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Obecné  zastupiteľstvo  obce  Rohov vo  veciach  územnej  samosprávy  v  zmysle
ustanovenia  zákona  č.  369/1990  Zb.  O obecnom  zriadení  v  znení  neskorších
predpisov, ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ustanovení zákona 364/2004  o
vodách  (ďalej  len  „vodný  zákon“)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

I. ČLÁNOK

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti o:

• nakladaní  so  zmesovým  komunálnym  odpadom  a  drobnými  stavebnými
odpadmi

• spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

• spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

• nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

• nakladaní  s  biologicky  rozložiteľným  kuchynským  odpadom  a  reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

• spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

✔ elektroodpadov z domácností,

✔ odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,

✔ použitých  prenosných  batérií  a  akumulátorov  a  automobilových  batérií  a
akumulátorov,

✔ veterinárnych  liekov  a  humánnych  liekov  nespotrebovaných  fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok,

✔ jedlých olejov a tukov,

• spôsobe  zberu  objemného  odpadu  a  odpadu  z  domácností  s  obsahom
škodlivých látok,

• spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

• spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

• odstraňovaní kalu zo žúmp.
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II. ČLÁNOK

Základné ustanovenie

1. Vymedzenie základných pojmov: odpad, nakladanie a iné zaobchádzanie z
odpadom, pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom, zariadenia
na nakladanie s odpadom a hierarchia odpadového hospodárstva, jeho

ciele a záväzné limity je uvedené v §2, §3, §4, §5 a §6 zákona o odpadoch,
vymedzenie pojmov komunálny odpad, triedený zber, zmesový komunálny
odpad,  drobný  stavebný  odpad,  zberný  dvor,  kalendárový  zber  a

množstvový zber je uvedené v §80 zákona o odpadoch.

2. Všeobecné povinnosti  spojené s nakladaním s odpadmi sú uvedené v

§12 zákona o odpadoch.

3. Zákazy vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadmi sú uvedené v §13 zákona o
odpadoch.

4. Povinnosti držiteľa odpadu sú uvedené v §14 zákona o odpadoch.

5. Zodpovednosť  za  nezákonné  umiestnenie  odpadu je  uvedená  v  §15
zákona o odpadoch.

6. Zber  odpadu  a  výkup  odpadu je  charakterizovaný  v  §16 zákona  o
odpadoch.

7. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi je uvedené v
§81 zákona o odpadoch, v ktorom sú ustanovené aj povinnosti obce.

8. Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd je
ustanovené v §36 vodného zákona.

III. ČLÁNOK

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, spôsob jeho zberu a
prepravy

● Na území obce Rohov je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov. Na zber sú využívané
výlučne  plastové  zberné  nádoby  a  igelitové  vrecia  dodané  TS  mesta  Senica
(ďalej len „TS“)

● Zbernú nádobu požadovaného objemu  (80l, 140l, 240l, 1000l) získa poplatník
zdarma od obce.

● Poplatok pre pôvodcu zmesového odpadu je  určený podľa  aktuálne  platného
VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do
poplatku sú už zahrnuté aj náklady na zbernú nádobu.

VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi



4/11

● Zbernú nádobu musí mať pôvodca zmesového komunálneho odpadu označenú
čipom a nálepkou s QR kódom, ktoré  ju  jednoznačne identifikujú  a priraďujú
konkrétnemu  pôvodcovi.  Zberná  nádoba  bez  čipu  a  QR  kódu  nebude  TS
spracovaná a odvezená.

● Čip a  QR kód  umiestni  na  zbernú  nádobu  poverená  osoba a  zabezpečí  ich
aktiváciu.

● Riadne  označená   zberná  nádoba  musí  byť  v  deň zberu  uložená  na mieste
verejne prístupnom pre zberovú spoločnosť a to v blízkosti vlastnej nehnuteľnosti
tak,  aby bolo  možné jednoznačne identifikovať,  komu nádoba patrí  (napr.  na
miestnej komunikácii – chodníku).

● TS zbernú  nádobu  v  deň  vývozu  vyzdvihnú,  odvážia  a  vyprázdnia  pomocou
vyškolených pracovníkov, prázdnu nádobu uložia na pôvodné miesto.

● O presnom dátume vývozov v jednotlivých intervaloch sú občania informovaní
prostredníctvom  internetovej  stránky  a  tiež  individuálne  letákom  v  papierovej
forme, ktorý je každému doručený do poštovej schránky.

● Igelitové vrecia sú určené pre poplatníkov, ktorí  nemajú v obci  trvalý pobyt a
využívajú nehnuteľnosť len sezónne, alebo pre občanov s trvalým pobytom, ktorí
jednorázovo potrebujú odovzdať väčšie množstvo zmesového odpadu. Vrecia si
môže poplatník v požadovanom množstve zakúpiť v úradných hodinách na OU a
budú TS spracované pri  každom zvoze odpadu.  Vrecia budú odvezené celé,
nielen vysypané, preto sa každé vrece dá použiť len jeden raz. 

IV. Článok

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi a objemným odpadom

Obec je povinná zabezpečiť zber drobného stavebného odpadu , ktorý je definovaný
v odst. 5 §80 zákona o odpadoch a objemného odpadu .

Drobný  stavebný  odpad  (ďalej  len  „DSO“)  je  odpad,  pri  ktorom nedochádza  k
žiadnym  významným  fyzikálnym,  chemickým  alebo  biologickým  premenám.
Nerozpúšťa  sa,  nehorí  ani  inak  fyzicky  alebo  chemicky  nereaguje,  nepodlieha
biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do
styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia alebo k poškodeniu zdravia ľudí.
Patrí sem odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie
alebo  ohlásenie  stavby.  Zaraďujeme  sem  zmesi  betónu,  tehál,  omietok,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov
(umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce
škvaru,  pórobetón a  pod.   Do  DSO  nepatrí  stavebný  odpad  s  obsahom
nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

Objemný odpad (ďalej len „OBO“) - je odpad produkovaný domácnosťami, ktorý sa
svojimi rozmermi nezmestí do pridelenej zbernej nádoby a neobsahuje nebezpečné
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látky.  Patrí  sem:  nábytok,  postele,  kreslá,  matrace,  dvere,  bytové  jadrá,
kuchynské linky, koberce, sanitárna technika. 

DSO a OBO môže poplatník odovzdať tromi spôsobmi:

1. Odvezie odpad do zberného dvora v Senici. Tam nahlási svoje meno a bydlisko
a následne bude ním privezený odpad zvážený a odobraný. 

2. Odvezie odpad priamo na skládku v Jablonici.  Tam bude odpad pracovníkmi
skládky zvážený a odobraný. 

3. Pôvodca odpadu odovzdá DSO aleo OBO vo vyhradenom priestore obce Rohov
do príslušného veľkoobjemového kontajnera.

● Odovzdanie  odpadu  musí  prebehnúť za  prítomnosti povereného
pracovníka obce, preto je pôvodca povinný oznámiť svoj úmysel odovzdať
DSO alebo OBO v dostatočnom predstihu na obecný úrad.

● Oznámenie  úmyslu  odovzdať  DSO alebo  OBO sa  môže  uskutočniť
telefonicky v úradných hodinách na t.č. 0346511024, mimo úradných hodín
na t.č. 0919041098  alebo písomne.

● Poverený  pracovník  obce  dohodne  s  pôvodcom  odpadu  dátum  a  čas
odovzdania  DSO  alebo  OBO,  preferované  je  odovzdanie  v  úradných
hodinách, výnimočne aj mimo nich.

● Pri  odovzdaní  DSO  alebo  OBO  poverený  pracovník  zaznamená  jeho
zloženie a  hmotnosť. Na určenie hmotnosti  využije orientačnú prepočtovú
tabuľku drobných stavebných odpadov, vydanú pre tento účel Ministerstvom
životného prostredia SR.

● OBO  musí  byť  pred  uložením  do  kontajnera  rozobraný  tak,  aby  v  ňom
zaberal čo najmenej miesta (postele, skrine, linky …)

● Je  zakázané  ponechať  odpad  ľubovoľného  typu  pri  vstupnej  bráne  do
vyhradeného priestoru s kontajnermi.

Poplatok za drobný stavebný odpad bude vypočítaný podľa aktuálne platného VZN O
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V. Článok

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

● Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  nie je v obci Rohov predmetom zberu,
pretože  obyvatelia obce  vlastný  odpad  tohto  typu  kompostujú  a  to  buď  vo
vlastnom  kompostovacom  zariadení,  alebo  v  kompostéri  zapožičanom  obcou
Rohov (odst. 21 §81 písmeno b Zákona o odpadoch)

VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
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● Zber  biologicky  rozložiteľného  odpadu zo  záhrad a  parkov vrátane odpadov  z
cintorína môže prebiehať dvoma spôsobmi

● formou  kalendárového zberu.  TS  Senica  pristavia veľkoobjemovú  zbernú
nádobu,  do  ktorej  pôvodca takýto  odpad  bezplatne odovzdá.  Nádoba bude
pristavená najviac na jeden deň, miesto a čas jej  pristavenia bude najmenej
týždeň vopred  vyhlásený  v  miestnom rozhlase  a  zverejnený na internetovej
stránke obce.

● pristavením zariadenia – drvičky – ktorá spracuje tento typ odpadu do formy,
uložiteľnej v kompostéri pôvodcu odpadu.

VI. Článok

Spôsob  a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

Jedlé  oleje  a  tuky  z  domácností  pôvodca  bezplatne  odovzdá  vo  vyhradenom
priestore obce  Rohov  do  pripravenej  uzatvárateľnej  plastovej  nádoby.  Spôsob
oznámenia úmyslu odovzdať takýto odpad je zhodný s oznámením odovzdania DSO
a OBO z Článku IV. tohto VZN. 

VI. Článok

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľov kuchýň

Pôvodca odovzdá odpad oprávnenej spoločnosti, s ktorou má podpísanú zmluvu. 

VII. Článok

Spôsob  a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a

akumulátorov a odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

● Pôvodca  odovzdá  odpad  z  domácností  s  obsahom  škodlivých  látok  do
špeciálneho  kontajnera  na  nebezpečný  odpad,  ktorý  bude  dvakrát  ročne
umiestnený pred budovou Obecného úradu Rohov.  Jeho pristavenie a odvoz
zabezpečujú TS po dohode s obcou Rohov.

● Termín, v ktorom bude kontajner pristavený, bude oznámený minimálne týždeň
vopred v miestnom rozhlase a zverejnený na internetových stránkach obce.

VIII. Článok

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych
liekov 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami  je pôvodca
povinný odovzdať priamo v lekárni na mieste na tom určenom.

IX. Článok

VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
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Spôsob  a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi: papier, plasty, sklo, kovy

● Pre papier, sklo, plasty a kovy sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Pre  každú  z  týchto  komodít  si  pôvodca  vyzdvihne  proti  podpisu  v  úradných
hodinách na Obecnom úrade Rohov bezplatne plastové vrece príslušnej farby v
potrebnom množstve. 

● Pre plasty sú prideľované jednorazové vrecia žltej farby, ich počet je odvodený od
množstva týchto vriec dodaných TS pre celú obec a počtu členov domácnosti.

● Pre kovy, papier a sklo sú prideľované farebné (červené, modré a zelené) vrecia
na viacnásobné použitie. 

● Termíny  odovzdania  komodít,  spolu  s  informáciou  o  ich  správnej  kategorizácii
budú zverejnené na internetovej stránke obce a každý občan dostane podrobný
časový rozpis aj v tlačenej forme do poštovej schránky. V deň zberu je pôvodca
povinný uložiť vrecia s triedeným odpadom na verejne prístupné miesto. 

● Textil pôvodca  bezplatne odovzdá do špeciálneho kontajnera umiestneného pri
Obecnom úrade Rohov(v blízkosti vchodu na poštu) v ľubovoľnom čase – prístup
k nemu nie je obmedzený.

X. Článok

Spôsob  a podmienky spätného zberu odpadových pneumatík

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.

XI. Článok

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Nezákonne umiestnený odpad v  obci  môže občan nahlásiť  v  úradných hodinách
priamo na Obecnom úrade Rohov č.d. 75, telefonicky na t.č. 0346511024, alebo na
e-mailovej adrese rohov@rohov.sk.

XII. ČLÁNOK

Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

• nakladať  alebo  inak  s  nimi  zaobchádzať  v  súlade  so  všeobecne  záväzným
nariadením obce,

• zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
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• užívať  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu  komunálnych odpadov v
obci,

• 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.

Zakazuje sa:

• 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,

• ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad horľavý materiál, ktorý
svojou teplotou spôsobí jej poškodenie (roztavenie). Takto poškodenú nádobu je
vlastník povinný nahradiť novou na vlastné náklady, 

• ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny
odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

• vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného  prúdu  odpadov  bez  zariadenia  na  zber  odpadov  osobou,  ktorá
nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona,

• uložiť  alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v
súlade s týmto zákonom,

• zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,

• spaľovať  komunálny  odpad  na  voľnom  priestranstve  a  vo  vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach

XIII. Článok

Odstraňovanie kalu zo žúmp

Nakladanie  s  komunálnymi  odpadovými  vodami,  ktoré  vznikajú  v  aglomeráciách
menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú
kanalizáciu upravuje zákon 364/2004 – Vodný zákon.

● Žumpa –  je  zakrytá  podzemná  vodotesná nádrž  bez  odtoku  na  dočasné
zhromažďovanie  odpadových  vôd  z  domácností.  Na  jej  stavbu sa  vydáva
stavebné povolenie podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)  spolu  s  povolením stavby (rodinný dom),  z  ktorej  odpadové
vody  bude  zachytávať.  V  prípade,  že  stavba  už  existuje  a  žumpa  sa  bude
budovať  dodatočne,  nemusí  sa  na  stavbu  samostatnej  žumpy  vybavovať
stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej  stavby stavebnému úradu
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(obci). Povolenie na vybudovanie žumpy sa vydáva vždy len na dobu určitú. V
lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po
skončení  platnosti  povolenia  toto  predlžovať  nebude.  Minimálna  vzdialenosť
žumpy od vodnej stavby (studne) je 5m.

● Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd
popisuje §36  Vodného zákona. Podľa odseku 15 je  vypúšťanie kalu a  obsahu
žúmp do povrchových a do podzemných vôd zakázané.

● Ten,  kto  akumuluje  odpadové  vody  v  žumpe,  je  povinný  zabezpečovať  ich
zneškodňovanie  odvozom do  čistiarne  odpadových  vôd a na  výzvu  obce
alebo orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad, odbor životného prostredia)
predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. 

● Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo žúmp môže na území obce
iba právnická osoba (PO) alebo fyzická osoba (FO), oprávnená na podnikanie
s predmetom  činnosti  na  zber  a prepravu,  ktorá  je  na  túto  činnosť  technicky
vyhovujúco vybavená a likvidáciu uskutočňuje zákonným spôsobom (vypúšťaním
do kanalizácie resp. do ČOV na základe zmluvy z prevádzkovateľom).

● Občan si v prípade potreby môže od obce bezplatne zapožičať dodatočnú hadicu
a poskytnúť ju prepravcovi odpadu. Zapožičanie hadice a jej vrátenie si dohodne
s povereným pracovníkom obce, alebo starostom.

● Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze
tomu, kto o odvoz požiadal.

● Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje: meno, priezvisko a adresu toho,
komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia
žumpy,  množstvo  vyvezených  odpadových  vôd,  názov  osoby,  ktorá  odvoz
odpadových  vôd  vykonala  a  adresu  čistiarne  odpadových  vôd.  Bez  takéhoto
dokladu  nebude  vývoz  kalu  zo  žumpy  pre  jej  vlastníka  považovaný  za
splnený.

● Miesto  zneškodňovania  odpadov  sú  čističky  odpadových  vôd  (ČOV)  v správe
BVS a.s. Bratislava a po dohode aj s inými  správcami ČOV.

XIV. Článok

Malé domové čistiarne odpadových vôd

• Malá čistiareň odpadových vôd (ďalej len MČOV) je podľa §52 Vodného zákona
vodnou stavbou. 

• Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby MČOV  vydáva orgán štátnej vodnej
správy  –  Okresný úrad Senica –  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  po
predložení všetkých vyžadovaných podkladov. V povolení na MČOV orgán štátnej
vodnej správy určí záväzné podmienky na uskutočnenie stavby a užívanie stavby. 

VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi



10/11

• Povolenie  na  vybudovanie  MČOV  sa  vydáva  vždy  len  na  dobu  určitú.  V
lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po
skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. 

• V prípade, že ten, kto produkuje odpadové vody používa MČOV  bez povolenia,
považuje sa MČOV za čiernu stavbu so všetkými dôsledkami, ktoré z toho plynú
(článok XV ods. b tohto VZN) a je povinný predkladať obci doklady podľa článku
XIII.

XV. Článok

Zodpovednosť za porušenie povinností

Zodpovednosť za porušenie povinností pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby určuje §74 vodného zákona, pre fyzické osoby §77 vodného zákona.

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá:

a) (ods.  1  pís.  b)  odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa
odpadové vody (kal zo žumpy) do povrchových vôd alebo do podzemných vôd
bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (pokuta do
100€),

b) (ods. 1 pís. d) uskutočňuje, mení, užíva alebo odstraňuje vodnú stavbu (žumpu,
studňu, MČOV) bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním
(pokuta do 165€),

c) (ods.  1  pís.  f)  umýva motorové vozidlá  a  mechanizmy v  povrchových vodách
alebo v odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté
pohonné  látky  mohli  vniknúť  do  povrchových  vôd  alebo  do  podzemných  vôd,
(pokuta do 66€)

d) (ods. 1 pís. j) znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (pokuta
do 100€),

e) (ods. 1 pís. m) poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce
(pokuta do 100€),

f) (ods. 1 pís. p) nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu
obce alebo orgánu štátnej vodnej správy (pokuta do 165€),

g) poruší ustanovenia  §115 zákona o odpadoch. 

XI. Článok 

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Rohov  uznesením číslo 25/2020. na svojom zasadnutí dňa  16.12.2020.

VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
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Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  15.  dňom  od  jeho
vyhlásenia. 

V Rohove,  dňa 16.12.2020.

                                                                                  
.................................................

               starosta obce
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