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Obecné zastupiteľstvo obce Klubina vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia   

§ 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

OBCE KLUBINA 

č.   1/2018 

 

o nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  s  drobnými  

stavebnými  odpadmi  na území   Obce  Klubina  

 
 

I. ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu 

a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek 

komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta 

určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov. 

Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Klubina. 

 

 

II. ČASŤ 

 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, 

spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 
 

 

Zmesový komunálny odpad 
 

1.   Za nakladanie so zmesovým  komunálnym odpadom, ktoré vznikli na území obce a    s drobnými     

      stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch  

      neustanovuje inak. 

2.   Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené tieto zberné nádoby: 

      a) 110 l alebo 240 l zberné nádoby, ktoré sú umiestnené pri každej domácnosti 

      b) 1100 l maloobjemové kontajnery, ktoré sú umiestnené pri podnikateľských prevádzkach a na  

určených zberných miestach v jednotlivých častiach obce 

      c) 7000 l veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú umiestnené na určených zberných miestach 

v jednotlivých častiach obce 

3.   Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Prvú     

      zbernú nádobu (FO – novostavby) zabezpečí obec prostredníctvom objednávky u dodávateľa.    

      Náklady na obstaranie týchto zberných nádob obec zahrnie do miestneho poplatku za komunálne     

      odpady a drobné stavebné odpady.  



      Pri znehodnotení, uplynutí životnosti a strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na    

      vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami       

      zberovej spoločnosti.  

      PO a  podnikatelia, u ktorých je zavedený množstvový zber odpadu si zberné nádoby zabezpečujú     

      na vlastné náklady s možnosťou výberu veľkosti nádoby podľa potreby prevádzky z možností,  

      ktoré sú uvedené v bode 3. 

4. Kalendár zvozu odpadu bude každoročne zverejňovaný a aktualizovaný v obci obvyklým spôsobom     

      a) doručovaný do domácností prostredníctvom letákov 

      b) na úradnej tabuli obce 

      c) na stránke obce: www.klubina.sk 

      d) v káblovej televízií       

      e) v miestnom rozhlase 

5.  Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom,     

     sa  musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 

 

Drobný stavebný odpad 
 

1. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác           

    zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne          

    od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3 ) napr. v malom množstve zmesi  

    betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. 

2.  Obec Klubina má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

3.  Na zberné miesto môže fyzická osoba – občan odovzdať vytriedený drobný stavebný odpad bez     

     obsahu škodlivých látok v čase úradných hodín Obecného úradu v Klubine.                                    

4. Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Klubina ,v hotovosti  

priamo pracovníkovi Obecného úradu Klubina , ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad 

o sume prijatého poplatku a o množstve prevzatého odpadu. 

5. Je zakázané ukladať drobné stavebné odpady do nádob určených na komunálny alebo triedený   

odpad a k uvedeným nádobám.  

 

 

Objemný odpad 

 

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne 

používanej nádoby na zmesový odpad napr. nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry a 

podobne.  

2. Obec zabezpečuje najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

  

Odpady s obsahom škodlivín 

 

1. Odpady s obsahom škodlivín tvoria :  

a)  použité batérie a akumulátory,  

http://www.klubina.sk/


b) odpadové motorové a mazacie oleje - ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré 

sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z 

podnikateľskej činnosti,  

c) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady kontaminované nebezpečnými látkami a 

chemikáliami.  

2. Odpad uvedený v odseku 1. môžu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce, 

odovzdať bezplatne na zberné miesto. 

 

 

III. ČASŤ 

 

Triedený zber zloţiek komunálneho odpadu 

 

V obci Klubina sa týka triedený zber nasledovných zložiek odpadu: 

a) elektroodpady z domácností, 

b) odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

c) použité prenosné batérií a akumulátorov a automobilové batérie a akumulátory, 

d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotníckych 

pomôcok, 

e) jedlé oleje a tuky z domácností, 

f) šatstvo a textil. 

ELEKTROODPAD 

1. Obec Klubina  má uzavretú zmluvu s treťou – odborne spôsobilou osobou pre eletroodpady, ktorá      

    prevádzkuje systém nakladania s elektroodpadmi. 

2. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 

    výrobcov na ich náklady: 

    a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 

    b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 

3. Obec Klubina vykonáva najmenej dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti a to v čase zberu    

    objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Harmonogram je každoročne     

    aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke obce, v káblovej televízii. 

4. Elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb môžu občania – fyzické osoby         

    s trvalým pobytom na území obce, odovzdať bezplatne na zberne miesto aj okrem stanovených    

    termínov. 

ODPADY Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH 

SPOLU S OBALMI 

1. Vytriedený komunálny odpad sa v obci zbiera prostredníctvom mobilného zberu do plastových     

    vriec, pričom v jednom vreci je zakázané miešať rôzne oddelené zložky komunálneho odpadu.  

2. Do vriec sa zakazuje ukladať zmesový komunálny odpad. 

3. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 

4. Plasty, kovy – zber triedeného odpadu je zabezpečený prostredníctvom mobilného zberu do vriec v    

    termínoch určených v kalendári zvozu odpadov v obci v mesačných intervaloch. Spolu s bežnými  

    plastmi a plastovými obalmi je dovolené do týchto vriec triediť aj kovové obaly (plechovky,  

    konzervy) a viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky).  

    Sklo a papier sa triedi do samostatných vriec – zber je vykonávaný 4 x do roka. 

5. Harmonogram je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný:  

      a) doručovaný do domácností prostredníctvom letákov 

      b) na úradnej tabuli obce 

      c) na stránke obce: www.klubina.sk 

      d) v káblovej televízií       

      e) v miestnom rozhlase  

http://www.klubina.sk/


 

POUŢITÉ PRENOSNÉ BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV A AUTOMOBILOVÉ BATÉRIE 

A AKUMULÁTORY 

1. Obec Klubina má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje  

    systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych  

    odpadov. 

2. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob umiestnených na zbernom  

     mieste v súlade so zákonom o odpadoch. 

3.  Použité batérie a akumulátory sa odovzdávajú bezplatne. 

4.  Zakazuje sa ukladať použité batérie a akumulátory do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na  

     verejné priestranstvá obce. 

5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom, ktorí nemajú uzatvorenú  

     zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

VETERINÁRNE LIEKY A HUMÁNNE LIEKY NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI 

OSOBAMI A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK 

1.  Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.  

2. Odpad uvedený v ods. 1 je potrebné odovzdávať do verejných lekární v celej SR, ktoré sú povinné  

    ich zhromažďovať.  

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ 

1. Obec Klubina má uzavretú zmluvu s treťou osobou na vykonávanie zberu jedlých olejov a tukov.  

2. Držiteľ jedlých olejov a tukov môže tento odpad odovzdať na zbernom mieste v Klubine –  

    v priestoroch obecného úradu / prízemie / v čase úradných hodín.  

3.Jedlé oleje a tuky musia byť v nerozbitných uzavretých obaloch (napr. PET fľaše, plastové kanistre a    

   pod.), aby nedošlo pri manipulácii k ich úniku a poškodeniu životného prostredia.  Takto uzavreté  

   nádoby môžu občania uložiť do zbernej nádoby označenej „ Zber použitého rastlinného oleja“. 

ŠATSTVO A TEXTIL 

1. V rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera: 

     a) čisté a suché šatstvo, 

b) topánky, 

c) doplnky k oblečeniu. 

2. Na zber textilu sú určené špeciálne označené zberné kontajnery umiestnené pri budove Obecného   

    úradu v Klubine. Frekvencia vývozu je určená podľa potreby. 

4. Zber, prepravu, zhodnocovanie môže vykonávať iba spoločnosť, ktorá má na uvedenú činnosť        

    zmluvu s obcou.  

 

 

IV.ČASŤ 

 

Nakladanie s biologicky rozloţiteľným komunálnym odpadom 

 

1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú: 

    a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný     

        odpad (ďalej len „zelený odpad“), 

    b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb, 

    c)  jedlé oleje a tuky. 

     2.  Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú vo vlastnom zariadení. 

     3.  Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný   

          komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.  

     4. Obec Klubina na území obce nezavádza a nezabezpečuje pre fyzické osoby zber biologicky        



         rozložiteľných komunálnych odpadov, pretože je to ekonomicky neúnosné. 

     5. Obec Klubina odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu z cintorína kompostuje v    

         kompostárni, alebo odovzdáva na základe súhlasu orgánu štátnej správy v odpadovom  

         hospodárstve na využitie v domácností. 

 

V. ČASŤ 

Nakladanie s biologicky rozloţiteľným kuchynským odpadom a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľov  kuchýň 

1.Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je   

zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné    

     kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 

3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu (kontajnery musia 

spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o 

hygiene potravín) do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera 

nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. 

4. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne a frekvencia zberu musí 

byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v 

letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.  

5. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí 

ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento 

subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mal schválenie na 

vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a 

potravinovou správou; bližšie informácie na http://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp.  

6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má 

potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.  

7. Pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva.  

     8.  Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:  

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

nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu, 

 zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 

 

 

VI. ČASŤ 

 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 
 Nezákonné  umiestnený odpad v obci Klubina  môžu občania  nahlásiť:                         

písomne na adresu: Obecný úrad v Klubine, Klubina 67, 023 04                                                           

e-mailom na adresu: ou.klubina@gmail.com                                                                            

mailto:ou.klubina@gmail.com


telefonicky: č. t. 041/4395123, 0918 562 896, alebo môžu nezákonne umiestnenie odpadu nahlásiť 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

 

 

VII. ČASŤ 

 

Kal zo septikov a ţúmp 

 
 Kal zo septikov a žúmp sú majitelia resp. iný užívatelia, správcovia a pod. povinní zabezpečiť 

na vlastné náklady v súlade so všeobecne záväznými predpismi, pričom vykonávať zber, prepravu 

a zneškodňovanie kalov zo žúmp, alebo septikov na území obce môže len organizácia, ktorá má na 

uvedenú činnosť potrebné oprávnenie. 

 

VIII. ČASŤ 

Prevádzkovanie zberného dvora 

Obec Klubina nemá vybudovaný zberný dvor. 

 

IX. ČASŤ 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto „VZN“ bolo prijaté v súlade s právnym predpisom Slovenskej republiky - zákonom č.79/2015    

    Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.        

 

2.  Ruší sa :  

-  Všeobecne záväzné nariadenie obce Klubina č. 1/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s 

komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klubina. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Klubina na    

     svojom zasadnutí dňa  13.06.2018.  uznesením 16/2018 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.07.2018 

 

V Klubine,   dňa  13.06.2018     

   

                                                                                                                                                                                                   

        ................................................ 

            Mgr. Božena Poliačková 

  

          starostka obce 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 14.06.2018 

Zvesené z úradnej tabule dňa: ............................................... 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 

 

20 

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH 

ZLOŢIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU 

 

20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01  

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( kompozity na báze lepenky ) O 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11  textílie O 

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 chlórfluórované uhľovodíky N 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 26 oleje a tuky iné jako 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 jako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N 

20 01 30 detergenty iné jako uvedené v 20 01 29 O 

20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N 

20 01 32 liečivá iné jako uvedené v 20 01 31 O 

20 01 33 
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 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 v 20 01 33  O 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 

obsahujúce nebezpečné časti *) 
N 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 

35  
O 

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky  N 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37  O 

20 01 39 plasty  O 

20 01 40 kovy  O 



 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 03 olovo O 

20 01 40 04 zinok O 

20 01 40 05 železo a oceľ O 

20 01 40 06 cín O 

20 01 40 07 zmiešané kovy O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov O 

20 01 99 odpady inak nešpecifikované  

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV  

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicy nerozložiteľné odpady O 

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY  

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

20 03 04 kal zo septikov O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie  O 

20 03 07 objemný odpad  O 

20 03 08 drobný stavebný odpad O 

20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované  

 

Poznámky:  

* Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 

06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď. 
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