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Obec Chmeľov, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade 

s ustanoveniami § 81 odseky 3, 5 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2022 

 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI  

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE CHMEĽOV 

 

 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) ustanovuje na území obce 

Chmeľov (ďalej aj „obec“) podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) spôsobe nakladania, zhromaţďovania a prepravy triedených zloţiek komunálnych 

odpadov: 

1. odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,  

2. biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností, 

3. jedlých olejov a tukov, 

4. biologicky rozloţiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, 

5. objemného odpadu, 

6. komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

7. drobných stavebných odpadov, 

8. biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu od 

prevádzkovateľa kuchyne, 

9. elektroodpadu z domácností, 

10. pouţitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií                          

a akumulátorov, 

11. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami        

a zdravotníckych pomôcok, 

12. odpadových pneumatík, 

13. textilu, 

c) prevádzkovaní zberného dvora, 

d) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. 
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(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce ustanovuje na území obce Chmeľov aj výšku 

nákladov za zbernú nádobu na zmesový odpad a spôsob ich úhrady.   

 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie obce ustanovuje na území obce Chmeľov aj spôsob 

úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na 

biologicky rozloţiteľný komunálny odpad.        

 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Obec zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce pri výkone samosprávy.
1
 

 

(2) Pôvodca komunálnych odpadov na území obce (ďalej aj „pôvodca odpadu“, „pôvodca 

odpadov“) je zároveň poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce. Sadzbu miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ustanovuje obec samostatným nariadením. 

 

(3) Pôvodca komunálnych odpadov je v záujme ochrany ţivotného prostredia na území obce 

osobou povinnou minimalizovať vznik odpadu a mobilizovať svoje správanie v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

 

 

 

ČLÁNOK II. 

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM 

 

 

§ 3 

Nakladanie so zmesovým odpadom 

 

(1) Pôvodca komunálneho odpadu je osobou povinnou vytriediť komunálny odpad podľa 

jednotlivých zloţiek komunálneho odpadu  pred uloţením zmesového odpadu do 

určených zberných nádob a zmesový odpad zhromaţďovať do nádob určených na 

zmesový odpad uţ zbavený od ostatných zloţiek komunálneho odpadu, s ktorými nakladá 

a ktoré uskladňuje, alebo odovzdáva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.  

 

(2) Pôvodca odpadu je osobou povinnou dodrţiavať systém nakladania so zmesovým 

odpadom upravený ustanoveniami tohto nariadenia a zhromaţďuje zmesový odpad do 

zberných nádob určených ustanoveniami tohto nariadenia.  

 

(3) Pre zhromaţďovanie zmesového odpadu je na území obce zavedený systém bez 

zavedenia mnoţstvového zberu pre všetkých pôvodcov odpadu.  

 

                                                           
1
 § 4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom zriadení 
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(4) Vývoz zmesového odpadu zo zberných nádob je na území obce zabezpečený 

prostredníctvom zmluvného partnera obce pre zber zmesového odpadu priebeţne                        

a pravidelne 1x za 14 dní  podľa zverejneného harmonogramu.  

 

(5) Mimo vývozných termínov je pôvodca  odpadu osobou povinnou zabezpečiť dočasné 

a bezpečné zhromaţdenie zmesového odpadu. 

 

(6) Nakladanie so zmesovým odpadom je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

 

§ 4 

Zberné nádoby na zmesový odpad 

 

Pre zhromaţďovanie zmesového odpadu bez zavedenia mnoţstvového zberu sú pre 

pôvodcov odpadu na území obce určené zberné nádoby: 

a) pre rodinné domy: KUKA zberné nádoby s objemom 110 l, 120 l: 

1. jedna zberná nádoba s objemom 110 l, 120 l pre 1 – 5 člennú domácnosť 

obývajúcu rodinný dom,  

2. dve zberné nádoby s objemom 110 l, 120 l pre 6 a viac člennú domácnosť 

obývajúcu rodinný dom, 

b) pre bytové domy: KUKA zberné nádoby s objemom 110 l, 120 l: 

1. jedna zberná nádoba s objemom 110 l, 120 l pre 1 – 5 člennú domácnosť 

obývajúcu byt v bytovom dome,  

2. dve zberné nádoby s objemom 110 l, 120 l pre 6 a viac člennú domácnosť 

obývajúcu byt v bytovom dome, 

c) pre právnické osoby a podnikateľov:
2
 KUKA zberné nádoby s objemom 110 l, 120 l: 

jedna zberná nádoba pre kaţdú prevádzku.  

  

 

§ 5 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový odpad 

 

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový odpad nie sú súčasťou miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Pôvodca odpadu náklady na zbernú 

nádobu pre zmesový odpad znáša sám. 

 

(2) Pôvodca odpadu je osobou povinnou zabezpečiť si zbernú nádobu na zmesový odpad 

v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

(3) Pôvodca odpadu si na zhromaţďovanie zmesového odpadu môţe podľa potreby zakúpiť 

od obce na obecnom úrade obce aj zberné vrece označené logom zberovej spoločnosti  za 

úhradu:  1,32 € / ks.  

 

                                                           
2
 právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 

účel ako na podnikanie; podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania 



 
             Obec CHMEĽOV 

                  VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

                     NA ÚZEMÍ OBCE 

5 

 

 

§ 6 

Pravidlá pre užívanie a udržiavanie zberných nádob na zmesový odpad,  

ich umiestňovanie a sprístupňovanie 

 

(1) Pôvodca odpadu je osobou povinnou pouţívať na území obce zberné nádoby na zmesový 

odpad v druhu, objeme a v počte len v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Zberné 

nádoby na zmesový odpad musia byť označené v súlade s ustanoveniami tohto 

nariadenia.      

 

(2) Za účelom vývozu zmesového odpadu je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti 

povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby na zmesový odpad a splniť 

nasledujúce podmienky, aby:   

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na 

vhodnú manipuláciu so zbernými nádobami,  

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena verejného priestranstva obce,  

c) zberné nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských 

ihrísk, prevádzok obchodu a sluţieb, frekventovaných miest,  

d) zberné nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,  

e) zberné nádoby neboli umiestnené trvalo na miestnej komunikácii alebo parkovisku. 

                                                                                        

(3) Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na zmesový odpad pri bytových domoch 

určí majiteľ, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s obcou 

prostredníctvom zodpovedného zamestnanca obce. 

 

(4) Na verejnom priestranstve na území obce, na chodníkoch, parkoviskách a miestnych 

cestách moţno nádoby na zmesový odpad ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich 

vyprázdnenie a vývoz odpadu. Po vyprázdnení zberných nádob  je pôvodca odpadu 

povinný v čo najkratšom čase zabezpečiť ich umiestnenie späť na vyhradené miesto. 

 

(5) Ak nastanú okolnosti, ktoré znemoţňujú prístup a vyprázdnenie zberných nádob na 

zmesový odpad je majiteľ, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť ich 

premiestnenie, sprístupnenie na vývoz odpadu a po ich vyprázdnení zabezpečiť ich 

vrátenie na vyhradené miesto.  

 

(6) Zberné nádoby na zmesový odpad je na území obce zakázané prepĺňať a preťaţovať 

nadmerným mnoţstvom odpadu.  

 

(7) Zberné nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vloţení odpadu uzavrieť. 
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ČLÁNOK III. 

SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

 

 

§ 7 

Nakladanie s triedenými zložkami komunálnych odpadov 

 

(1) Pôvodca odpadu je osobou povinnou dodrţiavať systém triedenia a nakladania 

s jednotlivými zloţkami komunálnych odpadov upravený ustanoveniami tohto nariadenia               

a triedené zloţky komunálnych odpadov zhromaţďovať do zberných nádob určených 

ustanoveniami tohto nariadenia spôsobom upraveným ustanoveniami tohto nariadenia.  

 

(2) Pôvodca jednotlivých triedených zloţiek komunálneho odpadu je osobou povinnou 

dodrţiavať ustanovenia tohto nariadenia súvisiace s ich nakladaním v rozsahu 

primeranom zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi.  

 

 

§ 8 

Odpad z obalov  

a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi  

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený zber odpadu z obalov a odpadu z neobalových 

výrobkov: 

a) z papiera, 

b) zo skla, 

c) z plastu,                                         

d) z kovu, 

e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky. 

 

(2) Pôvodca odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi je 

povinný tento odpad vytriediť od ostatných zloţiek komunálneho odpadu, zhromaţďovať 

ho a odovzdávať v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

(3) Pôvodca odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

zhromaţďuje odpad podľa jeho zloţenia do zberných vriec v súlade s ustanoveniami 

tohto nariadenia čistý, zbavený nečistôt a vytriedený od ostatných zloţiek komunálneho 

odpadu.  

 

(4) Pôvodca odpadu zhromaţďuje odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov: 

a) z papiera do zberných vriec modrej farby, 

b) zo skla do zberných vriec zelenej farby, 

c) z plastu do zberných vriec ţltej farby, 

d) z kovu do zberných vriec červenej farby, 

e) z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky do zberných vriec 

oranţovej farby. 
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(5) Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu povinný 

zhromaţďovať do zberných vriec podľa príslušnej farby  v čo najmenšom objeme, 

rozloţený, stlačený, aby bol objem zberných vriec vyuţitý efektívne a aby sa 

minimalizovalo ich prepĺňanie.  

 

(6) Zberné vrecia je zakázané prepĺňať a preťaţovať nadmerným mnoţstvom odpadu. 

 

(7) Pôvodca odpadu môţe odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov odovzdať aj vo 

vyhradených priestoroch zberného dvora, s výnimkou odpadu z obalov a odpadu 

z neobalových výrobkov z kovu. 

 

(8) Vývoz odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov na území obce zabezpečuje 

zmluvný partner obce v súlade so zverejneným ročným harmonogramom. Mimo 

vývozných termínov je pôvodca  odpadu povinný zabezpečiť dočasné a bezpečné 

zhromaţdenie odpadu, alebo jeho umiestnenie vo vyhradených priestoroch zberného 

dvora. 

 

(9) Pôvodca odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v deň vývozu odpadu 

zmluvným partnerom obce podľa ročného harmonogramu, najneskôr o 6.00 hod. ráno 

uloţí zberné vrecia s odpadom na miesto určené pre vývoz odpadu.        

 

 

§ 9 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený zber biologicky rozloţiteľného kuchynského 

odpadu z domácností (najmä rastlinný odpad z prípravy jedál: rôzne šupy z čistenia 

ovocia a zeleniny, vajcové škrupinky, zvyšky jedál, okrem tých, ktoré obsahujú kosti, 

mäso i z rýb a mliečne výrobky, nedojedené, zhnité, plesnivé ovocie a zelenina, škrupiny 

z orechov a orieškov, šupy z citrusových plodov, banánov, rastlinný odpad vznikajúci pri 

konzervovaní potravín, suché alebo zvädnuté rezané kvety a podobne) pre pôvodcov 

biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností obývajúcich byty 

v bytovom dome. Pôvodca biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu je povinný 

tento odpad vytriediť od ostatných zloţiek komunálneho odpadu, zhromaţďovať ho 

v zberných nádobách a priebeţne odovzdávať do zbernej nádoby hnedej farby 

umiestnenej pri bytovom dome.  

 

(2) Vývoz biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností zo zberných nádob 

je na území obce zabezpečený prostredníctvom zmluvného partnera obce pre zber 

biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností priebeţne a pravidelne 1x 

za 7 dní. 

 

(3) Mimo zberných termínov je pôvodca  odpadu povinný zabezpečiť dočasné a bezpečné 

zhromaţdenie biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

 

(4) Obec na území obce pre pôvodcov biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu 

z domácností obývajúcich rodinné domy nezabezpečuje triedený zber biologicky 
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rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností (najmä rastlinný odpad z prípravy 

jedál: rôzne šupy z čistenia ovocia a zeleniny, vajcové škrupinky, zvyšky jedál, okrem 

tých, ktoré obsahujú kosti, mäso i z rýb a mliečne výrobky, nedojedené, zhnité, plesnivé 

ovocie a zelenina, škrupiny z orechov a orieškov, šupy z citrusových plodov, banánov, 

rastlinný odpad vznikajúci pri konzervovaní potravín, suché alebo zvädnuté rezané kvety 

a podobne), ale im umoţňuje vlastné kompostovanie. Dôvodom nezavedenia triedeného 

zberu biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu z domácností je uplatnenie 

výnimky.
3
    

                

(5) Pôvodca biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu ţijúci v rodinnom dome je 

povinný tento odpad vytriediť od ostatných zloţiek komunálneho odpadu a kompostovať. 

 

 

§ 10 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený  zber jedlých olejov a tukov z domácností.  

 

(2) Pôvodca odpadu jedlých olejov a tukov z domácností je povinný tento odpad vytriediť od 

ostatných zloţiek komunálneho odpadu, zhromaţďovať ho a odovzdať do zberných 

nádob v určenom čase. Odpad je potrebné odovzdať v bandaskách, v plastových fľašiach 

či iných uzatvárateľných obaloch s funkčným uzáverom, ktoré sú nevratné. Pôvodca 

odpadu si obaly na jedlé oleje a tuky z domácností zabezpečí individuálne. 

  

(3) Termín a miesto pristavenia zbernej nádoby oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaţdenie jedlých olejov a tukov z domácností, alebo 

jeho umiestnenie vo vyhradených priestoroch zberného dvora. 

 

 

§ 11 

Biologicky rozložiteľný odpad  

zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína 

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený  zber biologicky rozloţiteľného odpadu zo 

záhrad a parkov (najmä tráva, konáre, drevený odpad, kvetiny, drevná štiepka, popol 

a podobne) vrátane odpadu z cintorína. 

 

(2) Pôvodca biologicky rozloţiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína 

je povinný tento odpad vytriediť od ostatných zloţiek komunálneho odpadu                            

a zhromaţďovať na zbernom mieste v priestoroch poľnohospodárskeho druţstva, alebo 

vo vyhradených priestoroch zberného dvora. 

 

 

 

 

                                                           
3
 § 81 odsek 21 písmeno b) zákona o odpadoch 
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§ 12 

Objemný odpad  

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený zber objemného odpadu (najmä nábytky, staré 

okná, dvere, koberce a podobne).  

 

(2) Pôvodca objemného odpadu je povinný tento odpad vytriediť od ostatných zloţiek 

komunálneho odpadu, zhromaţďovať ho a  priebeţne odovzdávať do veľkoobjemového 

kontajnera umiestneného v zbernom dvore.  

 

 

§ 13 

Komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok 

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu z domácností 

s obsahom škodlivých látok (najmä rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, ţivice, laky, 

kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie 

rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie prášky, čistiace prostriedky, handry znečistené 

olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a podobne). 

 

(2) Pôvodca odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je povinný tento odpad 

vytriediť od ostatných zloţiek komunálneho odpadu, zhromaţďovať ho a priebeţne 

odovzdávať do veľkoobjemového kontajnera umiestneného v zbernom dvore.  

 

 

§ 14 

Drobné stavebné odpady 

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený zber drobných stavebných odpadov (najmä 

tehly, obkladačky, dlaţdice, parkety a podobne) zavedením mnoţstvového zberu. 

 

(2) Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný tento odpad vytriediť od ostatných 

zloţiek komunálneho odpadu, zhromaţďovať ho a priebeţne odovzdávať do 

veľkoobjemového kontajnera umiestneného v zbernom dvore. 

 

 

§ 15 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne 

 

(1) Obec na území obce umoţňuje prevádzkovať triedený zber biologicky rozloţiteľného 

kuchynského odpadu a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchyne. 

 

(2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly sú nákladom prevádzkovateľa kuchyne.   
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(3) Zberné nádoby biologicky rozloţiteľného kuchynského odpadu  a reštauračného odpadu 

môţu byť umiestené výhradne v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

 

(4) Biologicky rozloţiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľov 

kuchyne je zakázané zhromaţďovať na verejné priestranstvo obce. 

 

 

§ 16 

Elektroodpad z domácností 

 

(1) Obec na území obce umoţňuje  oddelený zber elektroodpadu z domácností.   

 

(2) Pôvodca elektroodpadu z domácností je povinný tento odpad vytriediť od ostatných 

zloţiek komunálneho odpadu, zhromaţďovať ho a priebeţne odovzdávať: 

a) distribútorovi prostredníctvom spätného zberu, 

b) prostredníctvom kalendárového zberu zabezpečeného zmluvným partnerom obce pre 

prepravu odpadu,  

c) do veľkoobjemového kontajnera umiestneného v zbernom dvore. 

 

(3) Termín a miesta kalendárového zberu oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

 

§ 17 

Použité prenosné batérie a akumulátory  

a automobilové batérie a akumulátory 

 

(1) Obec na území obce umoţňuje  oddelený zber pouţitých prenosných batérií 

a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov (ďalej aj „použité batérie 

a akumulátory“). 

 

(2) Pôvodca pouţitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

a akumulátorov je povinný tento odpad vytriediť od ostatných zloţiek komunálneho 

odpadu, zhromaţďovať ho a odovzdať: 

a) na mieste spätného zberu, 

b) prostredníctvom kalendárového zberu zabezpečeného zmluvným partnerom obce pre 

prepravu odpadu.   

 

(3) Termín a miesta kalendárového zberu oznámi obec pôvodcom odpadu v súlade 

s ustanoveniami tohto nariadenia. Mimo zberných termínov je pôvodca odpadu povinný 

zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaţdenie batérií a akumulátorov. 
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§ 18 

Veterinárne lieky a humánne lieky  

nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky 

 

(1) Obec na území obce nezabezpečuje zber nespotrebovaných veterinárnych a humánnych 

liekov a zdravotníckych pomôcok.  

 

(2) Pôvodca nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych 

pomôcok odovzdá tento odpad na mieste spätného zberu do verejných lekární. 

 

 

§ 19 

Odpadové pneumatiky 

 

(1) Obec na území obce nezabezpečuje zber odpadových pneumatík. 

 

(2) Pôvodca odpadu odovzdá odpadové pneumatiky v pneuservise, alebo distribútorovi 

pneumatík.  

 

 

§ 20 

Textil 

 

(1) Obec na území obce zabezpečuje triedený zber textilu (najmä odevy, deky, prikrývky, 

posteľná bielizeň).  

 

(2) Pôvodca odpadu môţe čistý textil priebeţne odovzdávať do zberných nádob 

umiestnených v zbernom dvore. 

 

 

 

ČLÁNOK IV. 

ZBERNÝ DVOR 

 

 

§ 21 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

(1) Obec na území obce prevádzkuje zberný dvor.  

 

(2) Zberný dvor je umiestnený v  oplotenom areáli v lokalite pri poľnohospodárskom 

druţstve.  

 

(3) Prevádzková doba zberného dvora obce je zverejnená na webovom sídle obce a na 

informačnej tabuli pri vstupe do priestorov zberného dvora.  
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(4) V zbernom dvore môţe pôvodca odpadu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia 

odovzdávať:        

a) 20 01 01 Papier a lepenka, 

b) 20 01 02 Sklo, 

c) 20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, 

d) 20 01 11 Textílie, 

e) 20 01 10 Šatstvo, 

f) 20 01 25 Jedlé oleje a tuky, 

g) 20 01 21 Ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 

h) 20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 

i) 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti, 

j) 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35, 

k) 20 01 39 Plasty, 

l) 20 02 01 Biologicky rozloţiteľný odpad (len zo záhrad, parkov vrátane odpadu 

z cintorínov), 

m) 20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné ako uvedené v 20 01 27, 

n) 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 

o) 20 03 07 Objemný odpad, 

p) 20 03 08 Drobný stavebný odpad.  

 

(5) V zbernom dvore obce  môţe vybrané  zloţky komunálneho odpadu odovzdať len 

pôvodca odpadu, ktorý je zároveň poplatníkom obce.  

 

 

 

ČLÁNOK V. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE  

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI  

NA ÚZEMÍ OBCE 

 

 

§ 22 

Povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov 

 

(1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný udrţiavať v okolí zberných nádob poriadok                

a čistotu. 

 

(2) Pôvodca komunálnych odpadov nemôţe zberné nádoby, umiestnené na verejnom 

priestranstve obce premiestňovať na iné miesta, ako určila obec. 

 

(3) Ak je zberná nádoba dočasne zaplnená odpadom je pôvodca odpadu povinný dočasne 

zabezpečiť bezpečné umiestnenie odpadu v priestoroch svojej domácnosti, prevádzky.  
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§ 23 

Informačná kampaň obce 

 

(1) Obec na území obce poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov 

presné a pravidelné informácie o harmonograme, alebo zmene harmonogramu 

pravidelného odvozu  vybraných zloţiek komunálnych odpadov. Oznamovaciu povinnosť 

obec splní obvyklým a beţne dostupným spôsobom, najmä letákmi do kaţdej domácnosti 

a prevádzky podnikateľov, na webovom sídle obce a na úradných tabuliach obce.  

 

(2) Obec na území obce poskytne a zabezpečí pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov 

presné informácie o termínoch kalendárového zberu, kampaňového zberu, mobilného 

zberu, alebo o termínoch a mieste dočasného umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov 

pre zber vybraných zloţiek komunálnych odpadov.  Oznamovaciu povinnosť obec splní 

obvyklým a beţne dostupným spôsobom, najmä opakovaným vyhlásením v obecnom 

rozhlase, na webovom sídle obce, prostredníctvom sociálnej siete, prostredníctvom sms 

aplikácie a na úradných tabuliach obce. 

 

 

§ 24 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

Osoba, ktorá zistí nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na 

území obce Chmeľov je osobou povinnou bez zbytočného odkladu oznámiť túto 

skutočnosť obci Chmeľov: 

a) osobne na obecnom úrade obce, alebo 

b) telefonicky: +421 51 748 15 55, alebo 

c) elektronicky: obec.chmelov@gmail.com . 

 

 

 

ČLÁNOK VI. 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 25 

Prechodné ustanovenia 

 

Pre zhromaţďovanie zmesového odpadu bez zavedenia mnoţstvového zberu si pôvodca 

odpadu zberné nádoby zabezpečí  a v počte a objeme dá do súladu s ustanoveniami tohto 

nariadenia najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tohto nariadenia.  

 

 

§ 26 

Záverečné ustanovenia 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Chmeľov na svojom zasadnutí dňa ________2022.  



 
             Obec CHMEĽOV 

                  VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

                     NA ÚZEMÍ OBCE 

14 

 

 

§ 27 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ___________2022. 

 

 

§ 28 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chmeľov, vrátane dodatkov. 

 

 

§ 29 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2022 (alebo 15-tym dňom 

od vyvesenia). 

 

_________________________________ 

Milan Polča 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


