
INFOMÁCIA  O  NAKLADANÍ S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

 

Obec Zemné podľa  § 81 bod 7 písm. h) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  vydáva túto informáciu o nakladaní 

s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Obec Zemné má  na svojom území zavedený zber zmesového komunálneho odpadu  a triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov. 

Samostatnou časťou  pre občanov je nakladanie s drobným stavebným odpadom (ďalej len „DSO“),  

ktorý doteraz riešila obec tak, že na základe jednotlivých požiadaviek občanov obce zabezpečila 

pristavenie traktorovej vlečky, prípadne individuálne občania likvidovali DSO na zberovom EKO 

dvore.  

 

Náklady  na likvidáciu DSO doteraz znášala obec v plnej miere. Vzhľadom na vyššie uvedené 

uvádzame definíciu DSO podľa zákona, aby bol zrejmý rozdiel medzi odpadom vznikajúcim pri 

prerábaním nehnuteľnosti a odpadom vzniknutým pri búraní nehnuteľnosti. 

Definícia drobného stavebného odpadu je v zmysle §80 ods.5 zákona nasledovná : 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 

pre fyzickú osobu,za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné 

odpady. 

Pod DSO teda rozumieme napr. omietka,tehly, obkladačky,škridla, drobný betón  a pod. 

Od 1.1.2016 je platba za likvidáciu  DSO  riešená formou Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 

7/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Zemné. 

Obec v zmysle zákona musí zabezpečiť  likvidáciu drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby 

bývajúce v obci  cestou  EKO dvora a kompostárne  v prevádzke obce Zemné . 

 

Poplatok  - čiže cena za 1kg DSO na rok 2016 je stanovená  vo VZN  č.7/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Konkrétne je uvedená v  §2  ods.4  a to 0,020€ za 1kg. 

Ako postupovať v prípade, že potrebujeme likvidovať DSO: 

A. Občan svojpomocne privezie DSO na zberový EKO dvor obce  /prívesným vozíkom/  

1.  Hmotnosť  zistia pracovníci Eko dvora a zapíšu do evidencie  

2. Obec  vyzve občana  na zaplatenie poplatku v hotovosti,  šekom alebo bankovým prevodom 

na účet OcÚ . Tento poplatok  je v zmysle § 4 VZN č. 7/2015  splatný do 15 dní. 

Výsledná cena  je súčin skutočnej hmotnosti odpadu a poplatku stanoveného  vo vyššie 

uvedenom VZN,   t. j.0,020 € /1kg. 

 



B. Pri väčšom množstve občan postupuje nasledovne: 

1.   Občan si cestou Obecného úradu (ďalej len „OcÚ“)  objedná pristavenie vlečky(na základe 

žiadosti –vzor je uvedený v prílohe). Žiadosť treba doručiť minimálne  2 týždne pred 

termínom pristavenia vlečky. 

 2.  OcÚ na základe žiadosti dá pristaviť vlečku na adresu uvedenú občanom 

3.  Termín a čas uvedený v žiadosti je záväzný ,tento je možné zmeniť len na základe  

súhlasuOcÚ. 

Občan je  povinný odpad pred naložením do vlečky  triediť  na jeho jednotlivé 

zložky ako je papier, sklo, kovy, plasty, elektroodpad, drevo  a tieto neukladať do 

pristavenej  vlečky. 

 

4. Vlečka bude odvezená cestou OcÚv daný dohodnutý termín a čas. Pracovníci zberového 

dvora oznámiahmotnosť  DSO nachádzajúceho sa vo vlečke obci na základe evidencie 

EKO dvora . 

5. Obec  vyzve občana  na zaplatenie poplatku v hotovosti,  šekom alebo bankovým 

prevodom na účet OcÚ . Tento poplatok  je v zmysle § 4 VZN č. 7/2015  splatný do 15 dní. 

 

Výsledná cena  je súčin skutočnej hmotnosti odpadu a poplatku stanoveného  vo vyššie 

uvedenom VZN,   t. j.0,020 € /1kg. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  OBEC  Zemné  

Žiadosť o likvidáciu  drobného stavebného odpadu 

Žiadateľ  

meno  priezvisko :                  ........................................ 

r.č. obyvateľa       :                  ....................................... 

trvalé bydlisko      :                  ....................................... 

dátum a čas pristavenia        od:.................2016  čas: ............hod. 

                                                  do:..................2016  čas:............hod 

miesto pristavenia  : ulica ,číslo domu :......................................... 

predpokladané množstvo : ....................................m3 

prípadne počet  vývozov vlečky: ...............................obratov /1x,2x a pod./ 

 

 

dňa:...................2016                                                                       podpis žiadateľa 

 

doručené na OcU Zemné 

dňa: .................................. 

 

 

                                           OBEC     Zemné  

Žiadosť o likvidáciu  drobného stavebného odpadu 

Žiadateľ  

meno  priezvisko  :                  ....................................... 

r.č. obyvateľa       :                  ........................................ 

trvalé bydlisko      :                  ....................................... 

dátum a čas pristavenia        od:.................2016  čas: ............hod. 

                                                  do:..................2016  čas:............hod 

miesto pristavenia  : ulica ,číslo domu :......................................... 

predpokladané množstvo : ....................................m3 

prípadne počet  vývozov vlečky: ...............................obratov /1x,2x a pod./ 

 

 

dňa:...................2016                                                                       podpis žiadateľa 

doručené na OcU Zemné 

dňa: .................................. 



 

EVIDENCIA  NAKLADANIA  S DROBNÝM STAVEBNÝM  ODPADOM 

Obec     Zemné    rok 2016 

Mesiac:...................... 

 

P.č.     Dátum      Meno a priezviskoHmotnosť    Vyrubenie poplatku          Splatné  dňa 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


