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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  : 

 

                                      Dodatok č. 3 ku  VZN   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.  



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/ Na celom území obce Rimavské Janovce  sa od 01.01.2023 zavádza množstvový zber 

komunálneho odpadu, pre všetkých pôvodcov KO v obci. Ročný poplatok za jeho zber a 

likvidáciu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník využíva. Znamená to, že obyvatelia, ktorí budú dôsledne separovať komunálny 

odpad, budú môcť výraznejšie ušetriť za vývoz smetí. Navyše tento systém prináša väčšiu 

spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa 

toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, aký je interval vývozu a akú veľkú 

nádobu si zvolí, podľa toho bude aj platiť. Presné podmienky sa stanovia v „ DOHODE o 

využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO ″ / ďalej len DOHODA / medzi 

pôvodcom odpadu a obcou.  

 

2/ Pôvodca odpadu zaplatí len za tú nádobu, ktorá bude skutočne vyvezená. Sám sa rozhodne, 

v ktorom termíne vývoz nádobu s KO vyloží. Výhodne bude vykladať len plné nádoby. Aby 

bolo možné jednoznačne identifikovať, ktoré nádoby s KO sa vyviezli, budú musieť byť nádoby 

označené čiarovým kódom. Ten pôvodca odpadu dostane pri podpise DOHODY. Každá 

domácnosť si bude musieť zabezpečiť vlastnú zbernú nádobu, ktorej typ bude schválený obcou. 

V prípade, že domácnosť resp. právnická osoba, podnikateľ bude potrebovať v jednom termíne 

vývozu zlikvidovať väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu nezmestí 

do nádoby označenej čiarovým kódom, je možné si zakúpiť na obecnom úrade čierne PVC 

vrece za 0,50 €/ks, ktoré bude vyvezené a pri vývoze sa  bude evidovať a počítať ako vyvezená 

KUKA nádoba s obsahom 120 l. Iné / neoznačené / vrecia budú vyvezené, ale budú započítané 

ako zber jednej KUKA nádoby.   

 

3/ V dôsledku zvýšenia rizika vytvárania čiernych skládok, obec zavedie dôslednejšie 

monitoring priestranstiev obce a bude prísnejšie postihovať ich pôvodcov. Obec však žiada aj 

občanov, aby pomohli odhaľovať pôvodcov čiernych skládok, nakoľko na ich likvidáciu sa 

skladajú všetci obyvatelia. 

 

4/ Zmesový komunálny odpad je KO, ktorý ostane po vytriedení oddeliteľných/ separovaných 

/ zložiek v rámci separovaného zberu – odpad, ktorý sa nedá už viac separovať.  

 

5/ Na zber zmesového KO v obci môže pôvodca odpadu používať len schválené typy nádob. 

Používať sa môžu KUKA nádoba 110litrová, 120 litrová  a výnimočne  nádoba 240l a1100l len 

po DOHODE, a plastové vrecia čierne – jednorazové s čiarovým kódom. 

 

6/  Vzor DOHODY je prílohou platného  tohto Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2022 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Každá nádoba, ktorá bude predmetom vývozu v 



súlade s DOHODOU musí byť označená čiarovým kódom, ktorý pôvodca odpadov obdrží pri 

podpise DOHODY.  

 

Neoznačené nádoby nebudú vyvezené!  

 

7/ Minimálny počet interval zberu odpadov:  

 

a/ pre rodinné domy a bytové domy sa stanovuje na jednu samostatnú osobu minimálny interval 

zberu 6x.  

 

b/Vzorec na výpočet počtu zberov na jeden kalendárny rok :  

 

Počet osôb žijúcich v jednej domácnosti  x 6 zberov min. ( môže byť viac) x sadzba určená 

v Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2022( 0,03608 .-Eur na 1l).  

  

c/ pre pôvodcu odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, sa určí 

dostatočný počet zberných nádob110l, 120 l,1100l zodpovedajú vyprodukovaného KO a 

systému zberu KO.  

 

8/ V obci je zavedený zber komunálneho odpadu zo  zberných nádob od občanov v intervaloch 

jeden krát za 2 týždne.  

                

9/   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.  

 

10/.   Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu  ( 1x za 2 

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. 

 

11/ Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené 

krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 

12/  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 13.12.2022 uznesením č. 19/2/2022 s tým, že dodatok 

nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia t.j. 1.1.2023.  

 

Návrh Dodatku č. 3 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 

22.11.2022 

 
 
Pripomienky k návrhu boli – neboli  uplatnené v počte .1                                                                      
 
Schválený Dodatok  VZN bol  vyhlásený vyložením na úradnej tabuli dňa : 15.12.2022 
 
 



Účinnosť nadobudlo dňom  :  1.1.2023 

 

 

 
 

 

 V Rimavských Janovciach  dňa 15.11.2022                     

 

 

 

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

                    Roman Uhrin starosta obce 
     


