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Obec Klokočov 
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva a ustanoveniami § 6 a § 11 zákona SNR 

č. 369/l990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade 
s ustanovením  § 39 zákona NR SR č. 223/2001  Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR  č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a 
doplnkov, vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ :  
 
 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 

O  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi 

 a  drobnými  stavebnými  odpadmi  

na území obce Klokočov 

 
 

 
I. časť 

Úvodné  ustanovenie 
 

§ 1 
Účel odpadového hospodárstva obce 

 

1. Účelom odpadového hospodárstva obce je správne nakladanie s odpadmi, ktoré je aj v 
záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, 
bezpečnosti a zdravia občanov. Účelom odpadového hospodárstva  je zabezpečiť trvalo 
udržateľné nakladanie s odpadmi na území obce: 

 a) predovšetkým odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik, 
 b) ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm. a), vzniknuté odpady v maximálnej 

možnej miere materiálovo zhodnotiť 
 c) ak nie je možný, alebo účelný postup podľa písm. b), odpady energeticky využívať 

a len nevyužiteľné odpady bezpečne zneškodňovať. 
 

§ 2 
Účel  všeobecne záväzného nariadenia 

 

1.  Účelom tohto VZN je v súlade s osobitnými predpismi  upraviť na území obce : 
 a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi / KO / a s drobnými stavebnými 

odpadmi / DSO/,  vznikajúcich na celom katastrálnom území obce, a pri činnostiach 
organizovaných na verejných priestranstvách, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a 
prepravy KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe triedeného 
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými 
stavebnými odpadmi (ďalej len DSO), ako aj o určení miest na ukladanie, 
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zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov, v súlade s plánmi 
odpadového hospodárstva obce alebo iných územných celkov. 

 b) práva a povinnosti orgánov obce, právnických a fyzických osôb pri predchádzaní 
vzniku a nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vyplývajú z 
osobitných predpisov. 

2.  Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, vzťahuje sa toto VZN na 
nakladanie so všetkými odpadmi, vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa na území obce. 

 
§ 3  

Vymedzenie základných pojmov 
 

1. Pojmy podľa osobitných predpisov uvádzané v tomto VZN sú pojmami  najmä podľa 
zákona o odpadoch, zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, stavebného zákona a iných zákonov, kde je uvedená 
ich presná špecifikácia. 
2. Pojmy zavedené týmto VZN sú nasledovné : 
a) Oprávnenou osobou je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, 

ktorá na základe zmluvy uzatvorenej obcou realizuje na území obce zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho odpadu alebo drobného stavebného 
odpadu, alebo niektorú z týchto činností jednotlivo. 

b) Objemný odpad (k. č. 20 03 07) je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, 
ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo 
jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v 
rámci pravidelného zberu. 

c) Uličné smeti sú komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktoré zahŕňajú odpad 
z čistenia ulíc (k. č. 20 03 03) a zmesový komunálny odpad (k. č. 20 03 01), ktorý 
vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách. 

d) Odpady s obsahom škodlivín sú zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v Katalógu 
odpadov označené ako nebezpečné. 

e) Správca nehnuteľnosti pre: 
ea) rodinný dom je vlastník rodinného domu, alebo správca na základe zmluvy s 

vlastníkom, alebo na základe iného právneho úkonu 
eb) bytový dom, alebo rodinný dom s nájomnými bytmi 

1. vlastník 
2. správca nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

ec) bytový dom vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, alebo správca 

ed) bytový dom v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je správca, alebo spoločenstvo 
určené na základe zmluvy, alebo iného právneho úkonu 

ee) ostatné budovy na bývanie je vlastník, správca na základe zmluvy s vlastníkom o 
výkone správy, alebo na základe iného právneho úkonu 

ef) priestor v bytovej budove slúžiaci na podnikateľské účely, alebo iné ako 
podnikateľské účely je vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti, bytu, alebo 
nebytového priestoru na základe zmluvy s vlastníkom, alebo na základe iného 
právneho úkonu 

eg) nebytovú budovu je vlastník, nájomca alebo správca na základe zmluvy s 
vlastníkom, alebo na základe iného právneho úkonu 

eh) inžiniersku stavbu je vlastník nájomca alebo správca na základe zmluvy s 
vlastníkom, alebo na základe iného právneho úkonu 

ei) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napr. chata, chatová osada, byt, 
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nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník, nájomca, alebo správca 
na základe zmluvy s vlastníkom, alebo na základe iného právneho úkonu. 

f) Zberový dvor – je doplnkom celoplošných systémov zberu, prepravy a zneškodňovania 
vybraných zložiek komunálneho odpadu. Ide o oplotené /zastrešené/ plochy, kde môžu 
obyvatelia nosiť vytriedené zložky vrátane nebezpečných odpadov, elektronický odpad, 
veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, pneumatiky atď. Spravidla je v ňom 
zabezpečovaná stála obsluha a jeho prevádzka sa riadi zriaďovateľom schváleným 
Prevádzkovým  poriadkom zberového dvoru v zmysle zákona. 

 
 
 

 
II. časť 

Práva, povinnosti a systém pri nakladaní s odpadmi na území obce 
 

§ 4 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  

                                             

1.   Za  nakladanie  s  KO a  s DSO,  ktoré   vznikli na  území obce, zodpovedá obec. 
2.  Pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu je povinný nakladať alebo  inak  s nimi  

zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.  Taktiež je povinný: 
     a)   zapojiť sa do systému zberu KO v obci, 
     b)   mať a užívať zberné nádoby (ZN) zodpovedajúce systému zberu  KO v obci , 
     c)   ukladať  KO   alebo  ich   oddelené     zložky  a   DSO   na účely ich zberu na  miesta 

určené obcou a  do  zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci.      
3. Vykonávať  zber, prepravu  a zneškodňovanie KO  a DSO  na   území   obce   môže  len  

ten , kto  má  uzatvorenú  zmluvu  na  vykonávanie  tejto  činnosti s obcou, ak túto činnosť 
nezabezpečuje   obec  sama. Obec   v zmluve  podrobne   upraví   spôsob  a  podmienky   
zberu , prepravy  a  zneškodňovanie  týchto  odpadov tak, aby boli v  súlade  s  platným  
programom   odpadového  hospodárstva  obce a s týmto  VZN. 

4. Obec  pre  plnenie  povinnosti  podľa  §  19 ods. l  písm.  g/  a  h/  zákona o   odpadoch  je  
oprávnená  požadovať  od  držiteľa  KO a od   držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s 
KO  alebo  s DSO  na   území    obce,    potrebné informácie. 

5. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto  nakladá  s  KO a  DSO na   území  obce ,  je  
povinný  na   vyžiadanie  obce  poskytnúť  pravdivé a úplné    informácie   súvisiace   s  
nakladaním  s  KO  a   DSO. 

6.  Správca nehnuteľnosti a každý pôvodca resp. držiteľ odpadu je povinný: 
a) mať minimálny resp. odporučený  počet zberných nádob (vlastné, v prenájme alebo 

iným spôsobom v súlade so zákonom o odpadoch zabezpečené ZN) a využívať ich 
podľa zodpovedajúceho stanoveného systému zberu a prepravy KO a DSO ako aj 
triedených zložiek KO, 

b) označiť ZN pre bytové domy z hľadiska ich adresnosti , 
c) umiestniť stanovisko ZN na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je možné , po 

dohode s obcou doriešiť majetkoprávny vzťah k pozemku stanoviska vo vlastníctve 
obce , alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe, 

d) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou 
na verejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať stanoviská ZN 
na vlastné náklady, 

e) minimálne dva krát do roka zabezpečiť u oprávnenej organizácie dezinfekciu ZN 
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nádob na KO, 
f) starať sa o prevádzkyschopnosť ZN, prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovísk 

ZN a okolie zberových nádob  
g) ukladať KO do ZN tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri ich 

vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie. 
7. Správca nehnuteľnosti a každý pôvodca resp. držiteľ odpadu má zakázané: 

a) bez oznámenia oprávnenej organizácie v meste svojvoľne presúvať ZN alebo 
stanoviská ZN, 

b) spaľovať KO v ZN,  
c) ukladať do ZN tekutý odpad, biologicky rozložiteľný a objemný odpad 
d) ukladať do ZN drobný stavebný odpad v rozsahu viac ako 30% objemu ZN,  
e) poškodzovať ZN alebo jej označovanie. 

8. Správca nehnuteľnosti a každý pôvodca resp. držiteľ odpadu je ďalej povinný:  
    a) v deň odvozu KO a zložiek separovaných KO, uložiť ZN resp. zberové vrecia na  

dohodnuté miesto a zabezpečiť k nim prístup (hlavne v zimnom období). 
 

§ 5 
        Systém zberu, prepravy a zhodnocovania a zneškodňovania  odpadov 
 
1. Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO 
 a) Na území  obce pre držiteľov odpadu  alebo správcov nehnuteľností, uvedených v § 3, 

ods. e) tohto VZN ktorí ukladajú KO do zberných nádob KUKA 110 l sa uplatňuje 
intervalovo - množstvový  systém zberu. 

 b) Na území obce  pre držiteľov odpadu, ktorí ukladajú KO do veľkoobjemových 
kontajnerov  /5m3,  7m3/ alebo iných ZN vrátane vriec sa uplatňuje intervalový systém 
zberu . 

 c) Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce vyhradená oprávnená 
organizácia. 

 d) Každý držiteľ odpadu alebo správca nehnuteľnosti je povinný používať typ zberových 
nádob na  KO /vlastné, v prenájme/ zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto 
VZN 
• Pre držiteľov odpadu  / rodinné domy, podnikateľské subjekty do 10 zamestnancov/, 

ktorí užívajú zberové nádoby KUKA 110 l je minimálny počet do 5 osôb 1ks, nad 5 
osôb 2ks. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa kalendára zvozu, ktorý vydáva 
poverená organizácia 2 x za rok. 

• Pre držiteľov odpadu, vlastníkov nehnuteľnosti pre individuálnu rekreáciu / 
záhradkárske a chatové osady , lazy a kopanice a iní pôvodcovia/, ktorí užívajú 
veľkoobjemové kontajnery  / 5m3, 7 m3 / alebo iné ZN, je minimálny  počet 
kontajneru 1 ks a interval odvozu je podľa veľkosti kontajneru spravidla však 
maximálne – leto 1x/ dva mesiace a v zime 1x/ 3 mesiace – podľa dostupnosti 
lokalít, počtu rodinných domov a osôb, sa vždy tento interval upresní .  

• V celoročne nedostupných lokalitách, kde nie sú umiestnené VOK-y alebo iné 
pevné ZN sa problematika nakladania a likvidácie komunálnych odpadov  rieši 
pomocou vrecového systému so zvozom odpadov minimálne 1x / polrok resp. podľa 
oznámenia obyvateľov príslušnej lokality. 

• Interval odvozu (množstvo odvozov) pre intervalovo-množstvový zber si držiteľ KO 
(okrem biologicky rozložiteľných odpadov) určuje individuálne podľa ponúknutých 
možností obce. V obci Klokočov sa zabezpečuje zber pre intervalovo-množstvový   
systém v intervaloch podľa prílohy č.1 VZN. Termíny odvozov sú uvedené 
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v kalendári zvozu.  
e)  Náklady na činnosti nakladania s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku za odpad 

podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods.7 alebo 9 zákona 
o odpadoch.“  

 

2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania  DSO a SO 
a) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa 
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. 

 b) Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber DSO uplatňuje v rámci  systém zberu 
KO ak DSO nepresiahne 30% objemu príslušnej ZN, neobmedzí systém prepravy a 
zneškodňovania, nepoškodí alebo nepreťaží ZN. 

 c) Ak objem DSO je vyšší než 30% objemu príslušnej ZN, považuje sa za stavebný 
odpad (SO) v zmysle zákona o odpadoch a za jeho likvidáciu zodpovedá pôvodca, držiteľ 
alebo správca nehnuteľnosti v súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady.  

 d) Prepravu a zneškodňovanie DSO a SO zabezpečuje na území obce výhradne 
oprávnená organizácia. 

 e) Držiteľ odpadu v objednávke na odvoz SO určí požadovaný objem . Oprávnená 
organizácia určí typ , počet ZN a termín odvozu .  

 f) Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie DSO zahrnuté v miestnom 
poplatku v súlade  zo zákonom o miestnych daniach a poplatku, alebo v cene  žetónu / 
množstvový zber/. 

 g) Poplatky za zber a likvidáciu SO nad rámec DSO znáša pôvodca, držiteľ alebo správca 
 nehnuteľnosti 

 h) Držitelia DSO sú povinní tento zhromažďovať mimo verejného priestranstva alebo na 
verejnom priestranstve len so súhlasom obce. Druh zberových nádob je nevyhnutné 
odsúhlasiť / alebo objednať / s oprávnenou organizáciou. 

 

3. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu /Oo/ 
a) Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber Oo uplatňuje intervalový systém zberu. 
b) Prepravu , zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje na území výhradne 

oprávnená organizácia v spolupráci s obcou. 
c) Oprávnená organizácia na území obce je povinná pre držiteľov odpadu zabezpečiť odvoz 

Oo minimálne 2x za rok. 
d) Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti      

informačného systému v   dostatočnom   časovom   predstihu. V  informáciách sa musí  
uviesť termín odvozu a miesto nakládky Oo  . 

e) Občania, právnické a fyzické osoby môžu využívať i donáškový spôsob zberu vybraných 
zložiek KO na odsúhlasený(é) zberový(é) dvor(y). 

f) Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie Oo zahrnuté v poplatku vyrubeného 
platobným výmerom / v súlade zo zákonom o miestnych daniach a poplatku / 

 

4. Systém zberu , prepravy, a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/ 
a) Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava BRO do zariadenia na zhodnocovanie 

BRO /kompostovisko, kompostáreň/. 
b) Oprávnená organizácia pre držiteľov odpadu zabezpečuje objednávkovým systémom 

ambulantné drvenie BRO /u držiteľa odpadu/. Držiteľ odpadu hradí len náklady na 
energiu a mzdu nevyhnutnej obsluhy. 

c) Držiteľ odpadu podrvený BRO si zhodnocuje vo vlastnom zariadení /kompostovisko, 
kompostáreň/ na vlastné náklady. 

d) Držitelia odpadu môžu využívať i donáškový spôsob zberu vybraných zložiek BRO na 
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odsúhlasené kompostovisko(á) a kompostáreň. 
e) Oprávnená organizácia zabezpečuje ambulantné drvenie BRO pre držiteľa odpadu 

minimálne 2x za rok , pričom termín tejto služby bude včas zverejnený alebo vymedzený 
v kalendári zvozu. Pre informovanosť držiteľov odpadu, obec využije všetky možnosti 
informačného systému v dostatočnom časovom predstihu.  

 

5. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov /OŽS/ 
a) Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber OŽS uplatňuje objednávkovým systémom 

zberu. 
b) Prevádzkovateľ septiku alebo žumpy je povinný s prihliadnutím na objem septiku 

zabezpečovať jeho vyprázdňovanie a zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie odpadu v 
dostatočných časových intervaloch, tak, aby nedošlo k úniku do okolia 

c) Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená 
organizácia . Informácia o oprávnených organizáciách eviduje obecný úrad. 

d) Oprávnená organizácia OŽS zneškodňuje výhradne v zariadeniach OŽS splňujúce 
požiadavky a ustanovenia  zákona o odpadoch. 

e) Náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných 
vzťahov priamo oprávnenej organizácii. 

f) Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku /žumpy/ je povinný 
po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovať doklady o zabezpečení zneškodňovania OŽS 
oprávnenou organizáciou v zariadení na zneškodňovanie , ktoré spĺňa požiadavky a 
ustanovenia zákona o odpadoch. 

g) Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad  využije všetky možnosti informačného 
systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách sa musí uviesť termín odvozu 
a meno oprávnenej organizácie. 

 

6. Systém zberu , prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov /NO/ 
a) Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto  NO:  
- opotrebované batérie a akumulátory,  
- odpadové oleje, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
- opotrebované pneumatiky. 
b) Pôvodca odpadu je povinný prednostne s KO vytriediť NO v rozsahu uvedenom v bode 6 

písmena a, ukladať ich do zberových nádob podľa pokynov obecného úradu , po dohode 
s oprávnenou organizáciou. 

c) Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje intervalovým zberom. 
d) Preprava a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území obce  výhradne oprávnená  

organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie /§8 zák . o odpadoch/. 
e) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne 

označený . 
f) Oprávnená organizácia na území obce je povinná pre držiteľov odpadu zabezpečiť odvoz 

a zneškodňovanie NO minimálne 2x za rok. Počet, typ a umiestnenie ZN určuje 
oprávnená organizácia po dohode s obcou. Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný 
úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. 
V informáciách sa musí uviesť termín odvozu, miesto umiestnenia ZN a druh odpadu. 

g) NO sa zneškodňuje prednostne pred ostatnými odpadmi. 
h)  Držitelia odpadov môžu využívať i donáškový spôsob zberu vybraných zložiek NO na 

odsúhlasený (é)  zberový(é)  dvor(y). 
i) Platiteľ poplatku má náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté v poplatku 

vyrubeného platobným výmerom / v súlade zo zákonom o miestnych daniach a poplatku /. 
 

7.  Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov z domácnosti/ EO/ 
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a) Na území obce sa zabezpečuje zber a prepravu týchto EO: chladničky, mrazničky, pračky, 
umývačky, sušičky. sporáky, mixéry, žehličky, fény, holiace strojčeky, kávovary, 
televízory, rádia a ďalšie podobné druhy elektroodpadov. 

b) Pôvodca odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť EO v rozsahu uvedenom v bode 6a 
písmena a/, ukladať ich do špecializovaných zberových nádob vyhradených na tento účel 
alebo na vyhradenom zberovom mieste resp. zberovom dvore alebo podľa pokynov 
obecného úradu, po dohode s oprávnenou organizáciou. 

c) Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber EO uplatňuje intervalovým zberom v súlade 
s kalendárom zvozu alebo donáškový spôsob na vyhradené zberové miesto(a) resp. 
zberový(é) dvor(y). 

d) Prepravu a zneškodňovanie EO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená 
organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie/ §8 zák. o odpadoch/ . 

e) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť EO zabalený vo vhodnom obale a riadne  
označený. 

f) Oprávnená organizácia na území obce je povinná pre držiteľov odpadu zabezpečiť odvoz a 
zneškodňovanie EO minimálne 2x za rok. Počet, typ a umiestnenie zberových nádob 
určuje oprávnená organizácia po dohode s obcou. Pre informovanosť držiteľov odpadu 
obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému časovom predstihu.  
V informáciách sa musí uviesť termín odvozu, miesto umiestnenia zberových nádob a druh 
odpadu. 

g) Na území obce sa EO môže sústreďovať na dvore OÚ. 
h) EO sa zneškodňuje prednostne pred ostatnými odpadmi. 
i) Platiteľ poplatku má náklady za prepravu a zneškodňovanie EO zahrnuté v poplatku 

v súlade zo zákonom o miestnych  daniach a poplatku /. 
 

8. Systém zberu , prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu /ZKO/ 

a) Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ZKO : zberový papier, 
viacvrstvové obaly (tetrapaky), sklo, plasty , železné a neželezné kovy, textil a ďalšie 
zložky KO v zmysle zákona o odpadoch. 

b) Na území obce vlastníci rodinných domov, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu 
rekreáciu a vlastníci , správcovia /malé podnikateľské subjekty/ nebytových priestorov, 
vlastníci a správcovia nehnuteľností, ktorí na KO užívajú ZN KUKA 110 l ukladajú ZKO 
do zberových vriec - plastové, jutové, farebne rozlíšených  

c) Na území obce pôvodcovia a držitelia odpadu v bytových domoch, organizáciách , 
veľkých podnikateľských subjektov, školách , sociálnych zariadeniach a iných , ktorí 
ukladajú KO do 110 l ZN, ukladajú ZKO do vriec. 

d) Za umiestnenie zberových vriec zodpovedajú pôvodcovia, držitelia odpadu a správcovia 
nehnuteľností. 

e) Prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená 
organizácia. 

f) Každý pôvodca odpadu uvedený v tomto bode pod písm. b) je povinný vlastniť minimálne 
po jednom zberovom vreci pre ZKO uvedené pod písm. a). Interval zvozu a druh ZKO je 
vymedzený v kalendári zvozu.  

g) Platiteľ poplatku má náklady za zber  a znehodnocovanie ZKO zahrnuté v poplatku 
v súlade zo zákonom o miestnych daniach a poplatku. 

              

9. Systém zberu , prepravy a zhodnocovania odpadu zo záhrad, z parkov vrátane 
odpadu z cintorínov a uličných smetí. 

a)  Každý pôvodca je povinný triediť bioodpad zo záhrad a parkov  oddelene od iných 
druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie, 
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alebo podobné zhodnotenie (napr. anaeróbna digescia) vo vlastných, alebo užívaných 
priestoroch a objektoch, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby. Ak to nie je 
preukázateľne možné, zabezpečí jeho zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej osoby 
v súlade s ods. 4 

b)  Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový KO, 
alebo ho ukladať na iné miesta, než určené, alebo ho spaľovať.  

c)  V zastavanom území obce je dovolené spaľovať vo vlastných, alebo užívaných 
priestoroch a objektoch len drevený odpad z ošetrovania drevín a kríkov. Spaľovať na 
voľnom priestranstve bioodpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov, napr. 
drevo, trávu, listy, burinu, mokrú drevnú hmotu a pod., je neprípustné. 

d)  Do ZN na uličné smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, 
ktorý vzniká výlučne pri pobyte na verejnom priestranstve, najmä zmesový komunálny 
odpad z domácnosti, akékoľvek odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhoviska, 
atď. 

e) Nakladanie s uličným smetím a odpadmi z čistenia kanalizácie zabezpečuje oprávnená 
osoba. 

 
III. časť 

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov 

 
 

§ 6 
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných  stavebných odpadov 
 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spolu so všetkými 
náležitosťami stanoví Obec Klokočov v osobitnom VZN v súlade so  zákonom 
o miestnych daniach a poplatku . 

 
IV. časť 

Záverečné ustanovenia 
 

§ 7 
Postavenie obce, priestupky a pokuty 

 
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 

a)  prejednáva   priestupky   v   odpadovom    hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky    
/ § 80. ods. 3 písm. a /   o  odpadoch/, 

b)  poskytuje   držiteľovi   odpadu    informácie   o    umiestnení   a činnosti zariadení na 
nakladanie s odpadmi na území obce, 

c)  dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému  spôsobu nakladania s odpadmi 
zo  stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. 

 
§ 8 

Priestupky 
 

1. Priestupku v  odpadovom    hospodárstve na území obce sa dopustí ten, kto : 
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a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, / § 18 ods. 3 písm. b/ 
zákona o odpadoch,/ 

b) uloží   odpad   na  iné miesto, než na miesto určené v tomto VZN/ § l8 ods. 3 písm. a/ 
a § 39 ods. 5 písm. c/ zákona o odpadoch,/ 

c) nesplní  oznamovaciu  povinnosť  podľa   zákona a tohto VZN /§ l8 ods. 6 zákona o  
odpadoch/ 

d)  neposkytne   obcou   požadované   údaje   podľa  zákona a tohto VZN / § 39 ods. 9 
zákona o odpadoch/ 

2. Za priestupok podľa  odseku l písm. a / až d / možno uložiť pokutu do 5000 Sk. 
3. Priestupky podľa odseku l písm. a/ až d/ prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za 

priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
4. Na konanie o priestupkoch v  odpadovom hospodárstve na území obce a ich prejednávanie 

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.    
 
 

 

§ 9 
Pokuty 

 

1. Starosta obce    môže   v súlade so zákonom SNR č.369 /1990 Zb. o obecnom zriadení 
a ustanoveniami tohto VZN uložiť  právnickej  osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie pokutu  do výšky  200 000,- Sk, ak  poruší nariadenie obce alebo neudržuje 
čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad 
alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo 
vyhradených miest.  

2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o 
tom, kto sa  konania uvedeného v odseku l dopustil, najneskôr však do troch rokov od 
porušenia nariadenia.   Pri   ukladaní  pokút  sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas 
trvania a následky protiprávneho konania. 

3. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je 
príjmom   obce.  

 

§ 10 
Zrušujúce ustanovenia 

 

1. Schválením a právoplatnosťou tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Klokočov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na 
ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v dňoch 8.11.2002 ako aj všetky 
jeho následné zmeny, doplnky a novelizácie. 

§ 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1.   Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN  sú prílohy: 

a) Príloha č.1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi naúzemí obce Klokočov : SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY a 
ZNEŠKODŇOVANIA  komunálneho odpadu /KO/, drobného stavebného odpadu 
/DSO/, nebezpečného odpadu /NO/, objemného odpadu /OO/ a vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu /ZKO/.  

b) Príloha č.2  k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na  území obce Klokočov :  Katalóg komunálnych odpadov 

2. Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
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v Klokočove dňa   3. novembra 2006 uznesením č. 349/2006 
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť jeho zverejnením na 

úradnej tabuli obce t.j.  18. novembra  2006. 
4. Účinnosť tohto  Všeobecne záväzného nariadenie je od 1. januára 2007.      
 
 
 

Ľuboš Stríž, v. r. 
starosta obce 

 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa :                   11.10.2006 

 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa :                      18. 11. 2006 

 
 

Príloha  č.1  
k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Klokočov 
 

SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY a ZNEŠKODŇOVANIA  
komunálneho odpadu /KO/, drobného stavebného odpadu /DSO/, 

nebezpečného odpadu /NO/, objemného odpadu /OO/ 
a vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu /ZKO/. 

 
1.   Komunálny odpad 

 1.1. Ako systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov v obci Klokočov  sa  
určuje : 
A/ pre rodinné domy a chaty vo všetkých  častiach obce ako aj  podnikateľské 

subjekty a organizácie intervalovo - množstvový zber a objednávkový 
zber vybraných druhov odpadov. 

Špecifikácia intervalovo - množstvového systému a paušálneho intervalového zberu 
je stanovená nasledovne: 

 Občania - nadoba 110 l-  domácnosť-39 vývoz prípadne podľa úpravy zvozového kalendára  
             -  kontajner  5m3, 7m3 - podľa potreby a naplnení, v zimnom období podľa 
prístupnosti. Uvedené intervaly sú stanovené ako minimálne, t.j. subjekty /držitelia odpadov/ 
v prípade potreby môžu využiť častejší  počet zvozov, nie však naopak. 

1.2.V nedostupných lokalitách sa problematika odpadov bude rieši   individuálne do 
veľkoobjemových kontajnerov alebo iných pevných ZN umiestnených na zberných 
miestach čo najbližšie k danej lokalite. 

1.3.V celoročne nedostupných lokalitách, kde nie sú umiestnené VOK-y alebo iné pevné 
ZN sa problematika nakladania a likvidácie komunálnych odpadov  rieši pomocou 
vrecového systému so zvozom odpadov minimálne 1x / polrok resp. podľa kalendára 
zvozu platného na daný kalendárny rok / podľa nahlásenia občanov / 

        2. Vyseparované ZKO 
Zber podľa vypracovaného kalendára zvozu : 

- sklo – zber minimálne 1x za 8 týždňov 
- plasty – zber minimálne 1x za 8 týždňov 
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- papier, textil, železné a neželezné kovy – zber minimálne1x za rok 
- iné zložky KO v zmysle zákona minimálne podľa zákonných intervalov 

       3. Nebezpečný odpad  
Podľa jednotlivých zložiek v zmysle katalógu odpadov 2x za rok. V prípade potreby 
sa použije objednávkový systém alebo donáškový systém na zberový dvor OÚ 
Klokočov 

4.  Objemný odpad 
          V dvoch zberných termínoch počas roka.  V prípade potreby sa použije 

objednávkový systém alebo donáškový systém na  zberový dvor OÚ Klokočov 
5.Drobný stavebný odpad 

V systéme zberu KO alebo v prípade potreby sa použije objednávkový systém 
6.Biologicky rozložiteľný odpad  

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania BRO sa realizuje v zberných termínoch 
podľa kalendára zvozu na príslušné ročné obdobie alebo objednávkovým spôsobom 
alebo donáškovým spôsobom na vyhradených zberových miestach alebo 
na zberovom dvore resp. kompostovisku 

7.Elektroodpad z domácností  
 Systém zberu, prepravy a zneškodňovania EO sa realizuje v zberných termínoch 
podľa kalendára zvozu na príslušné ročné obdobie alebo objednávkovým spôsobom 
alebo donáškovým spôsobom na vyhradených zberových miestach alebo 
na zberovom dvore. 

8.  Zberový dvor  
 Zberový dvor je špecializovaný vyhradený priestor - zariadenie, v ktorom v súlade 
so zákonom o odpadoch môže jeho prevádzkovateľ od držiteľov odpadov tieto 
donáškovým spôsobom zbierať a sústreďovať na ich ďalšie spracovanie resp. 
likvidáciu. Má celoročnú prevádzku. Zberový dvor sa pre potreby zberu a likvidácie 
vyseparovaných ZKO, elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad a podobné 
druhy KO zriaďuje v sídle Obecného úradu Klokočov. 

 

                                                              Príloha  č.2 

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Klokočov 

 

Katalóg komunálnych odpadov 
 

20 Komunálne odpady /odpady z domácnosti a podobné odpady z obchodov,  priemyslu  
     a  inštitúcií vrátane ich zložiek zo separovaného zberu . 
   
20 01  Separované zbierané zložky komunálnych odpadov  / okrem l5  01/ 
20 01 01    papier a lepenka                                                                                                          0 
20 01 02    sklo                                                                                                                              0 
20 01 08    biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad                                           0 
20 01 10    šatstvo                                                                                                                        0   
20 01 11    textílie                                                                                                                         0 
20 01 13    rozpúšťadlá                                                                                                                N 
20 01 14    kyseliny                                                                                                                      N                                                                                           
20 01 15    zásady                                                                                                                        N 
20 01 17    fotochemické látky                                                                                                    N 
20 01 19    pesticídy                                                                                                                    N 
20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                                                                       N                               
20  01 23   vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluórované  uhľovodíky                                 N 
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20 10 25    jedlé oleje a tuky                                                                                                        0 
20 01 26    oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25                                                                   N 
20 01 27    farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky                    N 
20 01 28    farby,tlačiarenské farby,lepidlá a živice iné ako uvedené v  20 01 27                      0 
20 01 29    detergenty obsahujúce nebezpečné látky                                                                  N 
20 01 30    detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                                                                     0 
20 01 31    cytotoxické a cytostatické liečivá                                                                             N 
20 01 32    liečivá iné ako uvedené v 20 01 31                                                                           0 
20 01 33    batérie a akumulátory uvedené v 16 06 02 alebo 16 06 03  
                 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie                                     N 
20 01 34    batérie a akumulátory iné ako uvedené  20 10 33                                                      0 
20 01 35    vyradené el. a elektron. zariadenia iné ako  v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35            0 
20 01 37    drevo obsahujúce nebezpečné látky                                                                           0 
20 01038   plasty                                                                                                                          0 
20 01 40    kovy                                                                                                                           0 
20 01 41    odpady z vymetenia komínov                                                                                    0 
20 01 99    odpady inak nešpecifikované                                                                                    N 
                      
20 02       Odpady zo záhrad a z parkov /vrátane odpadu z cintorínov/ 
20 02 01    biologický rozložiteľný odpad                                                                                   0 
20 02 03    zemina a kamenivo                                                                                                    0 
20 02 03    iné biologicky rozložiteľné odpady                                                                          0 
             
20 03         Iné komunálne odpady 
20 03 01     zmesový komunálny odpad                                                                                      0 
20 03 02     odpad z trhovísk                                                                                                       0 
20 03 03     odpad z čistenia ulíc                                                                                                 0 
20 03 04     kal zo septikov                                                                                                         0 
20 03 07     objemný odpad                                                                                                         0 
20 03 99     komunálne odpady inak nešpecifikované                                                               0 
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