
!!! VÝZVA PRE OBČANOV !!! 
 

 Späť 

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Brekov upozorňuje občanov na zákaz spaľovania odpadov. 
 

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrady a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je 
zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: 

• zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
• zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
• VZN obce č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brekov. 

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie 
zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania. 
Pálením zeleného odpadu, v prípade keď sa nad obcou vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu 
Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce                  
č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brekov. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje 
zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď. 

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domu – plastové fľaše, 
papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 1500 eur. 

Na uloženie zeleného odpadu zo záhrad je obyvateľom obce k dispozícii Obecné kompostovisko v areáli bývalého 
poľnohospodárskeho družstva: 

OTVÁRACIE HODINY:  
UTOROK 13:00 - 16:00  
ŠTVRTOK 13:00 - 16:00  
SOBOTA 13:00 - 15:00  po telefonickej dohode so zodpovednými osobami. 
 

ZODPOVODNÉ OSOBY: Pavol HORNÝ, Milan GALIŠIN  
TELEFONICKÉ KONTAKTY: 0917 127 932, 0905 867 207, 0917 126 410 

https://www.marianka.sk/som-obcan/aktuality/zakaz-palenia-odpadov.html


 

TYPY ODPADU, KTORÉ SÚ DO KOMPOSTU VHODNÉ A NEVHODNÉ 

 

VHODNÉ:  

suché, zvädnuté a črepníkové kvety, tráva a seno, slama, lístie (aj orechové) a ihličie, vypletá burina, 
nasekané kukuričné stonky a klasy, pozberové zvyšky z pestovania na balkóne a v záhrade, nasekané 
konáre zo stromov a krovín, piliny, hobliny a štiepka z čistého dreva, zhnité ovocie a zelenina, zvyšky z 
čistenia a spracovania ovocia a zeleniny (aj citrusy a banány), znehodnotené potraviny (koreniny, 
strukoviny, obilniny ...), usadenina z kávy, čajové vrecúška, škrupiny z orechov, kôstky a makovice, 
vaječné škrupiny, studený popol z čistého dreva, papierové vreckovky a obrúsky.   

 

NEVHODNÉ: 
zvyšky varených jedál, zvyšky mäsa a výrobky z neho, zvyšky rýb a výrobky z nich, mlieko a mliečne 
výrobky, výrobky z vajec, surové ani varené kosti, piliny a zvyšky z drevotriesky, lakovaného a natieraného 
dreva, chlieb a iné pekárenské výrobky, biologické odpady z drobnochovu – výkaly, podstielka, zvyšky 
potravy, srsť z vyčesávania zvierat, uhynuté zvieratá a zvyšky zo zabíjačky, nerozložiteľné odpady (sklo, 
plasty, kovy, textil...), lieky a liečivá, farebne potlačený a voskovaný papier, vata a tampóny z ošetrovania 
pleti, plienky a hygienické vložky. 
 

Na základe uvedeného vyzývame obyvateľov  k dodržiavaniu zákonných ustanovení. 

 

V prípade zistenia zakladania ohňov na verejných priestranstvách, vypaľovania trávy alebo pálenia 

ostatkov v záhradách, ohláste zistenia  na bezplatnú linku polície na číslo158 !   

 

ĎAKUJEME 
 

 


