ZÁKAZ SPÁĽOVANIA ODPADOV ZO ZÁHRAD A DOMÁCNOSTÍ
Dôrazne upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a
ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Dochádza tak k
porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru
prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami a podobne.
Spaľovanie odpadu je aj porušovaním zákona o odpadoch, v ktorého zmysle je
zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach
na to určených. Navyše od 1. januára 2006 platí aj zákaz zneškodňovať odpad
zo záhrad, parkov, cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad sa teda nesmie
ani spaľovať ani ukladať na skládky odpadov. Zákon o ochrane pred požiarmi
zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a
že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Občania by si mali uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov zo záhrad sa uvoľňujú
toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky,
dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa často v ešte
vyšších koncentráciách, ako v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je
nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pre svoje
zdravie potrebujeme zdravé ovzdušie, a preto je nutné rešpektovať dané
opatrenia a zákazy.

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti 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

ZÁKON č. 79 zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§2
(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.
(7) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný
odpad z potravinárskych podnikov.
(8) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
§ 13 Zákazy
Zakazuje sa
a)uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e)zneškodňovať skládkovaním
1.kvapalné odpady,
2.odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3.odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho
spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho
katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4.odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky,
pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5.odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok
6.vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7.vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z
cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach.
§ 97 Udeľovanie súhlasu

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 125)
b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré
nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov
a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú
osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 125)
3.zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita
neprevyšuje 100 ton, a
4.zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

§ 115 ods. 2
Za priestupok podľa § 13 písm. g) , h) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
***************************************************************************

ZÁKON č. 314 z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi
§8
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú
a ) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b )zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
d) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely
určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné
oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti na ich vykonávanie vyžaduje,
f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred
požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode,
ak sa podľa osobitných predpisov2a) vyžadujú,
g) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez
predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.

Priestupky

§ 61
(4) Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi tým, že
a) poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím konaním
spôsobí vznik požiaru,
b) neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie
opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných prácach,
c) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania,
d )vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa
vyžadujú na výkon takýchto činností,
e) nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f )vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
g) nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve,
správe alebo v užívaní.

Zákon č. 40 z 26. februára 1964

- OBČIANSKY ZÁKONNÍK

§ 127
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo
pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné
opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a
nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať
vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

