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Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 5/2022,  ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 v znení  VZN č. 6/2020 v znení VZN 8/2021 

o odpadoch 

 
 
1.1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o odpadoch (ďalej len „VZN“) v  

     neskoršom znení sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

§ 9 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 

1. Upravuje sa text v bode 4 nasledovne: 

 

 „Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu 240 l plastové zberné 

nádoby a 1100 l plastové alebo kovové nádoby s vývozným intervalom 2 krát 

za mesiac." 

                                                                                  

                                                                 § 11 

 Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 

obalmi (papier, plasty, sklo, viacvrstvový kombinovaný materiál a kovy)  

 

2. § 11 sa mení a dopĺňa takto: 

                                   

B) TRIEDENÝ ZBER PLASTOV  

1. Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 39 v 

zmysle Katalógu odpadov.  

2. Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom zberných kontajnerov a vriec. 

3. Obec určuje na triedený zber plastov žlté kontajnery a žlté vrecia.  

    Vývoz kontajnerov  a plastových vriec obec zabezpečuje podľa ročného    

    harmonogramu. 

 ( spoločne zbierané plasty, tetrapaky a kovy ) 

4. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a 

čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly 

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

poháriky z automatov a iné plastové nádobky.  

5. Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 

kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), 

podlahové krytiny, guma, molitan a pod.  

6. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali 

čo najmenej miesta.  

 



D) TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE 

LEPENKY (VKM-TETRAPAK) 

 1. Odpady z VKM obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 01 v 

zmysle Katalógu odpadov.  

2. Obec určuje na triedený zber  VKM žlté kontajnery a žlté vrecia.  

   Vývoz kontajnerov  a plastových vriec obec zabezpečuje podľa ročného  

   harmonogramu. 

  (spoločne zbierané plasty, tetrapaky a kovy ) 

3. Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, 

ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky.  

4. Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, 

pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.  

5. Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem a 

zaberali čo najmenej miesta.  

6. Školský zber VKM si organizuje škola na území obce samostatne.  

 

E) TRIEDENÝ ZBER KOVOV  

1. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 40 v 

zmysle Katalógu odpadov.  

2. Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných 

kontajnerov a vriec žltej farby a v určených zariadeniach na zber kovov, s ktorými má 

obec uzatvorenú zmluvu.  

3. Obec určuje na triedený zber kovov žlté kontajnery a žlté vrecia.  

  Vývoz kontajnerov  a plastových vriec obec zabezpečuje podľa ročného harmonogramu. 

 ( spoločne zbierané plasty, tetrapaky a kovy ) 

 

4. Zberné kontajnery musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, 

ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery na viditeľnom mieste a 

obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.  

5. Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble 

(bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová 

rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky 

z nápojov. 

 6. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 

chemickými látkami, či olejmi.  

7. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich 

nezostali zvyšky jedál. 

 

 

 



Záverečné ustanovenia 

 1.2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Častá a na webovom sídle 

obce (www.casta.sk) v lehote uvedenej v ustanovení § 6 ods. 3 zákona číslo 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – návrh tohto VZN bol vyvesený 

dňa 31.10.2022 a zvesený dňa 16.11.2022 

 1.3. Obecné zastupiteľstvo v Častej toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo   

uznesením číslo č................. zo dňa ........... a týmto dňom nadobúda platnosť.  

1.4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2023. 

 

 

 

Dátum vyvesenia: 31.10.2022 

 

 Dátum zvesenia: 16.11.2022 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                       Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

                                                                                starosta obce Častá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

1. K zmene frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Častá 

z pôvodných 1x za mesiac v zimnom období a 2x za mesiac v letnom 

období na  2 x za mesiac počas celého roku došlo z dôvodu zmeny 

vývoznej spoločnosti. Od 1.11.2022 bude v obci Častá na základe 

výsledkov výberového konania zabezpečovať odvoz odpadov spoločnosť 

OLO, a.s., ktorá bude jednotlivé nádoby vážiť. 

 

2. Zmena systému triedenia plastov, kovov a odpadov VKM vyplýva tiež zo 

zmluvy s novou vývoznou spoločnosťou OLO, a.s. Kombinovaný zber 

umožňuje zákon a vývozná spoločnosť bude zabezpečovať odvoz plastov, 

kovov a VKM odpadov spolu v jednom vreci žltej farby spred rodinných 

domov alebo z kontajnerov žltej farby umiestnených v obci. Kontajnery 

červenej farby na kovy a oranžovej farby na VKM už v obci umiestnené 

nebudú. Následné dotriedenie odpadov zabezpečí spoločnosť OLO, a.s. na 

vlastnej triediacej linke. 

 


