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Prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach, 

dňa                 č.      
 



          Obec  Rimavské Janovce na základe ustanovenia § 6 ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch“) v znení zákona č. 90/2017 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch,  vydáva tento dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňa  : 

 

                                       Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2016   
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Rimavské Janovce  
 

1/ Čl. 14 VZN sa mení a dopĺňa 

                                                                Čl. 14 

             Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

1. V obci je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu /ďalej „BRO“/ zo 

záhrad a parkov.  Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob 

na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.  

2. Obec Rimavské Janovce zabezpečuje mobilný zber BRKO na obecných pozemkoch  

opiľovanie stromov v čase od októbra do marca na tento účel má zriadené miesto na 

odovzdávanie BRO odpadov – na futbalovom ihrisku v obci . V prípade záujmu občan 

na vlastné náklady môže BRO odpad odovzdať na toto miesto. Obec zabezpečí 

zneškodnenie tohto  BRO odpadu.  

3. Obec má zavedený zber triedený zber BRO odpadov z obhospodarovania záhrad 

a trávnatých plôch a určitou časťou kuchynského odpadu, formou  zberu do hnedých 

nádob na vlastné náklady. Občan je povinný si zabezpečiť hnedú zbernú nádobu 

určenú na zber BRO odpadov. Obec ponúka možnosť zakúpiť si predmetnú nádobu na 

obecnom úrade.   

Do BIO nádob patrí: pokosená tráva, lístie, kôra, zvädnuté rastlinné časti, odrezané 

konáriky stromov a kríkov, Z kuchynského odpadu kávové a čajové výluhy, šupky zo 

zeleniny, ovocia, zemiakov, vaječné škrupiny, Šupky a zbytky z ovocia a zeleniny 

(Nie v igelitových vreckách), zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch) 

škrupiny vajíčkové a orechové, izbové rastliny, jemné časti bioodpadu ako: tráva, 
lístie, jemné vetvičky, piliny, slama, popol  z dreva, zemina z kvetín, piliny 

             Pozor!!! – Väčšie vetvičky treba nasekať.  

Do Bio nádob nepatrí: zmesový komunálny odpad, kovy, plasty, sklo, textil, papier, 

farby, staré lieky, staré oleje, batérie, chemické postreky, zvieracie kosti a mäso, 

mliečne výrobky, časti rastlín napadnuté chorobami, Mäso, kosti, koža – z dôvodu 

lákania hlodavcov na kompostárni, lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový 

(tetrapakový) papier, varené ovocie, plienky, popol z uhlia, cigaretové ohorky, sáčky 

z vysávača, mliečne vrecká a krabice, vlasy, plechovky,  farby, guma, polystýren, 

výkaly mačiek a psov, chemické a nebezpečné látky, stavebné materiály a stavebná suť,  

uhynuté zvieratá.   

4. Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie BRO za 

podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

Obyvateľ, ktorý chce v obci kompostovať vlastný odpad, musí obci preukázať, že 

zabezpečil všetky požadované podmienky.  



5.  Kompostovať možno: 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.  

 

6.  Na účely umožnenia kompostovania a preukázania splnenia podmienok výnimky podľa 

§ 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch obec uzaviera v potrebnom rozsahu s 

obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného BRO na domácich 

kompostoviskách.  
 

7.   Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára obec len jednu dohodu 

o kompostovaní, a to s ich spoločným zástupcom. 

 

8.  Obec zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z písomných dohôd 

o kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci priebežne ročne 

prostredníctvom pracovníkov obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.  
 

Mení a dopĺňa sa Čl. 6 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 
 

1. Obec Rimavské Janovce zavádza v obci a jej miestnych častiach nálepkový systém zberu 

komunálneho odpadu od 1.5.2023. Zberná nádoba, ktorá nebude mať od 1-5-.2023 nálepku 

nalepenú na zbernej nádobe nebude jej zberná nádoba vyklopená.  

 

2. Zberná nádoba na komunálny odpad bude zbernou spoločnosťou vyvezená len pod 

podmienkou, že bude mať nalepenú nálepku na danný kalendárny rok, ktorú domácnosť 

dostane len po uhradení poplatku za TKO na príslušný rok. Nálepku na príslušný rok obyvateľ 

domácnosti dostane na obecnom úrade po úhrade poplatku za TKO. ( ročná ,štvrťročná, 

polročná, 3/4ročná).  Zber TKO na tzv. nálepkový systém  bude od 1.mája každého 

kalendárneho roka. Do 30.4. príslušného kalendárneho roka bude zber TKO prebiehať na 

základe poplatku za minulý kalendárny rok.  

 

3. V obci je zavedený zber komunálneho odpadu zo  zberných nádob od občanov 

v intervaloch jeden krát za 3 týždne.  

Zberné nádoby určené na tuhý komunálny odpad od 1.1.2023:  

Domácnosť s počtom obyvateľov od 1- 3 osôb – 1x 120l  

Domácnosť s počtom obyvateľov od 3 a viac – 2 x 120l , 1k 240l 

 

                

3.  Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad si občan zabezpečí  na vlastné náklady. Pri 

znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť 

si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN 

ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby / na obecnom úrade/ prípadne zabezpečiť vo 

vlastnej réžií.  

 

4.   Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu  ( 1x za tri týždne) 

zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

Harmonogram zberu je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto VZN, na webstránke obce  

(www.rimavskejanovce.sk), na úradnej tabuli obce. 



 

5. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú 

opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 

6. Zberná spoločnosť bude odvážať z obci komunálny odpad  uložený len v zbernej nádobe 

( kuka nádobe) . Pokiaľ domácnosť bude mať vyložený sáčok, vrece alebo čokoľvek pri zbernej 

nádobe to zberová spoločnosť nevyvezie. Povinnosťou občana je tento odpad triediť a podľa 

kódov odpadu vytriediť.  

 

 

 

 

 

 

3/ Tento dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavské Janovce schválilo obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .................... uznesením č. ................ s tým, že dodatok 

nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade 

s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  dňa  

 

 

 

 
 
Pripomienky k návrhu boli – neboli  uplatnené v počte .0                                                                      
 
Schválený Dodatok  VZN bol  vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa :  
 
Dodatok č. 3 VZN bol zložený dňa : ....................... 

 

Účinnosť nadobudlo dňom  :  ....................... 
 

 

 V Rimavských Janovciach  dňa 15.11.2022                     

 

 

 

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

                    Roman Uhrin starosta obce 
     


