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Obec Závod (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 písm. g/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 
81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o odpadoch“) vydáva toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

(Dodatok č. 1) 
ktorým sa mení a dopĺňa  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  ZÁVOD Č. 71/2020 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM 
ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO 

DVORA  

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod č. 71/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom, 
drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora 
odpadov sa mení a dopĺňa nasledovne:  

1. Článok 2 Základné pojmy sa mení nasledovne:  

- objemným odpadom -  je odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné 
umiestniť do bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem napríklad: nábytok, koberce, 
sanitárna keramika, objemné obaly a pod. 

1. Článok 5 bod 2 písmeno b/ sa mení nasledovne: 

 „b/ pri vývoze komunálneho odpadu musí byť zberná nádoba označená elektronickým čipom, 
ktorým bude zabezpečované váženie obsahu každej zbernej nádoby a manipulácia 
s nádobou.“ 

2. Článok 11 bod 1 sa mení nasledovne:  

„ Patria sem: stavebné materiály do hmotnosti 500 kg, a to zmesi betónu, tehál, tvárnic, 
dlaždíc, obkladačiek, škridlíc a pod.“ 

3. Článok 11 bod 4 sa mení nasledovne:  
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 „Pôvodcovia drobného stavebného odpadu nad hmotnosť 500 kg sú povinní tento odovzdať 
priamo do zariadení na to určených.“ 

4. Článok 11 sa dopĺňa bod 5 s nasledovným znením: 

„Pôvodca drobného stavebného odpadu v množstve uvedenom v bode 1. tohto článku môže 
tento uložiť na zbernom dvore  maximálne1 krát za kalendárny mesiac.“ 

5. Článok 12 bod 2 sa dopĺňa nasledovne:  

„d/ Domácnosti v bytových domoch môžu biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
odovzdať do označených hnedých nádob o objeme 120 litrov umiestnených pri bytových 
domoch. Každej domácnosti obec dodá kompostovateľné vrecká a zberné vedierka na 
kuchynský odpad o objeme 10 litrov. Frekvencia vývozu nádob je 1-krát týždenne.   

e/ Domácnosti, ktoré nemajú možnosť vlastného kompostovania môžu biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad odovzdať do hnedých nádob o objeme 120 litrov rovnomerne 
rozmiestnených na stojiskách v obci Závod, ktoré budú riadne označené. Každej takejto 
domácnosti obec dodá kompostovateľné vrecká a zberné vedierka na kuchynský odpad 
o objeme 10 litrov. Frekvencia vývozu nádob je 1-krát týždenne.“   

6. Článok 12 bod 3 písmeno b/ sa mení a dopĺňa nasledovne:  

„b/ Zberné nádoby na ukladanie jedlých olejov a tukov sú umiestnené na stojiskách 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktoré sú riadne označené názvom: ZBER 
JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV. Zber sa uskutočňuje bezplatne, celoročne.“ 

7. Článok 16 bod 2 sa dopĺňa nasledovne:  

„Všetky odovzdávané oddelene zozbierané zložky komunálneho odpadu budú zvážené 
a údaje o hmotnosti budú zaznamenané do elektronickej evidenčnej karty domácnosti.“   

8. Článok 16  bod 3 sa upravuje nasledovne:  
5.1.  písmeno a/ sa mení nasledovne:  
„a/ drobný stavebný odpad do hmotnosti 500 kg stavebnej sute jednorazovo maximálne raz za 
kalendárny mesiac“ 
 
5.2. písmeno b/ sa vypúšťa (vzniknutý komunálny odpad z nedostatočne vytriedeného 
odpadu) 
 
5.3  text pod písmenami sa upravuje nasledovne:  
Po zvážení odovzdávaného stavebného odpadu pracovníkom zberného dvora budú údaje 
o hmotnosti zaznamenané do elektronickej evidenčnej karty domácnosti a budú podkladom 
k vyúčtovaniu poplatku za odovzdaný stavebný odpad. Sadzby poplatkov sú stanovené 
všeobecne záväzným nariadením o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.“ 
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9. Článok 16  bod 6 sa upravuje nasledovne: 
 

„Na zbernom dvore nie je možné uložiť zmesový komunálny odpad, tento výlučne patrí do 
zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.“ 

 
Bod 5 Prílohy č. 1 – Prevádzkový poriadok zberného dvora sa upravuje nasledovne:  

 drobný stavebný odpad  (stavebnú suť, dlaždice a tehly) s hmotnosťou do 500 kg 
jednorazovo maximálne  raz za kalendárny mesiac 

 
Bod 7 Prílohy č. 1 – Prevádzkový poriadok zberného dvora sa upravuje nasledovne:  

 
„Drobný stavebný odpad s hmotnosťou nad 500 kg je poplatník povinný odviesť resp. 
zabezpečiť jeho odvoz do zariadení na to určených s povinnosťou úhrady za recykláciu 
drobného stavebného odpadu.“  

 
Bod 11 Prílohy č. 1 – Prevádzkový poriadok zberného dvora sa upravuje nasledovne:  

 
„Po zvážení odovzdávaného stavebného odpadu pracovníkom zberného dvora budú údaje 
o hmotnosti zaznamenané do elektronickej evidenčnej karty domácnosti a budú podkladom 
k vyúčtovaniu poplatku za odovzdaný stavebný odpad. Sadzby poplatkov sú stanovené 
všeobecne záväzným nariadením o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.“ 

 
Článok 2  

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 1 –  bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Závode dňa ............... uznesením č. ............... 
2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 1 – nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 

2022. 
3.  Ostatné náležitosti tohto VZN zostávajú v platnosti vrátane Prílohy č. 1.                                                                                              
 
    
 
                                                                                                                      Ing. Peter Vrablec 
                      starosta obce 
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