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Obec Veľká Lehota podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnení a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)   v y d á v a   toto  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
č. 6/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Veľká Lehota 

 
I.ČASŤ 

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 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. Ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov 
komunálnych odpadov, povinnosti správcov nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň 
a povinnosti oprávnených organizácií s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí 
a dodržiavať čistotu na území obce Veľká Lehota.  

 
2. Nariadenie upravuje: 

a. Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 
b. Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 
c. Spôsob zberu objemného odpadu 
d. Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivých látok 
e. Spôsob a podmienky triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, 

a to: 
1. Odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 

s obalmi  
2. Elektroodpadov z domácností, použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií a akumulátorov,  
3. Biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
4. Veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 

osobami a zdravotnícke pomôcky,  
5. Jedlých olejov a tukov, 
6. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov, 
7. Šatstvo a textílie, 
8. Zber kalu zo septikov a žúmp, 
9. Spätný zber odpadových pneumatík, 
10.  Zber dreveného odpadu. 

f. Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu. 
 

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Veľká Lehota. 
 

§ 2 
Základné ustanovenia 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon neustanovuje inak.  
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§ 3 
Vymedzenie základných pojmov 

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je 
v súlade so zákonom alebo týmto nariadením povinný sa jej zbaviť.  
2. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť.  
3. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto 
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo 
zloženia týchto odpadov.  
4. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.  
5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesto zneškodnenia. 
6. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním 
s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.  
7. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia 
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy.  
8. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadu.  
9. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie 
pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.  
10. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným 
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.  
11. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto nariadením na zber zmesového komunálneho 
odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 
12. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu a v čase určenom 
týmto nariadením.  
13. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickej osobou alebo fyzickou osobou 
– podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.  
14. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovanie 
odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo 
zneškodnený.  
15. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce Veľká Lehota pri 
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým 
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo 
uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk 
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení 
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce 
a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.  
16. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zradiť ako 
samostatný druh odpadu.  
17. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov. 
18. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
19. Objemným odpadom je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer alebo 
hmotnosť umiestniť v štandardných zberných nádobách.  
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20. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu, za ktorú sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
21. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných 
častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.  
22. 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. 
23. Distribútor elektrozariadenia  je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba 
v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti 
na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.   
24. Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej 
energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo 
z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na 
prenosné, automobilové a priemyselné.  
25. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo 
aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z popiera a lepenky, odpad zo záhrad 
a parkov.  
26. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích zariadení.  
27. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 komunálne odpady.  
28. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoby – podnikateľ alebo právnická osoby, ktorá 
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.  
29. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciou s ním, 
dodávanie a prezentáciou, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo 
sprostredkovateľa.  
30. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je organizácia, ktorá zabezpečuje 
systém združeného nakladania s obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene 
vyzbieraných z komunálnych odpadov a túto činnosť zabezpečuje v obci len na základe zmluvy 
s obcou.  
31. Kompostovanie je prirodzený biochemický proces, pri ktorom z pôvodných organických látok 
vplyvom živých organizmov vzniká organické hnojivo kompost.  
32. Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú 
územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu 
súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať 
na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania 
a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov 
a ustanovení tohto zákona.  
33. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej 
s obcou realizuje na jej území zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, alebo niektorú z týchto činností jednotlivo.  

 
II. ČASŤ 

§ 4 
Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením. 
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak,                                                                               
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aby nedochádzalo k:  
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, 
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom  
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  
3. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné 
plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je ustanovené inak:  
a) držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo  
b) posledný známy držiteľ odpadu.  
4. Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace 
do vyhradeného prúdu odpadu, na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce.  
5. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí 
nakladanie s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na 
ktorého území sa odpad nachádza.  
6. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72 zákona o odpadoch. 
7. Zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a mobilného zberu možno 
vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou. 
 

§ 5 
Povinnosti pôvodcu odpadu 

1. Pôvodca odpadu je povinný:  
a) zapojiť sa do systému zberu odpadu,  
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadu,  
c) triediť komunálny odpad na jednotlivé zložky v zmysle zavedeného systému zberu odpadu s ich 
ukladaním do príslušných zberných nádob,  
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,  
e) odovzdať odpad len osobe, ktorá ma s obcou uzatvorený zmluvný vzťah na vykonávanie takejto 
činnosti.  
2. Zakazuje sa:  
a) 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,  
b) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako mieste k tomu určenom v súlade s týmto 
nariadením,   
c) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad v rozpore s týmto nariadením,  
d)  zmiešavať nebezpečný odpad s komunálnym odpadom,  
e) ukladať do zberných nádob vytriedené zložky z domácností s obsahom škodlivín,  
f) znečisťovať stojiská zberných nádob a ich okolie,  
g) ukladať objemný odpad na stojiskách zberných nádob mimo termínu ich zberu,  
h) poškodzovať a svojvoľne premiestňovať zberné nádoby z určených stojísk,  
i) spaľovať komunálny odpad.  

III. ČASŤ 
§ 6 

Zmesový komunálny odpad 
1. Pre zber zmesového komunálneho sú určené nasledovné zberné nádoby: 
a) 110 l, 120 l, 240 l zberné nádoby, 
b) 1 100 l kontajnery. 
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2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad vo veľkosti 110 l, 120 l alebo 240 l znáša 
občan priamo kúpou zbernej nádoby buď na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote alebo od 
ktoréhokoľvek predajcu.    
3. Náklady na zabezpečenie 1 100 l kontajnerov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.   
4. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 
Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce Veľká Lehota, na úradnej tabuli obce a je 
doručený do každej domácnosti v obci. 
5. Pôvodca zmesových komunálnych odpadov je povinný v deň zberu a vývozu zmesového 
komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej 
blízkosti verejnej komunikácie prístupného pre zberné vozidlo.  
  

§ 7 
Drobný stavebný odpad 

1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku 
za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. 
2. Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, je v obci zavedený individuálny zber a preprava 
drobných stavebných odpadov.  
3. Patria sem napr. tehly, obkladačky, dlaždice a keramika, sadrokartón.   
4. Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov 
(zemina a kamenivo, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných 
látok, kovy drevo, sklo, plasty a iné).  
 

§ 8 
Objemný odpad 

1. Zber a preprava objemného odpadu sa vykonáva dvakrát do roka mobilným spôsobom (jar, jeseň) 
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  
2. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej 
nádoby na zmesový odpad. Patrí sem: nábytok, ktorý sa nedá vyseparovať, sedačka, matrace a iné 
nadrozmerné komunálne odpady a pod.   
3. Zber a prepravu objemného odpadu zabezpečuje oprávnená osoba, s ktorou má obec uzatvorenú 
zmluvu. 
 

§ 9 
Triedený zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok 

1.Triedený zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa vykonáva 
kalendárovým zberom 2x ročne prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má obec uzavretú 
zmluvu o zbere.   
2. Termín zberu bude zverejnený na webovej stránke obce a vyhlásený v miestnom rozhlase.  
3. Patria tu odpadové motorové oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady od občanov obce 
z domácností.  
4. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 
priestranstvá obce. 

 
§ 10 

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
 
1. Obec má pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov uzavretú zmluvu 
s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Triedený zber oddelene vyzbieranej zložky komunálneho 
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odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov, nie sú 
zahrnuté do miestneho poplatku. Ak budú občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať 
množstvo zmesového komunálneho odpadu, zníži to náklady obce na zmesový komunálny odpad.  
2. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť 
v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto nariadení. Harmonogram zvozu je zverejnený 
na webovom sídle obce Veľká Lehota, na úradnej tabuli obce a je doručený do každej domácnosti 
v obci. 
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 
ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, 
príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov.  
 
4. V obci sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov pre nasledujúce druhy odpadov: 
 a) papier a lepenka  - v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 1 100 l kontajnerov 
rozmiestnených po obci s označením „PAPIER“ – 6x do roka. Zber zabezpečuje podľa 
harmonogramu zvozu zberová spoločnosť. Vykonáva sa aj mobilný zber papiera prostredníctvom 
oprávnenej osoby, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenky, 
krabice z tvrdeného papiera, kartón, obálky, letáky, papierové obaly, katalógy, plagáty, baliaci papier 
a pod.  
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, 
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a mastný papier.  

b) sklo – v rámci triedeného zberu sa zberá do zelených 1 100 l kontajnerov rozmiestnených 
po obci s označením „SKLO“ – 6x do roka. Zber zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť. 
Patria sem: sklené fľaše z limonád, sirupov, liehovín, obaly z kompótov, poháre a predmety zo skla, 
črepy, okenné sklo a pod.  
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej 
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.  
 c) plasty – v rámci triedeného zberu sa zberá do žltých 1 100 l kontajnerov rozmiestnených 
po obci s označením „PLASTY“ a do 120 l vriec od rodinných domov v obci – 12x do roka. Zber 
zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť. 
Patria sem: plastové fľaše od nápojov, fľaše od saponátov, kuchynskej a kúpeľňovej kozmetiky, 
bandasky, tégliky, tašky, vrecká, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, polystyrén  a pod.  
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, podlahové krytiny, guma, 
molitan a pod.  
 d) kovy – v rámci triedeného zberu sa zberá drobný kovový odpad do červených 1 100 l 
kontajnerov rozmiestnených po obci s označením „KOVY“ – 6x do roka. Zber zabezpečuje podľa 
harmonogramu zvozu zberová spoločnosť. 
Patria sem: konzervy, plechovky od nápojov, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. 
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
Veľký kovový odpad je možné odovzdať na obcou určené miesto, odkiaľ obec zabezpečí jeho zvoz 
a odovzdanie spoločnosti zaoberajúcej sa zberom, výkupom a spracovaním oceľového šrotu 
a farebných kovov. 
 e) viacvrstvové kombinované materiály – v rámci triedeného zberu sa zberá do oranžových 
1 100 l kontajnerov rozmiestnených po obci s označením „TETRAPAKY“ – 6x do roka. Zber 
zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť. 
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav 
a džúsov, vína a pod.  
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.  
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5.Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce Veľká 
Lehota www.velkalehota.eu, na úradnej tabuli obce Veľká Lehota a je vyhlasovaný v miestnom 
rozhlase.  

 
§ 11 

Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností a batérií 
a akumulátorov  

1. Zber elektroodpadov z domácností a batérií a akumulátorov možno vykonávať len oddelene od 
ostatných druhov odpadov.  
2. Obec zabezpečuje podľa potreby, zber a prepravu elektroodpadu z domácností, batérií 
a akumulátov najmenej 2x ročne formou mobilného zberu, podľa vopred vyhlásenej akcie v jarných 
a jesenných mesiacoch pomocou oprávnenej organizácie na nakladanie s odpadmi s ktorou má obec 
uzavretú zmluvu o zbere.   
3. Elektroodpad, batérie a akumulátory je možné odovzdať aj spätným odberom distribútorovi pri 
predaji nového elektrozariadenia, batérie a akumulátora.   
4. Zakazuje sa elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory odovzdať iným subjektom (napr. 
pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú s obcou uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné 
oprávnenia.  
5. Zakazuje sa elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory ukladať do zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad a nádob na zber vytriedených zložiek.  
6. Do elektroodpadu z domácností patrí: chladničky, práčky, mrazničky, umývačky, malé domáce 
spotrebiče, spotrebná elektronika a pod.  
 

§ 12 
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

1. Za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne, ak jeho pôvodcom je fyzická osoba 
– podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.   
2. Prevádzkovateľ kuchyne si hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním prepravou 
a zhodnotením, vrátane nákladov na zberné nádoby a zároveň si s vývozcom individuálne 
dohodne interval vývozu v súlade s hygienickými predpismi.  
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť skladovanie odpadu do doby jeho zberu tak, 
aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočích a verejnosť.  
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí umiestniť zberné nádoby vo svojom areáli.  
5. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad do nádob 
určených na zber komunálneho odpadu.  
 

§ 13 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností 

1. Biologicky rozložiteľný odpad z domácností je možné zneškodniť v obci odovzdaním do zbernej 
nádoby, alebo kompostovaním na domácich kompostoviskách.  

2. V obci sú umiestnené 2 nádoby na kuchynský odpad z domácností (zvyšky jedál), ktorých odvoz 
a zneškodnenie zabezpečí spoločnosť EKOTRANZ s.r.o. zazmluvnená obcou. Odvoz sa bude 
zabezpečovať na základe objednávky zo strany obce podľa potreby. 

3. Kompostovaním možno zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad: kvety, trávu, lístie, drevený 
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z 
pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z 
čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, 
škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené. 
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3. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a na 
iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.  

 

§ 14 
Triedený zber veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotníckych pomôcok  
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný 
odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich odobrať a zhromažďovať.  
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.  
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 
priestranstvá.  
 

§ 15 
Jedlé oleje a tuky z domácností 

1. Na území obce je zabezpečený priebežný zber použitých jedlých olejov a tukov. Oleje a tuky sa 
odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne, 
do 240 l zbernej nádoby, ktorá je umiestnená v obci.  
2. Zberná nádoba je vyprázdňovaná priebežne podľa potreby. Prepravu a zneškodňovanie 
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  
3. Jedlé oleje a tuky z domácností je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na 
verejné priestranstvá.  

 
§ 16 

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov 
1. V rodinný domoch, záhradách a rekreačných chatách a chalupách si pôvodca prednostne 
kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad formou domáceho kompostovania.  
2. Zber biologicky rozložiteľného odpadu z parkov sa realizuje do 600 l a 400 l kompostérov.  
3. Biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov sa zbiera do 2000 l kompostéra.  
4. Drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, piliny a drevná štiepka sa zbiera na 
priestranstve za cintorínom, kde je zhodnotená.  

 
§ 17 

Šatstvo a textílie 
1. Zber šatstva a textilu prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú 
umiestnené na území obce.  
2. Zberné nádoby na šatstvo a textil sú vo vlastníctve zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za 
ich údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie prebieha podľa potreby.  
3. Do zbernej nádoby sa zbiera len čisté a suché šatstvo a textílie.  
4. Do šatstva a textílií patrí šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, obuv, kabelky a pod.  
5. Šatstvo a textil je možné odovzdať aj na obcou určenom mieste, odkiaľ bude zmluvným partnerom 
obce odvezené. 

§ 18 
Zber kalu zo septikov a žúmp 

1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len osoby, ktoré majú 
na túto činnosť oprávnenie.  
2. Majitelia septikov a žúmp resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú 
napojení na systém domových čistiarní odpadových vôd, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady 
zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. 
3. Každý majiteľ septiku a žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady 
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii. 
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§ 19 
Spätný zber odpadových pneumatík 

1. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.  
2. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom 
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.  
3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, alebo na zbernom mieste určenom obcou 
priebežne v roku.  
4.Obec má pre spätný zber odpadových pneumatík uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov a prevádzkovateľom zberného miesta kolektívneho systému ELTMA.  

 
§ 20 

Zber dreveného odpadu 
1. Dreveným odpadom sú palety, drevené obaly, stavebné drevo – dosky, trámy, okenné rámy, 
surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, komunálny odpad - nábytok, postele, stoly a 
pod. Odpad nesmie obsahovať kamene, molitan, polystyrén, čalúnenie, umelé hmoty a ďalšie 
materiály, ktoré nemôžu byť použité v procese zhodnocovania odpadu. 
2.  Zber dreveného odpadu je počas celého roka v obecnej hale. 
3. Obec má uzatvorenú zmluvu o odbere, preprave a zhodnocovaní dreveného odpadu 
s oprávnenou osobou na zber odpadu.  
 

IV. ČASŤ 
§ 21 

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu 
1. Nezákonne umiestnený odpad na území obce môže nahlásiť akákoľvek fyzická osoba alebo 
právnická osoba Okresnému úradu v Žarnovici, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo 
na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote, č. 52, 966 41  Veľká Lehota.   

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol 
nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť orgánom 
uvedeným v ods. 1 tohto článku.   
3. Ďalej sa vo veci odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu postupuje podľa § 15 zákona 
o odpadoch.   

 
V. ČASŤ 

§ 22 
 Priestupky 

1.Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, 
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je   
zberná nádoba určená,  
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom a nariadením, 
d) nesplní oznamovaciu povinnosť nezákonne umiestneného odpadu,   
e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,  
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.  4 
zákona o odpadoch, 
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.  
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2.Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá  môže uložiť pokutu do výšky 
1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
3.Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 
výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. 
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom osôb 
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce. 

 
 

VI. ČASŤ 
§ 23 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 

internete od 25.11.2020 do 10.12.2020. Pripomienky boli vyhodnotené 07.12.2020.  
3. Všeobecne záväzné nariadenie schválené Obecným zastupiteľstvom Veľká Lehota 

10.12.2020. 
4. Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce, elektronickej 

úradnej tabuli a webovom sídle obce od 14.12.2020 do 31.12.2020. 
5. Týmto nariadením sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 zo dňa 

24.09.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Veľká Lehota. 

 
 
 
Vo Veľkej Lehote, dňa 14.12.2020 
 
 
 
 
 
 
         Jozef Mihál 
                    starosta obce 
 

 


