VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Veľké Slemence
č. 3/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
Obec Veľké Slemence na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

I.
Základné pojmy
1) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie
alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2)

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

3)

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a
odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb –
podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 2, 3, 14 zákona).
Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí
prílohu VZN.

4)

Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie
stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci).

5)

Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce
Veľké Slemence v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

6)

Organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov je organizácia, ktorá má technické, materiálne
a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.

II.
Účel odpadového hospodárstva
1)

Účelom odpadového hospodárstva je:
a) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad
mieru ustanovenú zákonom.

III.
Spoločné ustanovenia
1)

Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne
viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program
odpadového hospodárstva.

2)

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako
aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len „drobné stavebné
odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program
podľa Zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

3)

Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený
program odpadového hospodárstva.

4)

Obec Veľké Slemence zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu
existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových
trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných
povinností.

5)

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom; ten, komu
vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní
s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

6)

Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (príloha č. 1)

7)

Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto
VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so Zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré
nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

8)

Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu,
ktorý je držiteľom autorizácie, tz. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR
na nakladanie s týmito odpadmi.

9)

Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na
zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a
úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpad.

10) Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie
odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
11) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad
v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v územnom
obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
12) Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy
alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
13) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písmena b),
f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i) Zákona.
14) Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred
s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností
podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákona č. 119/2010
Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov

a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového
hospodárstva obce.

IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a s
elektroodpadmi
1)

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.

2)

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

3)

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky, vrátane odpadov z obalov a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na
území obce môže len organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu,
prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového
hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.

4)

5)

Držiteľ elektroodpadu z domácnosti (ďalej len „EO“) je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad
výmenou kus za kus predajcovi, ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že takúto možnosť nemá, môže
takýto odpad odovzdať oprávnenej organizácii alebo vyložiť k nádobe na KO alebo na miesto na to určené
maximálne 24 hodín pred začatím zberu tohto odpadu podľa platného zberového harmonogramu. Držiteľ
EO je povinný EO odovzdať kompletný a nerozobratý.

6)

Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sledujú zloženie
komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch
odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.

7)

Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená požadovať od držiteľa
komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

8)

Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.

V.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1)

Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby (za úhradu) zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu, vrátane odpadov z obalov,
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných a nebezpečných
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

VI.

Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu,
nebezpečného odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
Obec zabezpečuje:
 odvoz komunálneho odpadu a uloženie a zneškodnenie KO zmluvne so správcom skládky –
FERAMA spol. s r.o., Veľké Kapušany
 odber vyseparovaných zložiek odpadu s firmou REMAS Servis, s.r.o., Bratislava.
1)

Zber, zneškodňovanie a preprava komunálneho odpadu
a) držitelia KO sú povinní zbierať odpad do určených zberných nádob
b) zberné nádoby sú vo vlastníctve držiteľa komunálneho odpadu
c) držiteľ KO zhromažďuje a skladuje tuhý domový odpad v nádobách
d) nádoby je držiteľ KO povinný umiestniť na stanovištiach, situovaných podľa hygienických, estetických
a protipožiarnych zásad
e) nádoby je povinný držiteľ KO v čase zberu sprístupniť dodávateľovi
f) do nádob je zakázané ukladať veľkorozmerné odpady a predmety, odpad ktorý by svojich zložením
ohrozil bezpečnosť a zdravie zamestnancov dodávateľa alebo by poškodil technické zariadenie
mechanizmov na odvoz a zariadenie na zneškodňovanie spaľovaním (odpad výbušný, toxický,
stavebný, záhradný, výkaly a pod.)
g) v prípade uloženia odpadu podľa predchádzajúceho odseku do nádob tieto nebudú vyprázdnené
h) za vzniknuté škody technických zariadení slúžiacich na odvoz a likvidáciu domového odpadu
zapríčinených porušením bodov c, d, e, f, g, h, ods. VI. tohto VZN zodpovedá držiteľ KO
i) škody spôsobené pracovníkmi dodávateľa je držiteľ KO povinný nahlásiť dodávateľovi ihneď
(najneskôr nasledujúci pracovný deň)
j) Ak pre nezjazdnosť komunikácie (rozkopávka, zimné obdobie – povinnosť držiteľa KO odpratať
sneh a pod.) nie je možný prístup k určenému stanovišťu nádob je držiteľ KO povinný pristaviť
ich v danom dni (čas dodávky) odvozu na vhodné miesto a po vyprázdnení vrátiť na pôvodné
miesto alebo zabezpečiť k nim prístup iným spôsobom.

VII.
Nakladanie so stavebnými odpadmi
1)

Definícia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
a) Stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti
a demoláciách (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridľa, obkladačky, kachličky, keramika,
stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné) právnických osôb, fyzických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov.
b) Stavebnými odpadmi, ako aj drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce
vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a pri výstavbe sídlisk.
c) Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.

2)

Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
a) Stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne
právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných
kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady
stavebníka alebo investora.
b) Stavebník, alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný uzatvoriť zmluvu o
odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, alebo s prevádzkovateľom skládky odpadov,
pokiaľ si stavebné odpady na skáldku odpadov privezie vlastným dopravným prostriedkom, alebo iným
spôsobom.
c) Obec určuje na likvidáciu stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú na
jeho území, skládku odpadov.
d) Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady na iné miesto, než na
to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť uložené na
stavebnisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu.
e) Držiteľ stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, je povinný na vyžiadanie obce
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, ako i
s drobnými stavebnými odpadmi.

3)

Drobný stavebný odpad a jeho zložky
a) Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu
podľa katalógu odpadov; kovy, drevo, sklo, plast...) a tieto účelne zhodnotiť.
b) Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý neobmedzí systém
zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby...) sú oprávnení jeho držitelia
zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu.
c) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho zhromažďovanie
spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho držitelia využiť na zneškodňovanie systém
likvidácie objemného odpadu (v rámci zberu objemného odpadu).
d) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného
priestranstva, takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP, nadmernému znečisťovaniu
okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
e) Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia zabezpečiť
prepravu a zneškodňovanie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len
organizácia poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
f) Iné nakladanie s DSO zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov
systému KO.

4)

Zber, zneškodňovanie a preprava objemného a nebezpečného odpadu
a) Zhromažďovanie a preprava objemného a nebezpečného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne
§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácie poverenej
zberom, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob
prepravy, zneškodňovania a intervaly vývozu.
b) Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného a
nebezpečného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému
obce (na úradnej tabuli, v obecnom rozhlase). V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú
veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené a druh odpadu pre ktorý sú určené.

VIII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov

1)

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci
miestny poplatok.

2)

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa
platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území obce. Poplatok sa vyberá za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností,
ktorým je odpad.

3)

Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá
vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na
území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrady, byt alebo
nebytový priestor.

4)

Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, ak
je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca
alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je
vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

5)

Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území
obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti
tohto VZN, aby ich obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu
komunálneho odpadu.

6)

Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa,
keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

7)

Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky
poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

8)

Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec v prílohe tohto VZN
po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve najneskôr do konca novembra bežného roku. Príloha VZN
tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov
spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné
zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok.

9)

Obec v prílohe VZN upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o zániku
poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na
uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné
náležitosti vyberania poplatkov.

10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstevný zber
a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne záväznom nariadení, obec poplatkom
platobným výmerom nevyrubí.
11) Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jemu
známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.
12) Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch,
podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zák. č. 195/1998 Z.z. v platnom znení) poplatok znížiť aj pod
najnižšiu sadzbu podľa ods. 8 tohto VZN alebo môže poplatok odpustiť.
13) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním
a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
14) Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

IX.
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) Zákona),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce a o držiteľovi autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie
s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so stavebnej činnosti
s výnimkou drobného stavebného odpadu.

X.
Priestupky
1)

Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 písm. b) zákona),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5
písm. c) zákona),

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. III. ods. 10 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona),
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9 zákona).
2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,97 Eur.

3)

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú
príjmom rozpočtu obce.

4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č.
372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

XI.
Pokuty právnickým osobám
1)

Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3.319,40 Eur, ak právnická osoba poruší
povinnosti vyplývajúce z tohto VZN obce. Pokuta je príjmom obce.

2)

Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa
odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri
ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

XII.
Účinnosť
1)
2)
3)

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Slemence uznieslo dňa
...................... uznesením č. ..................................
Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť .................
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. ......................................

Vo Veľkých Slemenciach, dňa .................................
Ing. Ľudovít Tóth
Starosta obce

VZN bolo vyvesené dňa: ............................
VZN bolo zvesené dňa : .............................

Zoznam komunálneho odpadu
(Príloha č. 1 k VZN č. 5/2011)

Číslo skupiny,
podskupiny
a druhu odpadu

Názov skupina, podskupiny
a druhu odpadu

Kategória odpadu

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO
SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 40

papier a lepenka
šatstvo (jednorázový zber)
textílie (jednorázový zber)
kovy

O
O
O
O

Nebezpečný odpad – zber obec zabezpečí 2x do roka odberateľom oprávneným nakladať s nebezpečným
odpadom.
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 21
20 01 33
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 99

rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
batérie a akumulátory
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti
elektroodpad
drevo obsahujúce nebezpečné látky
odpady inak nešpecifikované

20 02
Z CINTORÍNOV)

ODPADY

ZO

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložiteľné odpady

20 02 00

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

Odpady sa delia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N
b) ostatné odpady, označené písmenom O

ZÁHRAD

A

Z PARKOV

N
N
N
N
N
N
N
N
N
(VRÁTANE

O
O
O

O
O
O
O
O
O

ODPADU

