
Obecné zastupiteľstvo obce Kalša na základe ust.§ 81 ods. 3, 5 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 

ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto  

 

N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2022 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce KALŠA 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

 

1) Nariadenie upravuje v súlade s § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:  

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu  

1. elektroodpadov z domácností,  

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,  

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,  

4. jedlých olejov a tukov 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,  

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  

i) prevádzkovaní zberného dvora,  

j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,  

k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 

zák. č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.  

 

2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za 

komunálne odpady.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 



1)   Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny 

odpad je  

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, 

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických 

zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného 

odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.  

 

2)   Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, 

odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, 

kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani 

odpad z demolácií 

 

3) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z nevytriedený komunálny 

odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

4) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z 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. 

 

5) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne 

odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane 

ich zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto 

podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo 

záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.  

 

§ 3 

Nakladanie so zmesovým odpadom 

 

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový odpad zhromažďovať a umiestňovať 

nasledovne:  

- do zbernej nádoby  

- do veľkokapacitného kontajnera. 

 

§ 4 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať do veľkokapacitného kontajnera 

umiestneného v areáli starej školy.  

 

2) Obec zavádza vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce. 

 

TRETIA ČASŤ 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

§ 5 

 



1)    Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, 

pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. 

 

3) Zložka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. ich časť, ktorú 

možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho 

odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné 

nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

 

4) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre: 

 papier,  

 plasty, 

 kovy, 

 sklo, 

 kompozitné obaly na báze lepenky, 

 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 

21 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

 biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

 jedlé oleje a tuky z domácností,  

 elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové 

batérie a akumulátory 

 odpadové pneumatiky, 

 odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

 objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín  

 

5)    Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci 

podľa tohto nariadenia.  

 

§ 6 

Objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín 

 

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

škodlivých látok (nebezpečný odpad) sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať: 

 objemný odpad do kontajnera na zber objemného odpadu, ktorý je umiestnený v areáli 

starého školského dvora, 

 nebezpečný odpad odovzdaním v súlade s harmonogramom na príslušný rok do 

pristaveného vozidla pred budovou obecného úradu.  

 

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

 

§ 7 

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných obalov na báze lepenky 

 

1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a 

oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:  

 sklo:   do zeleného vreca  

 papier:  do modrého vreca 

 plast:  do žltého vreca  

 kov:   do červeného vreca  



 kompozitné obaly na báze lepenky resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky:  do oranžového vreca 

 

§ 8 

Školský zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich 

z domácností 

 

Obec určuje podmienky vykonávania zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov pochádzajúcich z domácností pre školy a školské zariadenia takto : 

 

1)    Škola alebo školské zariadenie (ďalej len "škola"), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a 

odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do 

konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo 

vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii 

zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento 

zber vykonáva. 

 

2) Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).  

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

§ 9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov 

vrátane odpadu z cintorínov 

 

1)    Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov 

vrátane odpadu z cintorína a futbalového ihriska do veľkokapacitného kontajnera. 

 

2)    Obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.  

 

§ 10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

 

1)    Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože preukáže, že 

100% domácností kompostuje vlastný odpad.  

 

§ 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

1)    Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 

ktorého je pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 

zariadenie spoločného stravovania zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.  

 

2)   Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom v 

súlade s platnou právnou úpravou.  

 



3)   Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne  

a)  uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do 

nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,  

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené 

na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do 

ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je 

upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného 

predpisu,110)  

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.  

 

§ 12 

Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

 

1)    Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: – 

odovzdaním v súlade s harmonogramom na príslušný rok do pristaveného vozidla. 

 

2)    Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a 

akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich 

podmienok: – odovzdaním v súlade s harmonogramom na príslušný rok do pristaveného 

vozidla.  

 

§13 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 

1)   Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti 

prostredníctvom zberovej firmy.  

 

2)   Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:  

 

- zber je vykonávaný z jedného miesta – pred budovou obecného úradu, a to na základe 

telefonického oznámenia na č.t. obecného úradu 055 6966 878, počas úradných hodín.  

 

   3)   Zber jedlých olejov a tukov sa uskutočňuje za nasledovných podmienok: 

- použitý jedlý potravinársky olej sa zbiera v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.  

 

§ 14 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 

   1)   Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom 

pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného 

tovaru.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

 

§ 15 

 

  1)    Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. 

 



   2)   Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša 

pôvodný pôvodca odpadu v roku 2023 na 21,24 eur. Výška nákladov bude zahrnutá do 

miestneho poplatku za komunálne odpady. Výška nákladov sa bude upravovať v zmysle 

aktuálnych nákladov na zbernú nádobu.  

 

PIATA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 16 

 

 1)     Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.  

 

 2)     Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. 

 

 3)     Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

.Kalša stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Kalša o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

  4)    Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kalša dňa 13. 12. 

2022. 

 

  5)    Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kalša č. 3/2020 zo 

dňa 30. 11. 2020.  

 

  6)    Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 .  

 

 

   V Kalši, dňa ..............  

 

 

                                                                                                             Miloš Málek  

                                                                                                             starosta obce v. r.  


