
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 15.12.2020.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


