
Cenník služieb poskytovaných obecným úradom vo Veľkej Čalomiji, ktoré neslúžia na 
dosahovanie zisku obci Veľká Čalomija 

 

1. Za služby poskytované právnickým alebo fyzickým osobám:  

vysielanie v obecnom rozhlase  
- PO a FO      5,00 EUR  

vyhotovenie fotokópií listín a dokladov  
- formát A4 a  jednostranná čiernobiela   0,10 EUR  

- formát A4 obojstranná čiernobiela   0,20 EUR 

- formát A4 jednostranná farebná   0,15 EUR  

- formát A4 obojstranná farebná   0,30 EUR 

 

2. Za služby poskytované občanom obecnou technikou: 
kosenie krovinorezom a kosačkou 

- strojníkom     20,00 EUR / hod  
pílenie, orezávanie drevín motorovou pílou 
                          - strojníkom     20,00 EUR / hod 
drvenie konárov 

             - strojníkom     20,00 EUR / hod 
remeselnícke práce      20,00 EUR / hod 
   (elektro inštalačné, vodoinštalačné práce) 
 
Za služby poskytované občanom obecnou technikou ( kosenie krovinorezom a kosačkou, pílenie, 
orezávanie drevín motorovou pílou, remeselnícke práce) zľava pre dôchodcov obce 30%. 
 
preprava  

- Renaultom     1,00 EUR / km 
- Renaultom a prívesom    1,40 EUR / km 
- Citroenom     1,50 EUR / km 

 
 
premiestnenie náhrobných kameňov    40,00 EUR / ks 
 
nájom za hrobové miesto        1,00 EUR / 1 hrobové miesto/rok 
 
 
3. Poplatky  za prenájom majetku obce (za vypožičanie): 
                           - stôl malý     1,40 EUR / ks 
   - stôl veľký     2,00 EUR / ks 
  -  stolička     0,80 EUR / ks 

-  lavica     2,00 EUR / ks 
-  stôl + 2 lavice – súprava   6,00 EUR / súprava 

vypožičanie riadu: 
- Tanier hlboký     0,20 EUR / ks 
- Tanier plytký     0,20 EUR / ks 
- Tanier malý     0,20 EUR / ks 
- Polievková misa    1,00 EUR / ks 
- Pečeňová misa    1,00 EUR / ks 
- Perkeltová misa     1,00 EUR / ks 
- Kompótová misa     0,40 EUR / ks 



- Naberačka     0,40 EUR / ks 
- Popolník     0,40 EUR / ks 
- Váza      0,40 EUR / ks 
- Soľnička     0,40 EUR / ks 
- Nôž      0,40 EUR / ks 
- Lyžica     0,40 EUR / ks 
- Vidlička     0,40 EUR / ks 
- Lyžička malá     0,40 EUR / ks 
- Pohár vínový     0,40 EUR / ks 
- Pohár kávový     0,40 EUR / ks 
- Štamperlík     0,40 EUR / ks 
- Kôš na chlieb     0,40 EUR / ks 
- Pekáč      0,40 EUR / ks 
- Tácka      0,40 EUR / ks 
- Odkvapkávač     0,40 EUR / ks 
- Vajling     0,40 EUR / ks 
- Obrus veľký     3,00 EUR / ks 
- Obrus malý     3,00 EUR / ks 
- Hrniec     1,00 EUR / ks 
- Pohár na stopke    0,40 EUR / ks 
 

Za prenájom majetku obce (za vypožičanie) pre obyvateľov obce Veľká Čalomija zľava 50% 
            

miešačka                                                                  20,00 EUR / za deň   
čerpadlo      20,00 EUR / deň 

             hliníkový rebrík     20,00 EUR / deň 
 Vibračná doska     20,00 EUR / deň 

 
Prenájom sály kultúrneho domu na jednodňovú rodinnú oslavu, za jednu takúto 
akciu:  

- v letnom období    60,00 EUR  
- v zimnom období    100,00 EUR  

Prenájom sály kultúrneho domu na dvojdňovú akciu:  
- v letnom období    100,00 EUR  
- v zimnom období     150,00 EUR  

Prenájom malej sály kultúrneho domu :  
- v letnom období     50,00 EUR 
- v zimnom období     90,00 EUR  

 
  Prenájom  pustého kostola na sobáš             150,00 EUR   
      -         ak sú potrebné lavice a ozvučenie  200,00 EUR 

Prenájom denného stacionára:   10,00  EUR / osoba 
Prenájom parku:             400,00 EUR / deň 
 - do 4 hodín             200,00 EUR 
 
Prenájom kultúrneho domu, malej sály, Pustého kostola, parku pre obyvateľov obce Veľká 

Čalomija zľava 50%. 
 
Prenájom domu smútku    5,00 EUR / deň 
 - upratovanie domu smútku       5,00 EUR              

 
 
 



4. Poplatky za sociálne služby: 
- donáška do domácnosti     0,20 EUR / deň  
- pranie bielizne      1,50 EUR / 1 pranie 
- žehlenie, šitie       7, 00 EUR / hod 

- opatrovateľská služba v domácnosti     2,50 EUR / hod cez projekt 
  - opatrovateľská služba v domácnosti     10,00 EUR / hod bez projektu
  
5. Poplatky na úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR č.      
    211/2000 Z.z. 
 
            a. vyhotovenie fotokópie 

- formát A4 jednostranná   0,10 EUR 
- formát A4 obojstranná    0,20 EUR 
- formát A4 jednostranná farebná  0,15 EUR  

- formát A4 obojstranná farebná  0,30 EUR 

            

 vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC                              0,10 EUR / A4 

             
 vyhotovenie kópie na pamäťové médium 

    - CD nosič a UBS kľúč    4,00 EUR 
             
 odosielanie informácií 
                        - e-mailovou poštou               0,10 EUR / A4 

           - klasickou poštovou zásielkou poplatky podľa platného cenníka Slovenskej pošty 
 
uhradenie nákladov žiadateľom 
   - poštovou poukážkou 

     - v hotovosti do pokladne 
                - bezhotovostným prevodom na účet v banke 
 
 
Cenník služieb nadobúda účinnosť 1. 1. 2021     
 
 
 
 

Roman Pásztor, starosta obce 
 
 
   
 
 
 

 



     Obec Veľká Čalomija  
Viacročný rozpočet obce 

 na roky 2021-2023 
 

N Á V R H 
 

Výdavky obce: 
Bežné výdavky: 
Názov Ostp  rok 2021   rok 2022   rok 2023 
                                                                                    €                                             €                                              € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                         
Obec   01.1.1.6   
Obec   01.1.1.6   160.000,00                            160.000,00               160.000,00 
Iné všeob.služby – matrika    01.3.3   
Iné všeob.služby – matrika  01.3.3                          4.020,00                               4.020,00      4.020,00 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Transakcie verejného dlhu-úroky  
Prest.12 bj. Bytovka               01.7.0                           303,89                                    288,06                                    272,04 
Nadstavba zdr.stred. 8 bj.       01.7.0                           381,50                                    363,42     345,12 
Prestavba  farsk ú.na 9 b.j.     01.7.0                           256,15                                     244,83    233,38 
 Kasáreň 17 bj.                        01.7.0                        1.201,91                                  1158,42                                 1.114,42 
transakcie verejného dlhu 01.7.0.                    2.143,45                                  2.054,73                                1.964,96 

 
Civilná ochrana  02.2.0        161,00                                     161,00                                   161,00 
          
Rozvoj obce  06.2.0                      45.650,00                               51.002,72                               51.002,69                                                                   
Cestná doprava                  04.5.1    2.500,00                                2.500,00                                 2.500,00      
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Zberný dvor              1 05.1.0                     15.840,00                                17.840,00                                17.840,00  
Nakladanie s odpadmi 05.1.0                 11.000,00                                11.000,00                           11.000,00 
     
Verejné osvetlenie  06.4.0    5.000,00                                  4.000,00       4.000,00 
        
Bývanie a obč. vybav.  06.6.0   2.500,00                    2.500,00     2.500,00 
Rekreačná a šport. Služby 08.1.0       
Rekreačná a šport. Služby 08.1.0   1000,00                                   1.000,00     1.000,00 
Kultúrne služby Csemadok 08.2.0  2.500,00       
Kultúrne služby koncert 08.2.0  4.000,00     
Kultúrne služby deň obce 08.2.0               26.250,00 EU projekt.  
Noc múzeí                              08.2.0                        500,00 
Kultúrne služby spolu         08.2.0               33.250,00                                  12.000,00  12.000,00 
Knižnica             10 08.2.0  1.300,00                                    1.300,00       1.300,00                                                   
Predškolská výchova 09.1.2.1                    33.000,00                                    33.000,00                               33,000,00 
Vedľajšie služby ZŠI           09.6.0                           300,00                                     300,00                                    300,00 
Základné vzdelanie  09.1.2.1                      1.700,00                                  1.700,00                                 1.700,00 
 
Prísp. neštát.subj. staroba  10.2.0                 34.000,00                              34.000,00   34.000,00 
____________________________________________________________________________________________________ 
Všeobec.prac.oblasť 04.1.2                13.000,00                                13.000,00            13.000,00 

___________________________________________________________________________ 
Soc. zebezp.dôch.  10.9.0   3.000,00                                 3.000,00    3.000,00 
    
Bežné výdavky spolu:                                    369.364,45                             354.378,45                             354.288,65 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                     2021                          2022                     2023 
Finančné operácie výdavkové : 
 
 
Transakcie verejného dlhu 01.7.0                       
12 bj.                                                                              1.556,71                                   1.572,54                          1.588,56 
8 bj.                                                                                1.778,02                                   1.796,10                          1.814,40 
9 bj                                                                                 1.113,05                                   1.124,34                          1.135,82 
17 bj. – kasáreň                                                            4.276,09                                    4.319,58                          4.363,58 
____________________________________________________________________________________________________  
Finančné operácie:                                                       8.723,87                                    8.812,59                          8.902,36 
 
 

2. Kapitálové výdavky: 
 

Názov                             Ostp                                   rok 2021  rok 2022                      rok 2023                                                                                                  
                                                                                               €                                                €                                   € 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Min.živ.prost.enviroment.fond 
- Kultúrny dom – rekonšt.0111 717002                                       214.074,12 
  -   „   -      vl.zdroj          41     717002                                          10.703,70 
Učebne pre ZSI projekt PPA 09121 713004-1AG1,1AG2      153.819,34         
    - „ -                  vl-zdroj     5%                                                 8.095,75 
Chodník rekonšt.–dotácia Min.fin.111 23 0620 717002              3.000,00 
   - „ -              vl.zdroj   41  23 0620 717002                              150,00 

Kapitálové výdavky spolu                                              389.842,91                   
 
 
Rozpis výdavkov:      
 
Bežné výdavky obce:                                         369.364,45                   354.378,42                      354.288,65 
Kapitálové výdavky obce                                   389.842,91                             0,00                                 0,00          
Finančné operácie:                                                  8.723,87                      8.812,59                         8.902,36 
 
Výdavky obce celkom bez ZŠI                        767.931,23                   363.191,01                       363.191,01 
Výdavky ZŠI:                                             
 - Prenesené kompetencie                                 660.235,00                  660.235,00                         660.235,00 
 - Originálne kompetencie ŠJ a ŠKD,Int.         90.000,00                    90.000,00                            90.000,00 
 - vlastné príjmy ZŠI ako výdavky                    13.000,00                    13.000,00                           13.000,00 
   
Výdavky ZŠI spolu:                                          763.235,00  763.235,00                          763.235,00 
 
Výdavky celkom Obec+ZŠI                   1.531.166,23          1,126.426,01                     1,126.426,01 
                               
 
Výdavky OPS:                                                     18.000,00                  18.000,00                            18.000,00 
 
                               

                                                        
 
 
 
 
 

                                                                            



Obec Veľká Čalomija 
Viacročný rozpočet obce na roky 2021-2023 

 
N Á V R H 

 
Príjmy obce: 
Bežné príjmy: 
Názov      rok 2021                         rok 2022                    rok 2023 
                                                                                          €                                               €                                          € 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Výnos dane                     343.846,76                              340.000,00    340.000,00 
Daň z pozemkov        14.397,07        14.397,07     14.397,07 
Daň zo stavieb         6.793,32          6.793,32      6.793,32 
Daň z bytov              80,04                                        80,04                          80,04 
Daň za psa            380,00                           380,00         380,00 
Daň za komunál. odpady a dr. stav. odp.     11.000,00                                  11.000,00      11.000,00 
Z prenajatých pozemkov            402,58                                      402,58           402,58 
Z pren. bud., priest. a obj.         33.000,00                                 33.000,00     33.000,00 
Z pren. stroj., príst, zar              300,00                                      300,00         300,00 
Za predaj výr., tov. a slu.       12.300,00                       12.300,00    12.300,00 
Za správne poplatky  1.000,00  1.000,00 1.000,00 
Za MŠ, škol. kluby detí              500,00             500,00         500,00 
Fond opráv –byty                                                         3.088,00                                   3.088,00 3.088,00 
Za Denný stacionár                                                    24.360,00                                  24.360,00    24.360,00 
Granty zo štát. rozp.ZSI                    660.235,00                      660.235,00  660.235,00 
Granty zo št.rozp.Ocu                                                 1.570,00                                    1.570,00                             1.570,00 
Iné všeobecné služby- matrika                                    4.020,00                                    4.020,00       4.020,00 
EU projekt-kultúra                                                    25.000,00 
VUC projekt - Bunker                                                5.000,00 

Úhrn bežných príjmov:                 1,147.272,77                             1,113.426,01                      1,113.426,01       
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                            
Kapitálové príjmy:                                                                             
Min.živ.prost.enviroment.fond 

- Kultúrny dom – rekonštrukcia                         214.074,12                                           0,00                                    0,00 
 
- Učebne pre ZSI –projekt cez PPA                    153.819,34                                          0,00                                     0,00                                     
 
Kapitálové príjmy spolu:                       367.893,46                                      0,00                               0,00   
 
Finančné operácie príjmy:                                
- Zost.prostr.z predch.roka-chodník rekonštr.       3.000,00  

Finančné operácie spolu:                                          3.000,00 
 
PRÍJMY CELKOM obec:               1,518.166,23               1,113.426,01            1,113.426,01  
 
PRÍJMY VLASTNÉ   ZŠ:                                     13.000,00                      13.000,00                           13.000,00 
 

Rozpočtové príjmy celkom:            1,531.166,23            1.126.426,01          1.126.426,01 
 
PRÍJMY OPS:                                                         18.000,00                                  18.000,00                        18.000,00 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   

                                                                                                           
 
                                                                                                           Roman Pásztor 
                                                                starosta obce 
 
Vo Veľkej Čalomiji, dňa:30.11.2020 
 
 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie č.  5 /2020 

Obce Veľká Čalomija 
 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija na základe originárneho výkonu samosprávy 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

 
Obec Veľká Čalomija týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

§ 4 
Sadzby poplatku 

 
1. Obec Veľká Čalomija stanovuje: 

a) Sadzbu poplatku 0,0548 EUR za osobu a kalendárny deň ( 20,00 EUR ročne),                                                                                                                             
b) sadzbu poplatku 0,078 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín. 



 
§ 5 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 
 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) 
a ods. 2 tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN 
v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, 
ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 
a) na účet správcu dane číslo účtu SK1902000000001812484957  vedený vo VÚB ,  a.s.     
     Veľký Krtíš 
b) hotovosťou do pokladne.  

 
 

§ 6 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
1.    Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť  
       platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho a preukáže splnenie podmienok na vrátenie  
       poplatku alebo jeho pomernej časti :  

a.) na základe žiadosti daňového subjektu,  
         b.) ak má daňový subjekt vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti  
         c.) doložením  hodnoverného dokladu z  ktorého vyplýva pobyt poplatníka mimo obce.   
2.    Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie  
       podmienok na zníženie poplatku ,alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ,  že sa  
       viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce: 
         a.) na základe žiadosti daňového subjektu,  
         b.) doložením potvrdenia príslušnej obce, že občan sa viac ako 90 dní bude zdržiavať v  
              tejto obci a zapojil sa v tejto obci do systému zberu komunálneho odpadu, 
         c.) doložením  hodnoverného dokladu z  ktorého vyplýva pobyt poplatníka mimo obce            
3.    Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti             
       zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 7/2019 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 8 
Záverečné ustanovenie 

 
Na tomto VZN obce   Veľká Čalomija sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija 
dňa       svojím uznesením č.  a toto VZN nadobúda účinnosť  
1. januára 2021. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
     Roman Pásztor 
       starosta obce 

 
Návrh vyvesený na úradnej tabuli:  
Návrh zvesený z úradnej tabuli:  
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli:  
Zvesené z úradnej tabule:  

 
 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 4/2020 zo dňa 01.10.2020 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

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

 
Obec Veľká Čalomija vydáva v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN). 
 

1. ČASŤ  
Úvodné ustanovenie 

 
Článok 1.  

Predmet úpravy 
 
Toto nariadenie upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu 
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na 
ukladanie týchto odpadov. Ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov, povinnosti správcov 
nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti oprávnených organizácií s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie 
ľudí a dodržiavať čistotu na území obce Veľká Čalomija (ďalej len „mesta"). 
 

Článok 2.  
Záväznosť nariadenia 

 
Toto nariadenie je záväzne pre pôvodcov odpadov v zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ako aj všetky fyzické osoby (občania), 
právnické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a iné organizácie, združenia, ktorí produkujú komunálne odpady v 
katastrálnom území mesta podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 

Článok 3.  
Všeobecné povinnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a 

s drobnými stavebnými odpadmi 
 
1) Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov (ďalej len „KO") a drobných stavebných odpadov (ďalej len „DSO") 
je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením obce.  
Pôvodca KO je ďalej povinný:  

a) užívať potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad (ďalej len „ZKO") a tieto  
      zberné nádoby udržiavať v dobrom stave, zabezpečiť ich proti poškodeniu,  
b) ukladať oddelene zbierané zložky KO, DSO na miesta a do zberných nádob (plastových vriec)   
      určených obcou,  
c) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.  

2) Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, iným organizáciám a združeniam sa 
zakazuje:  

a) ukladať do zberných nádob určených na ZKO iný odpad ako ZKO,  
b) ukladať do zberných nádob/plastových vriec/ určených na triedený zber KO zložky KO, pre ktoré nie je 

nádoba/plastové vrece/ určená,  
c) uložiť alebo ponechať odpad mimo určené zberné nádoby alebo na inom mieste, ako na mieste  
      určenom týmto nariadením a zákonom o odpadoch,  
d)    zmiešavať opotrebované batérie a akumulátory a nebezpečný odpad s komunálnymi    
e)    odpadmi z domácností, 
f) premiestňovať a vyprázdňovať zberné nádoby, alebo vyberať časti odpadu z nich,  
g) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah.  

3) Vykonávaním zberu, prepravou KO a DSO a nakladaním s nimi na území mesta sú poverené zberové  
        spoločnosti na základe zmluvy s obcou, alebo kompetenciou zákona o odpadoch,  
4) Obec je oprávnená požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, 
        kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce potrebné informácie v zmysle zákona o odpadoch,  
5)    Obec v zmysle zákona o odpadoch vypracováva program odpadového hospodárstva. 
 

 
 
 
 
 



2. ČASŤ  
Spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedeného zberu 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými 

stavebnými odpadmi a inými komunálnymi odpadmi 
 

Článok 4.  
Komunálny odpad a jeho zložky 

 
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi KO z podskupiny:  
1) Zložky KO z triedeného zberu: - 
- 20 01 01 papier a lepenka  O     
- 20 01 02 sklo O  
- 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O 
               (ďalej len „VKM")   
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N  
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky O  
- 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 
- 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N  
- 20 01 39 plasty O 
- 20 01 40 kovy O 
 
2) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):  
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
  
3) Iné komunálne odpady: 
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad O  
- 20 03 07 objemný odpad O  
- 20 03 08 drobný stavebný odpad O 

 
Článok 5.  

Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov 
 
Obec prostredníctvom oprávnenej zberovej spoločnosti na základe uzatvorenej zmluvy s obcou:  
a) zabezpečuje zber a prepravu ZKO vznikajúceho na území obce na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia,  
b) zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu KO pre papier a lepenku, plasty, sklo, kovy, VKM (obaly z mlieka,  
       džúsov a pod.) a neobalové výrobky,  
c) umožňuje občanom odovzdávať ZKO, vytriedené zložky KO (vrátane odpadov z obalov), DSO, elektroodpad,   
       objemný a nebezpečný odpad, použité jedlé oleje a tuky,   
d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných  
       zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo  
       zneškodnenia, 
e) Na území obce Veľká Čalomija sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný  
       kuchynský odpad z dôvodu, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad. ; týmto nie je dotknutá zodpovednosť  
       prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

 
Článok 6. 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom  
 

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí pre prevádzku nehnuteľnosti dostatočný počet zberných nádob 
  na ZKO a ich dobrý technický stav podľa tohto VZN,  

a) Zberné nádoby musia zodpovedať možnostiam zberu odpadov tak, aby mohol byť zber vykonaný oprávnenou 
organizáciou,  

Harmonogram zvozu je podľa plánu zberu ZKO  každý tretí týždeň .     
 
 
 
 
 Obec zavádza systém zberu ZKO, ktorým:  

a) Určuje, že vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, 
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, za podmienok, že vlastní vyžadované 
povolenia, súhlasy a oznámenia v súlade s platnou legislatívou v predmete ku konkrétnemu druhu KO a DSO,  



b) Určuje, že náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti,  
 

Článok 7. 
Spôsob zberu a nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 
1) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu na zbernom dvore obce Veľká Čalomija, podľa otváracích 
hodín uvedených v čl. 20 v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Veľký Krtíš na prevádzkovanie zberného dvora a 
konkrétneho odpadu pre obec v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
Spôsob určenia množstva DSO v obci je stanovený podľa množstva odpadu v kilogramoch. Poplatok pri DSO uhradí 
poplatník, na základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom zberného dvora. 
2) 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. 
 

Článok 8.  
Spôsob zberu objemného odpadu 

 1) Spôsob zberu objemného odpadu a)  
1) Spôsob zberu objemového odpadu 
Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu   
Termíny zberu sú uvedené v kalendári triedeného zberu pre príslušný rok. 
 a)   Zber na zbernom dvore  
Objemný odpad sa zberá na zbernom dvore obce Veľká Čalomija podľa otváracích hodín uvedených v čl. 20 v 
obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Veľký Krtíš na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu. 
 

Článok 9.  
Všeobecné ustanovenia triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 

 
1) V obci sa vykonáva triedený zber nasledovných KO:  
a) elektroodpadov z domácností,  
b) papiera a lepenky, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), VKM 
(obaly z mlieka, džúsov a pod.) a neobalové výrobky podľa § 73 zákona č. 79/2015 Z.z.  
c)  veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, e) 
jedlých d)  olejov a tukov z domácností,  
e)  biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  
f)  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a 
právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. 4 

 
Článok 10.  

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností 
 
1) Zber na zbernom dvore 
 
Elektroodpad sa zberá na zbernom dvore obce Veľká Čalomija, podľa otváracích hodín uvedených v čl. 19 v obdobiach 
platnosti rozhodnutia OÚ Veľká Čalomija na prevádzkovanie zberného dvora . 

 
 
2) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni 
elektrospotrebičov. 
 

Článok 11.  
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi - papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a 

viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky "VKM" (obaly z mlieka, džúsov)  
 
 
Na triedený zber KO sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v 
tomto VZN.  
 
Zber na zbernom dvore  
Papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a VKM sa zberajú na zbernom dvore obce Veľká Čalomija, podľa otváracích hodín 
uvedených v čl. 20. 
 
Zber odpadov prostredníctvom vriec mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 
spoločnosť obce. 
 



1) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu KO musia byť rozlíšené informačnou nálepkou na nádobe.  
  
 

Článok 12. 
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - veterinárnych liekov a humánnych 

liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 
 
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok je 
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 
 

Článok 13.  
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - jedlých olejov a tukov 

 
1) Zber na zbernom dvore  
Použité jedlé oleje a tuky sa zberajú na zbernom dvore obce Veľká Čalomija, podľa otváracích hodín uvedených v čl. 19 
v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Veľký Krtíš na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu pre obec 
Veľká Čalomija  
2) Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. 

 
Článok 14.  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
 
 
1) Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, podľa § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. 
 

Článok 15.  
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným  

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 
 
1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je 
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 
2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné 
obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 
3) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky 
ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 
4) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný použitý jedlý olej a tuk odovzdať len oprávnenej organizácii na zber 
odpadových jedlých olejov a tukov. 
 

Článok 16. 
Spôsob zberu šatstva a textilu 

1) Zber prebieha priebežne do špeciálnych kontajnerov zmluvného partnera umiestnených na verejnom priestranstve pri 
obecnom úrade 
2) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu zo šatstva a textilu môže len organizácia 
zodpovedná za zber KO, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. 

 
Článok 17.  

Spôsob zberu kalu zo septikov 
 
1) Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie 
a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 
 
2) Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia, ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné 
náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. 
 

Článok 18.  
Spôsob zberu komunálnych odpadov neuvedených v článkoch č. 7. až 17. tohto  

VZN 
Ich slovné znenie je uvedené v článku 4. tohto VZN a môžu vzniknúť v komunálnej sfére. Zber 

na Zbernom dvore 
 
Hore uvedené odpady sa zberajú na zbernom dvore obce Veľká Čalomija, podľa otváracích hodín uvedených v čl. 19 v 
obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Veľký Krtíš na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu pre obec 
podľa obsahu v tomto VZN. 
 



Článok 19.  
Prevádzkovanie zberného dvora 

 
1) Zberný dvor je zariadenie na zber KO a DSO zriadené obcou. Zberný dvor Veľká Čalomija, v prevádzke je každý 
utorok, štvrtok, a sobotu od 13.00 hod  do 15.00 hod okrem sviatkov. Sídlo je Veľká Čalomija č. 214. Prevádzka je v 
obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Veľký Krtíš na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu pre obec.  
2) Občania obce môžu na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledovné odpady: 

·         20 01 01 Papier a lepenky 
·         20 01 02 Sklo 
·         20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 
·         20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 
·         20 01 25 Jedlé oleje a tuky 

 ·         20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce  
nebezpečné časti 

·         20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
·         20 01 39 Plasty 
·         20 01 40 Kovy 
·         20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (pozn. len zelený odpad) 
·         20 03 07 Objemný odpad 
·         20 03 08 Drobný stavebný odpad  

 
Článok 20.  

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 
1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Veľká Čalomija, ktoré je v rozpore so 
zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu") môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
príslušnému orgánu štátnej správy, ktorým je Okresný úrad Veľký Krtíš alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto 
nehnuteľnosť nachádza. 
 
2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol 
nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1. 
 
 

Článok 21.  
Dôvod nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad 
 
Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, 
že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch, na základe ktorého obec preukáže plnenie niektorej z 
podmienok uvedených v § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. 
 

3. ČASŤ  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
Článok 22.  

Sankcie 
 
1) Na priestupky a 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. 
 
2) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu   
do výšky 6 638 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN, § 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

Článok 23.  
Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto všeobecne záväzné naradenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

Vo Veľkej Čalomiji  dňa 30.11.2020, uznesením č.33/7 /2020 b/ a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 
          Roman Pásztor 

          starosta obce 



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od  13.11.2020 do 30.11.2020.  
VZN schválené nariadením OZ č. 33/7/2020 dňa 30.11..2020. 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 01.12.2020  do ..............2020.  
VZN účinné od dňa .............2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Cenník služieb poskytovaných obecným úradom vo Veľkej Čalomiji.pdf (p.1-3)
	Návrh - Viacročný rozpočet na roky 2021-2023.pdf (p.4-6)
	Návrh - VZN č. 5 2020 V. Čalomija.pdf (p.7-9)
	VZN č. 4 2020 V. Čalomija.pdf (p.10-15)

