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Obecné zastupiteľstvo obce Čata vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s 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“) sa uznieslo na tomto 

 

všeobecne záväznom nariadení 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva 

a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania 

s komunálnym odpadom 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.   

 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

Základné pojmy používané v tomto VZN ako odpad, prúd odpadu, vedľajší 

produkt, stav konca odpadu, biologicky rozložiteľný odpad, biologicky odpad, 

nebezpečný odpad, komunálne odpady, zložka komunálneho odpadu, triedený 

zber komunálnych odpadov, zberný dvor, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, 

obchodník, sprostredkovateľ a pod. sú definované v zákone č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade 

s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe 

tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi 

zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. 1 

 

 
 

 
1 §12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
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Bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) – t. j. povinnosť 

výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Vzťahovať sa bude na 

viacero komodít - vozidlá, pneumatiky, elektro odpad, batérie a akumulátory, 

obaly a neobalové výrobky. Výrobcovia budú musieť, okrem iného, znášať 

finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov, ktoré vznikajú 

z ich výrobkov a z obalov týchto výrobkov. 

 

Výrobcov budú na základe zmluvného vzťahu voči obciam reprezentovať 

organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Majú povinnosť prevziať 

existujúci, už zavedený systém triedeného zberu v obci (plasty, kov , sklo, 

papier...) na základe uzatvorenej zmluvy so zberovou spoločnosťou, ktorá má 

oprávnenie. V obci Čata je to spoločnosť RECobal s. r. o., Rusovská cesta 50, 

851 01  Bratislava, IČO: 47 257 997. Finančné náklady naň však už nebude 

znášať obec, ale prostredníctvom OZV výrobca. Obec a hlavne jej obyvatelia 

tak ušetria: čím lepšie budú odpad separovať, tým menej zmesového 

odpadu bude vznikať a menej budú musieť zaň aj zaplatiť. 

 

 

Povinnosti držiteľa odpadu 
 

Povinnosti držiteľa odpadu upravuje osobitný predpis. 2 

 

Povinnosťami pôvodcu alebo držiteľa komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sú najmä: 

‒ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

‒ užívanie zberných nádob zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

odpadov v obci, 

‒ ukladanie komunálnych odpadov alebo ich oddelených zložiek 

a drobných stavebných odpadov na účely ich zberu na miesta určené 

obcou. 

 
Zákazy 

 
Zakazuje sa najmä 3: 

a uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to 

určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN 

b zneškodnenie odpadu alebo zhodnotenie odpadu inak ako v súlade so 

zákonom o odpadoch, 

c zneškodňovanie skládkovaním: 

- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, horľavé, 

 
2 § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
3 § 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
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- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako 

konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklom 

a pneumatík s väčším vonkajších priemerom ako 1400 mm 

- kvapalné odpady, 

- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane 

biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, 

d spaľovanie komunálneho odpadu na voľnom priestranstve a vo 

vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. 

 

 

§ 3 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými 

odpadmi, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob zberu 

objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných 

látok 

 

 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom (ZKO) a spôsob zberu 

a prepravy KO 

 

Na území obce Čata môže vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie ZKO  

len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, 

 

a to Mikona plus s. r. o., so sídlom Železničná 39, 937 01  Želiezovce, IČO: 34140913. 

 

Každý pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný nakladať alebo 

inak zaobchádzať so ZKO v súlade s týmto VZN obce. Interval zvozu v zimnom 

období t.j. od 01.01. do 31.03. a od 01.10. do 31.12,  je 1x za  2 týždne ( každý 

druhý týždeň), a v letnom období t.j. od 01.04. do 30.09. 1x za týždeň. 

O presnom dátume vývozu v jednotlivých intervaloch sú občania informovaní 

prostredníctvom informačnej tabule. Každá domácnosť musí mať odpadovú 

nádobu o objeme podľa svojej potreby, ktorú je možné zakúpiť na Obecnom 

úrade v Čate za poplatok podľa aktuálneho cenníka alebo je možné zaniesť 

ZKO aj na stojiská na to vyhradené, kde sú umiestnené zberné nádoby na 

ZKO. V obci Čata sú 3 stojiská: 

- na ulici Kostolná, parc. reg. ,,C“ č.: 517/49, 

- na ulici Mostová, parc. reg. ,,C“ č.: 517/50, 

- na ulici Školská, parc. ,,C“ č.: 517/51. 

 

Pôvodcom ZKO sa zakazuje umiestňovať do zberných nádob určených obcou 

na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny 

odpad, ktorý sami vyprodukovali, a to najmä oddelene vyzbierané (vytriedené) 
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zložky komunálneho odpadu (separovaný zber = papier, plasty, sklo) 

a biologicky rozložiteľný odpad. 

 

Na území obce Čata je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona číslo 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, t. j. pre 

právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a pre 

podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. V katastrálnom území 

obce Čata uvedení poplatníci si môžu vybrať pre množstvový zber zmesového 

komunálneho odpadu zbernú nádobu vo veľkosti: 120 l, 240 l alebo 1100 l. 

 

 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO) 

 

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku obec 

určí vo všeobecne záväznom nariadení. 

 

DSO vyprodukovaný občanmi do 1m3 sa odovzdáva na zbernom mieste v obci. 

Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ), sa 

nepovažuje za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí objednať 

veľkoobjemový kontajner za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho 

poplatku. 

 

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi 

betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia DSO sú povinní 

odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, 

plasty, papier a lepenku. Zakazuje sa ukladať DSO do nádob alebo vriec na 

zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich. 

Miestom zberu drobného stavebného odpadu je: Dolná ul., parc. reg. ,,C“ č.: 

517/48. 

 

 

Spôsob zberu objemného odpadu 

 

Zber objemného odpadu do 1m3 od jednej fyzickej osoby zabezpečuje obec 

dvakrát do roka. 

 

Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zber 

komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce. 
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Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 

Pôvodca odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok tento musí 

odovzdať organizácií zabezpečujúcej tento zber. 

Harmonogram zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok je 

zverejnený na informačnej tabuli. 

 

 

§ 4 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

 

Obec vykonáva triedený zber odpadov pre nasledovné komodity: 

 

a plasty, papier, sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované 

materiály (tetrapaky) 

b elektroodpady z domácností 

c použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie 

a akumulátory 

d jedlé oleje a tuky z domácností 

 

Plasty, papier, sklo, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály 

 

Pre uvedené komodity sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Pre 

uvedené komodity budú pôvodcovi zabezpečené plastové vrecia 

prostredníctvom OZV (RECobal s.r.o.). Termíny odovzdania komodít sú 

uverejnené na informačnej tabuli. V deň zberu je pôvodca povinný uložiť vrecia 

s triedeným odpadom na verejne prístupné miesto. 

 

Zber odpadov môže v obci vykonávať len zberná spoločnosť, s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu, a to Mikona plus s. r. o., so sídlom Železničná 39, 937 01  

Želiezovce, IČO: 34140913, a je preto zakázané odovzdávať ich iným 

subjektom. To sa ale nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber. 

 

V rámci triedeného zberu patria do nasledovných komodít: 

 

Kovové obaly – konzervy a plechovky od nápojov, kovové vrchnáky fliaš, obaly 

zo sprejov, teda spreje samotné bez plastových vrchnákov, či dávkovačov, ďalej 

kovový šrot, staré kľúče, či visiace zámky a pod. 

Nepatria sem: výrobky vyrobené z viacerých materiálov s prevahou kovu, resp. 

plechu, kovové obaly vrátane obsahu (obsah treba vyprázdniť). 

 

Viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky z mlieka, smotany a iných 

mliečnych výrobkov, z džúsov a ovocných štiav a vína. Je možné ich ukladať 
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do vriec k plastom. Podľa možnosti je dobré ich povyplachovať a dôležité je, 

aby nezmokli. 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, 

práškov do pečiva, korenín, nanukov, kakaového prášku (tieto treba vhodiť do 

komunálneho odpadu). 

 

Plasty - plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, 

vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od 

mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od 

sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový 

polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, obaly kozmetických 

výrobkov, a pod. PET fľaše je potrebné stlačiť, t. j. vypustiť vzduch a potom 

uzáver zatvoriť. 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, 
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan 
a pod. 

 

Sklo - sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov, sklenené náhrobné kahance 

bez vosku a kovového krúžku s knôtom naspodku vo vnútri kahanca, čiže 

čisté kahance a pod. 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové 

sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, obrazovky 

z PC a TV, autosklo a pod. 

 

Papier –noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové 

vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, 

telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, 

papierový obal a pod. 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s 

hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či 

mastný papier, kopírovací papier, plienky, kuchynské utierky a pod. 

 

Elektroodpady z domácností 

Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná 

technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, 

pračky, elektromotory, ručné elektrické náradia atď.   

Pre elektroopady sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. V obci Čata 

vykonáva zber elektroodpadu firma, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, 

a to: ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03  Bratislava, IČO: 45602689.  

Obec zabezpečí zber elektroodpadu na zbernom mieste. 
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Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a 

akumulátory 

Použité prenosné batérie, akumulátory a automobilové batérie bez narušenia 

celistvosti držiteľ odpadu môže odovzdať: 

 

a) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov,  

odovzdanie nie je viazané na kúpu novej batérie, 

b) použité prenosné batérie a akumulátory priamo oprávnenej osobe, a to 

v zbere druhotných surovinách. 

 

 

 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje 

a tuky oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných 

uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, 

alkoholu a zvyškov jedál. 

 

Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je zberné 

miesto pri Požiarnej zbrojnice na ulici Jókaiho  na parcele „C“ č. 517/4, na 

ktorom je umiestnená zberná nádoba/kontajner určená výlučne na zber 

jedlých olejov a tukov z domácností. 

Zber sa bude uskutočňovať počas pracovného času obecného úradu. 

 

V obci Čata vykonáva zber jedlých olejov a tukov z domácnosti firma, s ktorou 

má obec uzatvorenú zmluvu a to: INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01  

Trenčín, IČO: 34129863 

 

 

 

§ 5 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 

Obyvatelia rodinných domov sú povinný bioodpad (tráva, lístie, zelený odpad) 

kompostovať vo svojich záhradách v plastových kompostéroch, ktoré majú vo 

výpožičke od obce a drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov 

odovzdať na zberný dvor. 
 

Je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať, vhadzovať do zberných 

nádob alebo vriec na triedený odpad) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 

a ďalšej zelene. 
 

Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína a verejných priestranstiev je obec 

povinná kompostovať na určenom mieste. 
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§ 6 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň 

 

 

Na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ 

kuchyne. 

Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať 

do nádob určených na zber komunálnych odpadov. 

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane 

náklady na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. 

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do 

doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa  k obsahu kontajnera 

nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. 

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. V obci Čata je tretím subjektom INTA, s. r. o., 

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863. Frekvencia zberu je 2x 

mesačne. 

 

Druhy biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov: 

Katalógové číslo Druh odpadu 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky 

20 01 08 
Biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad 

02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu a spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh VZN č. Obec Čata -10- 

   

 

 

§ 7 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

z domácností 

 
V obci Čata nie je zavedený triedený zber pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad z domácnosti a to z dôvodu, že 100% domácností 

kompostuje vlastný odpad. 
Kompostéry boli dodané do každej domácnosti v roku 2011. 

 
§ 8 

 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

Zberný dvor obce Čata je umiestnený na parcele reg. ,,C“ č. 517/48 na ulici 

Dolná a je určený na zber drobného stavebného odpadu (katalógové číslo 20 

03 08) a biologicky rozložiteľného odpadu (katalógové číslo 20 02 01) 

a dočasné uskladnenie odpadu v oceľových kontajneroch. Zberný dvor bude 

pre verejnosť prístupný len v čase stanovenom v prevádzkovom poriadku. 

 

Zber odpadov na zbernom mieste sa neuskutočňuje od podnikateľských 

subjektov. Občania obce Čata môžu doniesť uvedený odpad bezplatne, okrem 

DSO, na zberné miesto v primeranom množstve. Občan je povinný sa 

preukázať hodnoverných dokladom o trvalom pobyte. 

 

Výška miestneho poplatku za drobný stavebný odpad je určená vo všeobecne 

záväznom nariadení. 

Odvoz drobného stavebného odpadu zo zberného dvora zabezpečuje  

spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou, a to Mikona plus 

s. r. o., so sídlom Železničná 39, 937 01  Želiezovce, IČO: 34140913 a biologicky 

rozložiteľný odpad bude zvážaný na zberné miesto do Želiezoviec na základe 

zmluvy s mestom Želiezovce. 

Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. 

 

 

Zberné miesto nie je oprávnené odoberať: 

 

Pneumatiky - 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. 

 

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami – 

držitelia sú povinní odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich 
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zhromažďovať. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového 

komunálneho odpadu, čiže je zakázané ich ukladať do zberných nádob alebo 

vedľa nich a na verejné priestranstvá obce. 

 

 

 

§ 9 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

Nezákonne umiestnený odpad môže nahlásiť akákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva alebo obci, a to na Obecný úrad v Čate osobne, telefonicky na 

čísle 036/77 97 016 alebo e-mailom na cata@nextra.sk. 

 

 

 

§ 10 

Kal zo septikov a žúmp 

 

Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov a septikov a žúmp môžu vykonávať len 

organizácie poverené zberom, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. 

 

Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., 

ktorí nie sú napojení na kanalizačnú sieť, sú povinný zabezpečiť na vlastné 

náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

 

Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať 

doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho 

bezpečnej likvidácií. 

 

 

 

§ 11 

Priestupky 

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva 

priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty.4 
 

Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. Výnosy z pokút sú 

príjmom rozpočtu obce. 

 

 

 
4 v zmysle § 109 v spojení s § 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch 



Návrh VZN č. Obec Čata -12- 

   

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1 Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Čate č. 1/2018 o nakladaní s odpadmi. 

 

2 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. .................. schválilo obecné 

zastupiteľstvo obce Čata na svojom zasadnutí dňa....... uznesením č....... 

a nadobúda účinnosť dňom ........ 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

     Marian Csákvári 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


