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                                          Všeobecne záväzné nariadenie 
                              obce Malá Čalomija  č. 1/2021                                                                                  
 
                         o nakladaní s komunálnym odpadom 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Malá Čalomija vo veciach územnej samosprávy v zmysle 
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o odpadoch“) sa uznieslo na tomto  
 

                                         
                                   všeobecne záväznom nariadení. 
 
                                                                        § 1 
                                                             Predmet úpravy  
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
Malá Čalomija:  
 
    - o nakladaní so zmesovým odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,  
    - o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,  
    - o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  
    - o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 
od          prevádzkovateľa kuchyne,  
    - o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 
elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 
batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov, o spôsobe zberu 
objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok vrátane určenia 
miesta na ich ukladanie,  
    - podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,  
    - o spôsobe spätného zberu pneumatík,  
    - o prevádzkovaní zberného dvora,  
    - a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.  
 
                                                                   § 2 
                                             Vymedzenie základných pojmov  
 
    1) Pôvodca odpadu je každý, ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad¹) a je 
poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.²)  
 
1) § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                    
2 ) § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.                                                                                                                                                                                                                
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   (2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má komunálny odpad v držbe³)                    

   (3) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce, spôsob 
triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými 
odpadmi, určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na ukladanie týchto 
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.                                                                                                   

    (4) Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, 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.                                                                                                                                 

    (5) Zložkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území obce Malá 
Čalomija sa rozumejú:                                                                                                                                                                                    
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ako sú papier, sklo,     
plasty, kovy,                                                                                                                                                             
b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad a to všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady:                                                                                                    
1. odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií,     
reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je 
biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.                                
c) jedlé oleje a tuky,                                                                                                                                                           
d) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje 
možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktorý svojím charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy 
pri nakladaní s ním, napríklad chemické prípravky z domácností, oleje a tuky, farby, lepidlá, 
rozpúšťadlá, obaly znečistené týmito zložkami,                                                                                                 
e) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, 
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný 
tomu, ktorý pochádza z domácností, ako napríklad spotrebná elektronika, informačné technológie a 
telekomunikačné zariadenia, svietidlá, svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo 
obrazu, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia na rekreačné a 
športové účely, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu,                                                                                                                                                                              
f) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený v písmene e) s vonkajším 
rozmerom najviac 25 cm,                                                                                                                                                
g) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:                                                                                                               
1. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, súprava batérií alebo akumulátorov, 
ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a                                                                                
2. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory používané pre štartér, 
osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla4) a jeho osvetlenie,                                                                                      
h) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,   
____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                              
3 ) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.                                                                                                                                                                 
4 ) § 2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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   i) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, podlahová 
krytina, koberec,  
   j) iné komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov,  
   k) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacích prác5)  vykonávaných 
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.6)  
 
  (6) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.7)                                                                                                                      

   (7) Zberná nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený na 
verejnom priestranstve je typizovanou nádobou určenou na ukladanie zložiek komunálneho 
odpadu za účelom ich prechodného zhromaždenia do doby ich odvozu.                                                 

    (8) Stále zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa na verejnom 
priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi odpadu a ktoré je 
určené obcou na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo záhrad alebo na 
umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre objemný odpad.                                                                           

    (9) Správcom nehnuteľnosti pre                                                                                                                                                                                                      
a)  rodinný dom8) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o    
výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho 
úkonu,                                                                                                                                                                           
b)  bytový dom9)alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je:                                                                                                                                                  
1. vlastník,                                                                                                                                                       
2. nájomca na základe zmluvy o nájme alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na 
základe iného právneho úkonu,                                                                                                                    
3. správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve obce,                                                                                               
c) bytový dom vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb je 
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca podľa osobitného 
predpisu,10)                                                                                                                                                
d) ostatné budovy na bývanie11) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na 
základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe 
iného právneho úkonu,                                                                                                                                     
e) nebytový priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako 
podnikateľské účely je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na 

5)§ 55 ods. 2 písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.                                                                                                                                              
6) zákon č. 582/2004 Z. z.                                                                                                                                                                     
7) § 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.                                                                                                                                                 
8) §43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.                                                                                             
9) §43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.                                                                                              
10) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov.                                                                                                                                                                  
11) §43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 
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základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe 
iného právneho úkonu,  
   f)  nebytovú budovu12) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe 
zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného 
právneho úkonu,  
   g)  inžiniersku stavbu13) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe 
zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného 
právneho úkonu,  
   h)  nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, 
správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na 
základe iného právneho úkonu.  
  (11) Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, 
správcom nehnuteľnosti je zástupca vlastníkov alebo správca určený vlastníkmi. Ak je 
vlastníkom štát alebo obec, správcom nehnuteľnosti je správca.14)  

  (12) Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou 
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu15) na vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a 
prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Oprávnenou osobou pre zber odpadov z 
obalov a odpadov z neobalových výrobkov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, 
ktorá má okrem zmluvy podľa predchádzajúcej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou 
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie systému 
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.  
 
                                                                        § 3 
                                                         Systém zberu odpadov  
 
Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:  
        a)  kontajnerový a vrecový,  
        b)  kalendárový zber,  
        c)  intervalový zber,  
        d)  oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:  
             - elektroodpad z domácností,  
             - batérie a akumulátory,  
             - obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,  
             - drobný stavebný odpad,  
             - objemný odpad,  
             - odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,  
         e)  triedený zber komunálnych odpadov pre:  
 

12) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.                                                                                  
13) § 43a ods. 3 písm. j) až p) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.                                                           
14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.                                
15) § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.  
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      - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba-      
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,  
      - jedlé oleje a tuky z domácností,  
      - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína,  
      - papier, plasty, kovy, sklo, textil,  
   f)  zmesový zber komunálnych odpadov - v obci je zavedený množstvový žetónový zber  
zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a pre 
fyzické osoby – odvoz komunálneho odpadu od držiteľa odpadu zo zbernej nádoby oprávnenou 
organizáciou za protihodnotu obcou vydaného žetónu. Žetóny sa kupujú na obecnom úrade 
Malá Čalomija. Cena žetónu je určená osobitnými predpisom 
   g)  interval odvozu komunálneho odpadu – jedenkrát za tri týždne  
   h)  v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, poplatok je upravený 
osobitným predpisom,  
  ch)  na území obce nie je zriadený zberný dvor  
 
                                                                       § 4  
          Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  
 
 
     1) Podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch pôvodca komunálnych odpadov je povinný  
       a)  nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
obce,  
       b)  zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,  
       c)  užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,  
       d)  ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a 
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.  
 
    2) Obec určuje zberné nádoby na ukladanie komunálneho odpadu:  
        – kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad,  
        – plastový kontajner 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l pre zmesový komunálny odpad,  
        – farebné plastové vrecia alebo zberné nádoby označené farebným štítkom pre triedený    
zber komunálneho odpadu: 

• modrá pre zložku papier,  
• žltá pre zložku plast, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,  
• zelená pre sklo,  

           – plastový kontajner 1100 l pre obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad 
              z nich, 
           – veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady, 
           – veľkoobjemový kontajner pre elektroodpad z domácností, 
           – veľkoobjemový kontajner pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zo záhrad 
              a parkov vrátane odpadu z cintorína, 
           – veľkoobjemový kontajner pre batérie a akumulátory. 
 
    3) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný v deň zberu a vývozu komunálneho odpadu a 
zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo vrece na verejne prístupnom mieste, 
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo.  
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    4) Podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch zakazuje sa ukladať do zberných nádob 
určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny 
odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho 
odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.  
                                                                                                                                   
                                                                           § 5 
                                                         Náklady na zbernú nádobu  
 
    1) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný na obecnom úrade obce objednať si potrebný 
počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad.  
 
    2) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný objednanú zbernú nádobu na zmesový 
komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci 100 % z úhrady za zbernú nádobu. 3) Náklady na 
zabezpečenie zberných nádob a vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých 
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, obec zahŕňa do miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
                                                                         § 6 
                                  Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu  
 
    1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je zavedený pre právnické osoby, 
fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby.  
 
    2) Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval odvozu 
komunálneho odpadu:  
        a) jedenkrát za dva týždne,  
        b) jedenkrát za tri týždne  
        c) jedenkrát za štyri týždne.  
 
    3) Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu obec ustanovuje veľkosti 
zberných nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:  
        a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu,  
        b) plastový kontajner 120 l,  
        c) plastový kontajner 240 l,  
        d) plastový kontajner 1100 l,  
        e) plastové vrecia,  
        f) veľkoobjemový kontajner.  
 
    4) Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu je 
pôvodca komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, do 30 dní odo dňa vzniku 
povinnosti platiť poplatok.  
 
    3) Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.  
 
 
                                                                       § 7  
                      Podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom  
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   1) Podľa § 80 ods. 4 zákona o odpadoch zmesový komunálny odpad je nevytriedený 
komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

   2) Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných 
nádob určených týmto nariadení sa uplatňuje kalendárový intervalový množstevný systém zberu.  
 
   3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
 
   4) Pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný mať minimálne jednu zbernú nádobu 
na zmesový komunálny odpad.  
 
   5) Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát za tri 
týždne. O dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu obec vopred informuje 
pôvodcov zmesového komunálneho odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na 
úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  
 
 
                                                                             § 8 
      Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO)  
 
 
   1) Obyvatelia obce môžu kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich 
kompostoviskách. Nepoužiteľnú časť (veľké konáre, veľké množstvo kukuričných stoniek a 
pod.) sú povinní umiestniť výlučne len na tento účel vyhradených a označených miestach a riadiť 
sa pokynmi na ukladanie. Za vyhradené miesta sa považuje         
       - označené malé obecné kompostovisko pri sušičke,  
       - označené malé obecné kompostovisko za farskou záhradou 
 
   2) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre 
obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách.  
 
 
                                                                      § 9 
                      Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov  
 
 
    1) Na území obce je zavedený a vykonávaný triedený zber komunálnych odpadov pre papier, 
plasty, kovy, sklo, textil, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.  
 
    2) Komunálny odpad:  
        a) papier sa triedi a ukladá do modrého plastového vreca (zbernej nádoby označenej modrým 
štítkom), 
        b) plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa triedia a ukladajú 
do žltého plastového vreca (zbernej nádoby označenej žltým štítkom) na plasty, 
        c) sklo sa triedi a ukladá do zbernej nádoby označenej zeleným štítkom na sklo (pri 
kultúrnom dome) 
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     d) textil sa triedi a ukladá do plastového vreca a odovzdáva pri kalendárovom zbere alebo do 
označeného kontajnera (pred kultúrnym domom).  
 
     3) Obec zabezpečí pôvodcom komunálneho odpadu zberné nádoby a vrecia na ukladanie 
triedených zložiek komunálneho odpadu.  
 
     4) Na území obce pre držiteľov triedeného zberu komunálneho odpadu uvedeného v ods. 2 
písm. a) až g) tohto paragrafu sa uplatňuje kalendárový zber triedených zložiek komunálneho 
odpadu.  
 
     5) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedeného komunálneho odpadu 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
 
     6) Zber triedeného komunálneho odpadu sa uskutočňuje podľa termínov určených v 
kalendárovom zbere.  
 
     7) O dni zberu a prepravy triedeného komunálneho odpadu obec informuje držiteľov 
odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a 
na internetovej stránke obce).  
 
                                                                          § 10  
                              Spôsob a podmienky zberu elektroodpadov z domácností  
 
 
    1) Podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý 
pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý 
je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z 
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako 
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.  
 
     2) Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z 
domácností uplatňuje kalendárový zber.  
 
     3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú 
zmluvu.  
 
      4) Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu elektroodpadu 
z domácností najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením vozidla 
alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a 
prepravu elektroodpadu z domácností v častejšom intervale.  
 
      5) O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste obec vopred 
informuje držiteľa elektroodpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, 
na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  
 
     6) Podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch spätný zber elektroodpadu je odobratie 
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia  
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         a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania 
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej 
kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,                                                                                                                                      
         b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne 
a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej 
predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej 
blýzkosti. 
 

                                                                               §11  
         Spôsob a podmienky zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
 
  
    1) Podľa § 52 ods. 3 zákona o odpadoch obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie 
tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od 
výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa 
považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.  
 
    2) Podľa § 73 ods. 3 zákona o odpadoch neobalový výrobok na účely tohto zákona je 
výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do 
niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho 
odpadu,  
 
      a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, 
predliskov a vlákien určených na priemyselné pouţitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z 
materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, 
vlákien a výrobkov určených na priemyselné pouţitie,  
      b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov 
okrem  
          1. hygienického a sanitárneho papiera,  
          2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,  
          3. cigaretového papiera,  
          4. karbónového kopírovacieho papiera,  
          5. filtračného papiera,  
          6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,  
          7. cenín,  
      c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,  
      d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.  
 
    3) Na území obce pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sa na 
zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uplatňuje kalendárový zber.  
 
    4) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu.  
 
    5) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zber a 
prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej jedenkrát za tri mesiace, 
a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v častejšom intervale.  
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    6) O dni zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a o 
zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách 
a na internetovej stránke obce).  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                         § 13 
 Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 
batérií a akumulátorov  
 
 
    1) Na území obce pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov uplatňuje kalendárový zber.  
 
    2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých prenosných batérií a 
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov zabezpečuje oprávnená osoba na 
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
 
    3) Obec zabezpečí pre držiteľa použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov zber a prepravu použitých prenosných batérií a 
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch 
apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V 
prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov v častejšom intervale.  
 
    4) O dni zberu a prepravy použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 
batérií a akumulátorov a o zbernom mieste obec vopred informuje držiteľa použitých prenosných 
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v obci obvyklým spôsobom 
(miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  
 
 
                                                                         § 14 
                       Spôsob a podmienky zberu veterinárnych a humánnych liekov 
 
 
 Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 
zdravotníckych pomôcok je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a 
zhromažďovať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a 
zdravotnícke pomôcky.  
 
                                                                         § 15  
                                  Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov  
 
 
    1) Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov 
uplatňuje kalendárový zber.  
 
    2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie jedlých olejov a tukov zabezpečuje 
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
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    3) Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu jedlých olejov a tukov 
najmenej jedenkrát za mesiac, a to pristavením vozidla alebo zbernej nádoby. V prípade potreby 
obec zabezpečí zber a prepravu jedlých olejov a tukov v častejšom intervale.  
 
    4) O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste obec vopred informuje 
držiteľa jedlých olejov a tukov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných 
informačných tabulách a na internetovej stránke obce).  
                                                                                                                                  
 
                                                                    § 16  
                                  Spôsob a podmienky zberu objemného odpadu  
 
 
    1) Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje 
kalendárový zber objemného odpadu.  
 
    2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje 
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
 
    3) Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu 
najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch apríl a október, a to pristavením vozidla alebo zbernej 
nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu 
objemného odpadu v častejšom intervale.  
 
4) O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových 
kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu v obci obvyklým 
spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke 
obce).  
 
.  
                                                                     § 17 
            Spôsob a podmienky zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok  
 
 
     1) Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá, 
chemikálie a iné nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok.  
 
    2) Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa na zber 
odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje kalendárový zber.  
 
    3) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom 
škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu.  
 
   4) Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz odpadu z domácností s obsahom 
škodlivých látok najmenej dvakrát do roka, v mesiaci apríl a október, a to pristavením vozidla 
alebo zbernej nádoby. Zber sa uskutočňuje jeden deň. V prípade potreby obec zabezpečí zber a 
prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale.  
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    5) O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia zberných 
nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci 
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej 
stránke obce).  
 
                                                                     § 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                           Spôsob a podmienky zberu drobného stavebného odpadu 
 
 
    (1) Podľa § 80 ods. 5 zákona o odpadoch 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.  

    (2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
 
 
                                                                         § 19 
                                    Spôsob a podmienky zberu odpadových pneumatík  
 
 
     1) Spätný zber odpadových pneumatík je realizovaný spôsobom bezplatného zberu 
odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu 
novej pneumatiky alebo iného tovaru.  

     2) Pneumatika na účely tohto nariadenia je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové 
vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez 
ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.  

     3) Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené 
studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.  

     4) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.  

     5) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na 
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo 
spracovateľovi starých vozidiel.  

     6) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom 
alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za 
distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.  
 
 
                                                                          § 21  
                               Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu  
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   Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto 
nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba nahlásiť obci, v ktorej 
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza  
     - ústne na obecnom úrade obce v čase úradných hodín,  
     - písomne na adresu Obecný úrad obce Malá Čalomija  46,  991 08 Lesenice,  
                                                                                                                              
 - telefonicky na číslo telefónu 047/48 94 102 
 - elektronicky na emailovú adresu starosta@malacalomija.sk 
 
  
                                                                      § 22 
                                               Spoločné a záverečné ustanovenia  
 
 
1) Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických 
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za 
porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čalomija č.01/2016  z 17.06.2016  o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi.  
 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 vydalo obecné zastupiteľstvo obce Malá 
Čalomija na svojom zasadnutí dňa 14.06.2021 
 
 
 
 
V Malej Čalomiji, dňa 15.06.2021  
                                                                                                                                                           
                                                                                                               Ján Šimko   
                                                                                                             starosta obce 

mailto:starosta@malacalomija.sk


 



                                                                                                                                                                         



 
  


