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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, 

ktorým sa mení VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Kraľovany (Dodatok č. 1) 

Obecné zastupiteľstvo v Kraľovanoch podľa § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 7/2020, 
 

ktorým sa mení VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kraľovany 

(Dodatok č. 1) 

 
 

§ 1  
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Kraľovany č. 
10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Kraľovany nasledovne: 
 

- § 2 ods. (16) znie nasledovne: 
 

(16) Komunálny odpad (KO) je 
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, 

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických 
zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného 
odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 
charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

 
 

- § 6 znie nasledovne: 
 

(1) Na území obce je pre všetkých pôvodcov odpadov zavedený paušálny kalendárový zber 
zmesových komunálnych odpadov. 

 
(2) Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená organizácia, 

ktorá má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou. 
 

(3) Na zber zmesového KO sa používajú 110 a 120 l KUKA nádoby, plastové vrecia a 1100 l MOK. 
Vývozný cyklus týchto zberných nádob na kalendárny rok zabezpečuje obec 
prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

 
(4) Každá domácnosť (v prípade fyzických osôb) a každý poplatník1, ktorým je právnická osoba 

alebo fyzická osoba-podnikateľ, je povinná(ý) používať 1 nádobu o objeme 110, príp. 120 

 
1 § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, 

ktorým sa mení VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Kraľovany (Dodatok č. 1) 

litrov (v prípade fyzických osôb) alebo nádobu o objeme 110, 120, príp. 1 100 litrov (v 
prípade právnických osôb a podnikateľov). 

 
(5) Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb 

nasledovný systém odvozu: 
a) domácnosť s počtom členov 1 až 3: nárok na vývoz nádoby je 1x za 4 týždne, 
b) domácnosť s počtom členov 4 a viac: nárok na vývoz nádoby je 1x za 2 týždne. 

 
(6) V prípade, že u pôvodcu odpadu dôjde jednorazovo k produkcii väčšieho množstva 

zmesového KO (napr. rodinná oslava, upratovanie a pod.) a tento dodatočne 
vyprodukovaný odpad sa nezmestí do zbernej nádoby, ktorú pôvodca užíva, môže pôvodca 
takýto dodatočne vyprodukovaný odpad umiestniť do dodatočnej nádoby (ktorú si sám 
zabezpečí; max. objem nádoby 120 l) alebo do plastového vreca (o max. objeme 120 l). 
Zároveň je pôvodca povinný za účelom jednorazového vývozu dodatočnej zbernej nádoby 
alebo plastového vreca zakúpiť si na obecnom úrade kupón. Tento kupón pôvodca odpadu 
pripevní v deň vývozu zmesového odpadu na dodatočnú nádobu alebo na plastové vrece. 
Zberová spoločnosť vyprázdni len takú dodatočnú nádobu alebo plastové vrece, ktorá/é je 
označená/é kupónom. 

 
(7) Obec na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby-podnikateľa, ktorý preukáže, že 
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 
 

(8) Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Po vložení odpadov sa tieto nádoby musia 
dať uzavrieť. 

 
(9) Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním 

produkovaných odpadov objem používanej zbernej nádoby nestačí, môže mu nariadiť 
používanie ďalšej zbernej nádoby s objemom 110 alebo 120 l s povinnosťou úhrady 
poplatku v príslušnej výške. 

 
(10) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad z domácností je možné ukladať len 

zmesový komunálny odpad. Zakazuje sa ukladať do nich akékoľvek stavebné odpady 
a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), ako aj vytriedené zložky komunálnych 
odpadov. 

 
 

- § 9 ods. (2) znie nasledovne: 
 

(2) Zber kuchynského odpadu od fyzických osôb obec nezavádza, nakoľko si uplatňuje výnimku 
podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch (100 % domácností kompostuje vlastný 
odpad). 

 
(2) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Kraľovany č. 10/2019 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kraľovany ostávajú 
nezmenené. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, 

ktorým sa mení VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Kraľovany (Dodatok č. 1) 

 

§ 2  
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kraľovany dňa 10.12.2020 
uznesením č. 50/2020. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

.................................... 
Ľuboš Palovič 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 

Návrh VZN  
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: 13.11.2020 
  
VZN schválené  
Obecným zastupiteľstvom v Kraľovanoch dňa: 10.12.2020 
  
VZN vyhlásené  
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020 
  
VZN účinné dňom: 1.1.2021 

 


