľovodíky 

N 0,045 0,045       
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200135 
Vyr.el.zar. Iné ako 
200121,23, obsah. NČ 

N 0,035 0,035       

200208 
Biologicky rozložiteľný 
odpad 

O 11,5 11,5       

200108 
Biologicky rozložiteľný 
kuchynský a rešt. 
odpad 

O 0,72 0,72       

SPOLU     186,43 102,75 0 83,68 0 

 

2.3. Predpokladané množstvá komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu 

v rokoch 2014 – 2020 

Predpokladané celkové množstvá komunálnych odpadov v cieľovom roku POH (rok 2020) boli 

stanovené kvalifikovaných odhadom s ohľadom na skutočné množstvá odpadov 

z predchádzajúcich rokov, ako aj na predpokladaný vývoj v nasledujúcich rokoch.  

Vzhľadom na opatrenia, ktoré boli v oblasti nakladania s odpadmi v obci prijaté, ako aj na ciele 

a opatrenia uvedené v tomto POH, je možné v nasledujúcich rokoch predpokladať stagnáciu až 

mierne zvyšovanie celkového množstva vzniknutých komunálnych odpadov, avšak vnútorná 

štruktúra jednotlivých druhov odpadov sa bude výrazne meniť. Intenzifikáciou triedeného zberu 

bude postupne dochádzať k znižovaniu množstva ZKO ukladaného na skládku odpadov 

a zvyšovaniu množstva vytriedených a zhodnotených zložiek odpadov. 

Množstvá odpadov za rok 2014 sú reálne množstvá uvedené v Hlásení o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním za rok 2014. 

Množstvá odpadov v rokoch 2014 a 2020 sú uvedené v tabuľke č.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Tabuľka č.10 : Množstvá odpadov : rok 2014 a 2020  
  ROK 2014 ROK 2020 

P.č. 
Kód 

odpadu 
Názov odpadu 

Kat. 
odp. 

Odpad 
spolu 

Zhodnotenie Zneškodnenie 
Iné 

Odpad 
spolu 

Zhodnotenie Zneškodnenie 
Iné 

Mater. Energ. Spaľov. Skládk. Mater. Energ. Spaľov. Skládk. 

    

    t % % % % % t % % % % % 

SPOLU   133,082 8,9 0 0 48,1 0 148,62 76,11 0,00 0,00 23,89 0,00 

    t % % % % % t % % % % % 

1 200301 Zmesový komunálny odpad  O 39,75 0 0 0 100 0 35 0 0 0 100 0 

2 200101 Papier a lepenka O 0,4 100 0 0 0 0 1,7 100 0 0 0 0 

3 200140 Kovy O 0,15 100 0 0 0 0 0,3 100 0 0 0 0 

4 200139 Plasty O 5,2 100 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 

5 200102 Sklo O 3,23 100 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 

6 200103 
Viacvrstvové kombinované 
materiály na báze lepenky 

O 0 100 0 0 0 0 0,2 100 0 0 0 0 

7 200307 Objemný odpad O 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 50 0 

8 200308 Drobný stavebný odpad O 23,46 0 0 0 100 0 25 100 0 0 0 0 

9 200201 Biologicky rozložiteľný odpad O 58 100 0 0 0 0 70 100 0 0 0 0 

10 200125 Jedlé oleje a tuky O 0 100 0 0 0 0 0,1 100 0 0 0 0 

11 200136 
Vyr.el.zar.iné ako 
200121,23,35 

O 1,82 100 0 0 0 0 2,5 100 0 0 0 0 

12 160103 Opotrebované pneumatiky O 0 0 0 0 0 0 0,5 100 0 0 0 0 

13 200108 
Biologicky rozložiteľný 
kuchynský a rešt.odpad 

O 0,76 100 0 0 0 0 0,8 100 0 0 0 0 

14 200133 Batérie a aukumulátory N 0,09 100 0 0 0 0 0,2 100 0 0 0 0 

15 200135 Vyr.el.zar.obsahujúce NL N 0,21 100 0 0 0 0 0,3 100 0 0 0 0 

16 160604 Alkalické batérie O 0,012 100 0 0 0 0 0,02 100 0 0 0 0 
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3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU 

 

Obec je členom Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o so sídlom v Cejkove. Členovia 

Združenia majú na roky 2011 – 2015 vypracovaný spoločný Program odpadového hospodárstva 

Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o., ktorý obsahuje tieto ciele: 

Ciele pre komunálne odpady 

     Pre komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele: 

- do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností 

ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje 

obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti  

vzniknutých odpadov, pre obce Združenia Zemplín viac ako 250 t. 

Cieľ splnený.  

     Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele: 

- do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,  

- do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,  

- do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

Cieľ splnený čiastočne.  

Ciele pre biologické odpady 

       Pre biologické odpady pre obce v Združení Zemplín sú stanovené nasledovné ciele: 

- zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie 

alebo anaeróbne spracovanie odpadu; 

- spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného 

prostredia; 

Cieľ splnený čiastočne.  

Ciele pre elektroodpad 

       Pre odpady z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) pre obce Združenia 

Zemplín sú dané nasledovné ciele: 

- ročne vyzbierať najmenej 0,01 kg elektroodpadov z domácností na obyvateľa; 

- ročne zabezpečiť miery zhodnotenia a recyklácie elektroodpadovna úrovni 100%. 

Cieľ splnený.  
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Ciele pre použité batérie a akumulátory 

Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele: 

- dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov : 1,5 t. 

Cieľ splnený čiastočne.  

Ciele pre opotrebované pneumatiky 

Pre opotrebované pneumatiky je daný  nasledovný cieľ: 

- žiadne skládkovanie opotrebovaných pneumatík. 

- cieľ zhodnocovania opotrebovaných pneumatík pre rok 2015 : 1,5 t, 100% zhodnotené. 

Cieľ nesplnený.  

Ciele pre stavebný a demolačný odpad 

Pre stavebný a demolačný odpad sú  stanovené nasledovné ciele: 

- do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie 

stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 17 05 04 zemina a kamenivo kategórie O) 

najmenej na 25% hmotnosti vzniknutého odpadu. 

Cieľ splnený čiastočne.  

Ciele pre odpadové oleje 

         Ciele v oblasti nakladania s odpadovými olejmi je zavedenie zberu tejto komodity. Cieľ na 

rok 2015 : 0,1 t. 

Cieľ nesplnený.  
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4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU 

Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva obce je strategickým dokumentom a je 

spracovaná v súlade s § 3 ods. 3 a prílohou č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch. 

Záväzná časť POH obce obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a 

množstvami odpadov a opatrenia na ich dosiahnutie. Cieľové hodnoty POH obce pre jednotlivé 

kódy odpadov sú uvedené v tabuľke č.10. 

Ciele a opatrenia POH obce sú v súlade s cieľmi a opatreniami POH Košického kraja. 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva Košického kraja do roku 2020 je minimalizácia 

negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie 

záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov 

predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v 

súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade.  

V odpadovom hospodárstve je potrebné  naďalej uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a 

pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, 

okrem všeobecne zavedeného princípu „znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry 

odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník 

(BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového 

hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich 

zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a 

podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z 

domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v 

predchádzajúcom kalendárnom roku.  

4.1. Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom 

Ciele odpadového hospodárstva obce Sirník do roku 2020 sú zamerané na: 

1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

komunálneho odpadu. 

Výrazné znižovanie celkového množstva vzniku komunálnych odpadov sa neočakáva, avšak v 

dôsledku intenzifikácie triedeného zberu odpadov, ako aj aktivít zameraných na 

predchádzanie vzniku a opätovné použitie odpadov, dôjde k predpokladanému zníženiu 

zmesového komunálneho odpadu. 
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2. zvýšenie podielu triedeného zberu. 

Do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako 

papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú 

podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto 

odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Do roku 2020 zvýšiť podiel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov.  

3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky 

odpadov. 

Striktné dodržiavanie zákona o odpadoch, ktorý zakazuje zneškodňovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z 

cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. 

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,  

Zvýšiť množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu na 65% z celkového množstva 

komunálneho odpadu vyprodukovaného obcou. 

 

4.2. Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti 

obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch 

Opatrenia na zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na 

skládku odpadov: 

- Dôsledne kontrolovať dodržiavania platného VZN o odpadoch a platnej hierarchie 

odpadového hospodárstva, 

- Motivovať občanov k triedeniu odpadov znížením poplatkov za odvoz komunálnych odpadov, 

- Realizovať informačné kampane zamerané na zvýšenie povedomia občanov o správnom 

nakladaní s komunálnym odpadom, 

- Vystavať stojiská na zber zmesového komunálneho odpadu, 

- Zlikvidovať jestvujúcu nelegálnu skládku odpadu, zrekultivovať terén, pravidelnými 

kontrolami a osvetou zabezpečiť, aby sa nevytvárali nové divoké skládky v obci. 

 

Opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu v obci: 

- Aktívne participovať na implementácii princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov do 

systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré 

sa tento princíp uplatňuje, 

- Zaviesť kampaňový zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

- Vybudovať  zberný dvor, 

- Zvýšiť počet triedených zložiek a kapacity na triedený zber zložiek v zodpovednosti obce, 

- Zvýšiť efektivitu a účinnosti systému triedeného zberu komunálnych odpadov. 
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Opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 

skládku odpadov 

- Dobudovať malú obecnú kompostáreň kapacitou do 100 ton BRKO, 

- Podporovať domáce a komunitné kompostovanie, 

- Zakúpiť techniku potrebnú na zabezpečenie triedeného zberu BRKO a prevádzku malej 

kompostárne,   

- Realizovať projekty zamerané na nakladanie s BRKO s využitím  finančnej  podpory z 

prostriedkov EÚ a Environmentálneho fondu SR, 

Opatrenia na zvýšenie množstva zhodnoteného komunálneho odpadu: 

- Dobudovať malú obecnú kompostáreň na zhodnocovanie BRKO, ktorý tvorí najväčšiu časť 

odpadu vhodného na zhodnocovanie, 

- Vytvoriť podmienky na zhodnocovanie drobného stavebného odpadu na produkt s vyššou 

pridanou hodnotou. 

- Aktívne podporovať opätovné použitie odpadu, vybudovať centrum opätovaného použitia 

odpadov. 

- Využívať rôzne informačné kanály ako sú web stránka obce, úradná tabuľa, prednášky 

a ďalšie na vysvetľovanie významu značiek na spotrebiteľských obaloch, ktoré sú na 

nasledujúcich obrázkoch a ktoré znamenajú, že obal možno zhodnotiť: 
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5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU 

Smerná časť POH obce vychádza z  cieľového smerovania nakladania s určenými druhmi odpadov 

POH SR na roky 2016-2020, POH Košického kraja na roky 2016-2020  a podkladov, ktoré  boli 

poskytnuté obcou. 

Z vyhodnotenia POH Košického kraja na roky 2011-2015 vyplynula potreba zlepšiť systém 

triedeného zberu komunálnych odpadov, preto smerná časť programu obce bude zameraná na 

zriadenie zberných dvorov, malých kompostární a pod.  

5.1. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov    

Nový zákon o odpadoch v § 81 stanovuje obciam okrem iných aj  povinnosť zabezpečiť zavedenie 

a vykonávanie triedeného zberu : 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom    je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie  spoločného stravovania 

(ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), 

2.  jedlých olejov a tukov z domácností a 

3.   biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

Vzhľadom k tomu, že v Košickom kraji je zatiaľ zabezpečená len povinnosť týkajúca sa triedeného 

zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, v 

nasledujúcom období je nevyhnutné, aby bol triedený zber rozšírený  o jedlé olej a tuky z 

domácnosti a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Problémom bude ďalšie nakladanie s 

uvedenými odpadmi, preto jedným z hlavných cieľov bude v oblasti infraštruktúry zariadení na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporovať budovanie malých 

kompostárni v obciach, kde produkcia tohto odpadu zodpovedá kapacitným možnostiam malej 

kompostárne  a naďalej podporovať výstavbu alebo modernizáciu bioplynových staníc 

zameraných na zhodnocovanie kuchynských a reštauračných odpadov.  

POK Košického kraja konštatuje, že na území SR sú vybudované dostatočné kapacity na 

spracovanie prevažnej väčšiny triedených zložiek odpadov. Preto je na území obce potrebné 

podporiť najmä triedený zber odpadov, vrátane výstavby zberných dvorov.  

V súčasnosti sa v katastrálnom území obce Sirník nachádza Integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi Sirník, ktorého prevádzkovateľom je Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. 

so sídlom v Cejkove.   

Za účelom splnenia cieľov uvedených v záväznej časti POH je potrebné v obci Sirník vybudovať: 

- Malú obecnú kompostáreň s kapacitou do 100 ton BRKO, 

- Zberný dvor 

Obec plánuje v nasledujúcich rokoch realizovať aj ďalšie aktivity a projekty zamerané na ochranu 

a tvorbu životného prostredia, ktoré sú uvedené v tabuľke č.11. 
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5.2. Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi 

Za účelom zvýšenia povedomia obyvateľov obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, 

zlepšenej informovanosti o potrebe triedeného zberu, o prínosoch jeho zhodnocovania 

a o negatívach jeho zneškodňovania obec zorganizuje informačné kampane, pričom každá 

kampaň bude zameraná na konkrétnu oblasť.  

Predpokladaný počet kampaní počas doby platnosti POH: 3 kampane. 

Obsahové zameranie kampaní: 

- Kampaň 1 : Triedený zber komunálnych odpadov, zníženie množstva ZKO 

- Kampaň 2 : Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 

domáce a komunitné kompostovanie 

- Kampaň 3 : Zhodnocovanie odpadov, opätovné použitie odpadov, negatíva zneškodňovania 

odpadov 

Spôsob vykonania kampaní: 

- Informačné stretnutia a zhromaždenia občanov 

- Brožúry, letáky, plagáty 

- Zverejnenie informácií na úradnej tabuli obce 

- Oznamy v miestnom rozhlase 

- Zverejnenie informácií na web stránke obce a v obecných novinách 

- Spolupráca so školskými zariadeniami v rámci výučby environmentálnych predmetov, školské 

cvičenia spojené s prednáškami na tému nakladania s odpadom a exkurzie žiakov do 

fungujúcich zariadení na nakladanie s odpadom.  

 

5.3. Rozsah finančnej náročnosti programu 

Vzhľadom na zvýšené nároky na odpadové hospodárstvo vyplývajúce z potreby dôslednej 

realizácie základných princípov riadenia odpadového hospodárstva, dodržania hierarchie 

nakladania s odpadmi  a s tým súvisiace zámery na vybudovanie resp. rekonštrukciu zariadení na 

zber a zhodnocovanie  odpadov, zabezpečenie triedeného zberu odpadov a ďalších akcií 

súvisiacich s odpadovým hospodárstvom, predpokladáme zvýšený nárast nákladov oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. 

Do nákladov na zhodnocovanie  odpadov sú zahrnuté náklady na vybudovanie zariadení na 

zhodnocovanie odpadov, zavádzanie a rozširovanie triedeného zberu, vybudovanie zberného 

dvora a pod. 

Finančné prostriedky na realizačné zabezpečenie zámerov budú pokryté z rôznych zdrojov, najmä 

z vlastných zdrojov obce, pôvodcov odpadov a podnikateľských subjektov, zo zdrojov EÚ, 

Environmentálneho fondu SR, ráta sa aj so získaním prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
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Predpokladaný rozpočet odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020 je v tabuľke č.11. 

Tabuľka č.11 : Rozpočet odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020 

Názov zariadenia 
Katastr. 
Územie Druhy odpadov 

Finančné náklady 
(EUR) 

Malá kompostáreň do 
100 t 

Sirník 
Biologický rozložiteľný 
komunálny odpad 

150 000 

Technika na triedený zber 
odpadov 

Sirník 
Triedené zložky v 
zodpovednosti obce 

80 000 

Zberný dvor Sirník 
Triedené zložky v 
zodpovednosti obce 

200 000 

Likvidácia nelegálnej 
skládky odpadu 

Sirník 
Zmesový komunálny 
odpad, objemný odpad 

100 000 

Informačná kampaň 
občanov obce (letáky, 
rozhlas, video) 

Sirník Všetky druhy odpadov 15 000 

Ochrana ovzdušia 
a ozónovej vrstvy 
(obstaranie 
eketrobicyklov, 
elektoromobilov, smart 
osvetlenia obce) 

Sirník  150 000 

Ochrana vôd (kanalizácia, 
rigoly) 

Sirník  1 mil. 
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6. INÉ 

6.1. Potvrdenie spracovateľa údajov 

Spracovateľ programu : Ing. Alena Suchá – ASEKO, Staničná 143/34, 076 15 Veľaty 

6.2. Potvrdenie správnosti údajom podpisom štatutárneho zástupcu obce 

Týmto potvrdzujem správnosť údajov.  

 

 

 

 

     ............................................................................................. 

      Viktor Kalán – starosta obce   

    

 

 

 

7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

7.1. Rozhodnutia správnych orgánov vo veci odpadov 

Neboli vydané žiadne rozhodnutia správnych orgánov. 

7.2. Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva 

Neboli vykonané žiadne kontroly. 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Sirník 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Sirník (ďalej aj „obec“), ktorá obsahuje súvahu k 31. 

decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré 

obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Sirník k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k 

uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Zdôraznenie skutočnosti 

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:  

Obec má v súvahe k 31. 12. 2017  vykázané pohľadávky za uloženie odpadu na skládku komunálneho 

odpadu voči Združeniu obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. vo výške 583 777,- €. Organizácia 

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. prestala uvedené pohľadávky v roku 2018 splácať, 

obec začala pohľadávky vymáhať exekúciou. Z uvedeného dôvodu je opodstatnené  predpokladať, že 

dlžník uvedené pohľadávky úplne alebo čiastočne nezaplatí.  

Základ pre názor  

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 

Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 

audítora za audit účtovnej závierky. Od obce sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 

o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu 

audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto 

ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú 

dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 

a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 

zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 

alebo chyby.  

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce  

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého 

pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v 

činnosti v účtovníctve.  

 

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). 
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 

názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. 

Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak 

by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické 

rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie 

vykonať.    

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 

uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 

dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na 

tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie 

základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je 

vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, 

falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 

audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 

efektívnosť interných kontrol obce. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 

nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o 

tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli 

významne spochybniť schopnosť obce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme 

k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na 

súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, 

modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu 

vydania našej správy audítora.  

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 

spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 

požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné 

informácie vo výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 

uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 

s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej 

závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  



 

UCTOAUDIT s. r. o.,  IČO: 46924256, Okružná 40/38, 076 13  Byšta, Licencia UDVA č. 376 

Posúdili sme, či výročná správa obce Sirník  obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 

o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za 

daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas 

auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť,  či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, 

ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 

ktoré by sme mali uviesť.  

 

Správa z overenia dodržiavania povinností obce Sirník  podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách 

 

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, 

platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Sirník 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

  

30. novembra 2018 

 

 

UCTOAUDIT s. r. o., Okružná 40/38, 076 13 Byšta, 

licencia UDVA č. 376  

 

Ing. Paulína Baňacká, licencia SKAU č. 351  

 

 



Zoznam  

schválených a podaných  projektov k 30.11.2018 

 

Názov projektu ,  S = schválené , P = podané  

 

1   Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník   rozpočet: 180 000 € / P /   spoluúčasť:    9 000,-€

  

2   Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník rozpočet: 100 993 €  / P /   spoluúčasť:    5 050,- € 

 

3   Zberný dvor Sirník /za MŠ/  / P /   rozpočet: 190 512 €            spoluúčasť:    9 526,- € 

 

4   Zlepšovanie podmienok bývania rómskych  domácnosti v obci Sirník / P /     

      rozpočet: 139 917 €         spoluúčasť:    7 000,- € 

 

5   Odstránenie havarijného stavu obydlia rómskej    rodiny v obci Sirník  / P /     

      rozpočet:  21 100 €         spoluúčasť:    1 100,- € 

 

6   Vybudovanie mládežníckeho fitness parku /svojpomocne/ rozpočet stavby 102 250,12€  

    Prestavaných v roku 2018 bolo 51474,50,  na dokončenie    je potrebné         50,775,47€ 

  

7   Výstavba detského ihriska v obci Sirník – Úrad vlády SR / S / 

      - podpora rozvoja športu   rozpočet: 11 871,40 €     spoluúčasť: cca 4 650,- € 

 

8   Park oddychu a športu /prevencia . kriminality/ / S / 

rozpočet:   5 000 €           spoluúčasť: cca 2 000,- € 

 

9   Obecná komunitná budova / P /         rozpočet:  129 968,54 €   spoluúčasť: cca 7 000,- € 

 

10 Nákup elektromobilu / P /     rozpočet: 30 000 €           spoluúčasť: cca 6 060,- € 

 

11 Rekonštrukcia chodníkov ul. Hlavná MRK, a asfaltovanie ul. Cintorínskej, pripravuje sa  

projektová dokumentácia .    rozpočet:       spoluúčasť: cca 9 000,- € 

 

12 Miestne občianske poriadkové služby / P /    

     v obci Sirník    rozpočet: 98 762,56 €        spoluúčasť:    4 940,- € 

 

 

 

 

Spoluúčasť celkom: cca  116101,47 €     zaokrúhlene:  116 000,- € 

 

 

 

V Sirníku, 26.11.2018    Viktor Kalán , starosta obce  



 







Materiál k žiadosti – Kamila Kačová 

 

TRETIA HLAVA 

PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

§ 6 

Práva pri poskytovaní sociálnej služby 

(1) 

Fyzická osoba má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby 

a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.  

(2) 

Fyzická osoba má právo 

a) 

na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 

umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej 

začlenenie do spoločnosti,  

b) 

na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a 

spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, 

ktorej je poskytovaná.  

(3) 

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) má právo aj  

a) 

na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 

písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel 

ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych 

väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov,  

b) 

na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je 

nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných 

fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia,  

c) 

podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 

prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho 

poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych 

služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase; ak je prijímateľom sociálnej služby 

dieťa, má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení samo alebo 

prostredníctvom svojho zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  

(4) 

Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej 

služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.  

(5) 

Práva ustanovené v odseku 3 sa nevzťahujú na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa 

poskytuje ambulantná sociálna služba.  

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby 

 

§ 7 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný 

a) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20181101#paragraf-34


prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, 

b) 

aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, 

c) 

poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni, 

d) 

spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa 

sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného 

rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej 

služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so 

súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, 

schopností a zdravotného stavu.  

 

§ 8 

(1) 

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej 

služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej 

služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má táto fyzická osoba záujem o 

poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 

34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov 

za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v 

rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá 

obsahuje  

a) 

meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia 

a adresu jej pobytu,  

b) 

názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto 

fyzická osoba vybrala,  

c) 

druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, 

d) 

predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby 

a  

e) 

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané. 

(2) 

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou,  

a) 

poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej 

len „register“), alebo  

b) 

zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do 

registra.  

(3) 

Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá žiada o 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej 

služby touto fyzickou osobou, poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby 

zapísaného do registra.  
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(4) 

Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec 

alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu 

službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na 

základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 6 

neustanovuje inak.  

(5) 

Ak ide o sociálnu službu v zariadení, obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť alebo 

zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odsekov 2 a 3 vo svojom územnom obvode, 

alebo ak ide o obec, v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa 

obec nachádza. Na základe dohody obce alebo vyššieho územného celku s fyzickou osobou, 

ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže obec a vyšší územný celok 

zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa odsekov 2 a 3 v zariadení aj v územnom 

obvode iného vyššieho územného celku.  

(6) 

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí 

poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne 

ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu16) a nemá zabezpečené podmienky na 

bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej 

osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej 

fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu16a) 

alebo jej blízka osoba,16a) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba 

nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť 

zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou 

fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22) Pri bezodkladnom poskytnutí alebo 

zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie údaje podľa odseku 1 písm. 

a) a písomnú žiadosť podľa odseku 1 predloží dodatočne.  

(7) 

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným 

poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená alebo 

založená obcou alebo vyšším územným celkom, nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1, ale priamo uvedie tejto obci alebo tejto 

právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom údaje 

uvedené v § 74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa 

tohto zákona.  

(8) 

Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona 

tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o 

poskytovanie tejto sociálnej služby. To sa nevzťahuje na obec alebo vyšší územný celok, ak 

zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil 

alebo založil na tento účel.  

(9) 

Ak obec alebo vyšší územný celok na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného 

poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je na ňu 

odkázaná, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s touto fyzickou 

osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je táto 

fyzická osoba odkázaná a ak má voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Povinnosť 
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podľa prvej vety sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý 

poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.  

 


