
Dodatok č. 2 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území ob ce Veľké Rovné 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Rovnom  na základe ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. g), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zmien a doplnkov vydáva tento dodatok: 

 
Čl. 1 

Predmet dodatku  

 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 151/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Rovné sa mení takto: 
 
 
V druhej časti VZN – Systém zberu a nakladania s jednotlivými druhmi odp adu 

sa § 10 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 
nahrádza novým znením, ktoré znie  
 

§ 10 Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 
1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa  delí na: 

 
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

tzv. „zelený odpad“ - t.j. tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania 
krovín a stromov, vypletá burina a pod.  

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, tzv. „kuchynský odpad“ t. j. šupy z 
čistenia zeleniny a ovocia, vaječné škrupiny, starý chlieb, kávové a čajové 
zvyšky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a 
potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli z kuchýň 
domácností a pod. 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 
 

2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:  
• 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov, 
• 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 
• 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností. 

 
3. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľné komunálne odpady (zelené a 

kuchynské bioodpady) do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na 
iné miesta než na to určené týmto VZN, alebo ho spaľovať. 

 
 
4. Domácnosti v rodinných domoch majú zabezpečené kompostovacie zásobníky na 

kompostovanie zeleného a kuchynského bioodpadu a preto obec v súlade s § 81 



ods. 7 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch nezabezpečuje vykonávanie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností z rodinných 
domov. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad z rodinných domov je to, že: 
  

• obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu v obci  podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na 
základe ktorej obec preukáže, že 100% obyvateľov časti obce v rodinných 
domoch kompostuje vlastný bioodpad v kompostovacích zásobníkoch. 

 
5. Domácnosti v bytových domoch v obci - 8 bytových domov na Sídlisku ( č. d. 336, 

337, 338, 339, 340, 341, 342, 343), 1 bytový dom pri ZŠ Ústredie, č. d. 295, 1 
bytový dom za čerpacou stanicou č. d. 1700 a 1 bytový dom č. d. 274 majú 
riešené nakladanie s bioodpadom nasledovne: 
 

I. KUCHYNSKÝ ODPAD 
 

• kuchynský odpad z jednotlivých bytov zbierajú členovia domácnosti do 
biokošíkov a do kompostovacích vreciek. 

• kuchynský odpad je umiestňovaný do 120 litrových označených bionádob, 
ktoré sú umiestnené pred jednotlivými bytovými domami obce. 
 

II. ZELENÝ ODPAD 
 

• zelený odpad vznikajúci z predzáhradiek jednotlivých bytových domov je 
ukladaný do kompostovacích zásobníkov, ktoré sú umiestnené 
v jednotlivých predzáhradkách.   

• zakazuje sa ukladať zelený odpad do 120 l bionádob.   
 

6. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch zabezpečuje 
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a 
parkov vrátane odpadu z cintorínov. Zber obec zabezpečuje rozmiestnením 
veľkokapacitných zelených kontajnerov na jednotlivé stojiská vo všetkých 
častiach obce. 
 

7. Veľkokapacitné kontajnery na zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a 
parkov vrátane odpadu z cintorínov sú zelenej farby, označené štítkom s 
rozmermi najmenej 15x15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na 
zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD“. 
  

8. Obec vedie evidenciu o množstve biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
v obci. Údaje o množstve a nakladaní vytriedeného biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu uvádza v ročnom výkaze o komunálnom odpade z obce 
pre Štatistický úrad SR. 

 

 

 



Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto Dodatku č. 2 k VZN č. 151/2019 sa na 11. zasadnutí uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo vo Veľkom Rovnom Uznesením č.156/10/8, dňa 15.6.2021  
a nadobúda účinnosť dňa 01.07.2021. 
 
 
 
 
 Ing. Jozef Mičieta 
                                                                                                   starosta obce   
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 31.5.2021 
Zvesené  : 15.6.2021 


