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                       VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

          č. 3/2013 

                                                      obce Zemplínska Teplica 

            o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

 

Obecné  zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici sa podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v znení § 39, ods. 6 zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa  u z n i e s l o   na tomto 

 

všeobecne záväznom nariadení 

 

 

                                                                   Článok 1  

                                                        Úvodné ustanovenia  

 

1.1. Toto VZN upravuje podrobnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných 

odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadmi z domácností vznikajúcimi na 

území obce Zemplínska Teplica, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych 

odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a o miestach určených 

na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.  

 

1.2. Toto VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec Zemplínska Teplica (ďalej len „obec“) 

vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi vrátane 

biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa 

kuchyne a elektroodpadov z domácností a jeho zavedením a realizáciou: 

a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území 

obce na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch 

vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych 

odpadov v obcí a zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky 

komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov (§ 39 ods. 5, písm. 

a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o 

odpadoch“),  

b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov 

na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z 

domácností s obsahom škodlivín  (§ 39 ods. 5, písm. b) zákona o odpadoch).  

 

1.3. Toto VZN ustanovuje pravidlá, práva a povinnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, najmä spôsob zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, 

spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi ako aj miesta určené na ukladanie týchto 

odpadov a na zneškodňovanie odpadov.  

 

 

                                                                    Článok 2  

                      Systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi a ich zložkami  

 

2.1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré  vznikli 

na území obce, zodpovedá obec. 



 

2.2. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať 

k  zhodnocovaniu  a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto VZN. 

 

2.3.  Periodicita vývozu zberných nádob na komunálny odpad je stanovená Harmonogramom 

vývozu.  

 

2.4.  Na území obce sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy 

zberných nádob:  

a) 110 a120 litrové kovové a plastové zberné nádoby pre rodinné a bytové domy /prípadne 

plastové vrecia  označené oprávnenou organizáciou/ 

b) 1100 litrové kovové a plastové kontajnery  

 

2.5.  Fyzické osoby (občania): 

2.5.1.  Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby obec. 

2.5.2. Na území obce je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa 

harmonogramu zberu vypracovaného oprávnenou organizáciou. Vo výnimočných prípadoch 

môže obec nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu.  

2.5.3.  Zberné nádoby na komunálny odpad z domácností obyvateľov obce poskytuje obec 

podľa sadzobníka cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou.  Tieto nádoby sú vo 

vlastníctve obyvateľa obce.  Poskytnutie zbernej nádoby na komunálny odpad z domácností  

sa vykonáva na základe žiadosti obyvateľa obce. Systém poskytnutia zberných nádob na 

komunálny odpad je nasledovný:  

a) k rodinnému domu a bytu je pridelená jedna nádoba,  

b) pre viac členné domácnosti žijúce v rodinnom dome sú pridelené ďalšie zberné nádoby a to 

na základe  žiadosti obyvateľa obce.  

2.5.4. Do zberných nádob na komunálny odpad z domácností je možné ukladať iba zmesové 

komunálne odpady z domácností, ktoré nie sú ďalej triediteľné. Do týchto nádob je zakázané 

ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, konáre a 

pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému 

triedeného zberu ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady.  

2.5.5. Fyzická osoba je povinná sa starať o poskytnutú zbernú nádobu a udržiavať ju v 

dobrom stave. Fyzická osoba, ktorej bola zberná nádoba poskytnutá, zodpovedá za jej 

prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie a je povinná o tom bezodkladne informovať 

obec. 

2.5.6. Z dôvodu nefunkčnosti zbernej nádoby môže fyzická osoba žijúca v rodinnom dome 

požiadať  obec o jej výmenu za novú nádobu a to s úhradou vo výške nákupnej ceny, resp. so 

zľavou  po 6 rokoch užívania v súlade so Sadzobníkom cien za služby poskytované obcou. 

Životnosť zbernej nádoby je určená na 6 rokov. 

2.5.7. V čase odvozu sú fyzické osoby povinné umožniť voľný prístup k zberným nádobám, v 

opačnom prípade sa vývoz odpadu neuskutoční.  

 

2.6. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:  

2.6.1. Komunálne odpady sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na území obce 

povinní zhromažďovať len v nádobách na to určených a k tomuto účelu vyhradených.  

2.6.2. Zberné nádoby pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sú vo vlastníctve 

týchto subjektov. Vlastník objektu, ktorý tento objekt prenajíma inej osobe je povinný 

zabezpečiť zbernú nádobu na komunálny odpad na vlastné náklady.  



2.6.3. V čase odvozu odpadu sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia povinní 

umožniť voľný prístup k zberným nádobám, v opačnom prípade sa vývoz odpadu 

neuskutoční.  

2.6.4. Do zberných nádob na komunálne odpady, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a 

fyzické osoby – podnikatelia, je možné ukladať iba zmesový komunálny odpad. Do týchto 

nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, 

drevo a pod.), triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci 

zavedeného systému triedeného zberu ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady 

vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania.  

2.6.5. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní odpady vznikajúce pri 

bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania (nie komunálne odpady, 

vrátane obalov) zhodnocovať alebo zneškodňovať na vlastné náklady na základe zmluvného 

vzťahu s oprávnenou organizáciou. Takto vzniknuté odpady nie sú komunálnym odpadom a 

za ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.  

2.6.6. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom využívajúcim množstvový 

zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa prísne zakazuje ukladať odpad, 

ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania alebo činnosti 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, do nádob určených na komunálny odpad 

rozmiestnených v rámci obce.  

2.6.7. Obec si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva 

vyprodukovaného a odvezeného odpadu.  

 

 

                                                                   Článok 3  

                                Systém zhromažďovania a triedenia komunálnych odpadov  

 

3.1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov zložky 

komunálneho odpadu – druhotné suroviny (sklo, papier, plasty a kovy) do označených 

kontajnerov umiestnených v obcí, alebo do vriec na to určených. 

 

3.2. Zber plastov, papiera, kovov a skla v rodinných a bytových domoch sa vykonáva podľa 

harmonogramu vývozu. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi.  

 

3.3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a likvidáciu vytriedených zložiek 

odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania 

(napr. obalové materiály) zabezpečujú na vlastné náklady na základe zmluvného vzťahu s 

oprávnenou osobou tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia.  

 

3.4. Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu majú možnosť počas celého roka uložiť 

vytriedené zložky komunálneho odpadu uvedené v ods. 6.2. – 6.3. aj v zbernom dvore 

Technických služieb mesta Sečovce (ďalej len „zberný dvor“).  

 

 

                                                                 Článok 4  

                                      Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi  

 

4.1. Ak si bežné udržiavacie práce realizuje občan ako fyzická osoba, môže tento odpad 

odovzdať na skládke TKO.   

 

4.2. Náklady na dopravu na skládku TKO si pôvodca hradí sám.  



 

4.3. Zhodnotenie alebo zneškodnenie stavebných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 

výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov (ktoré nie sú komunálnymi odpadmi a vznikajú na území obce) sú tieto osoby 

povinné zabezpečiť na vlastné náklady na základe objednávky u oprávnenej organizácie tak, 

aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia (betóny, okná, strešná krytina 

a pod.).  

 

4.4. Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad, realizuje právnická osoba alebo fyzická 

osoba – podnikateľ, sú povinní na vyžiadanie obce predložiť kópiu potvrdenia o uložení 

odpadu na skládku alebo inom využití, alebo zhodnotení odpadu.  

 

4.5. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných 

prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto 

práce.  

 

4.6. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na 

jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, 

plasty,….) a tieto účelne zhodnotiť v súlade so systémom triedeného zberu.  

 

4.7. Držitelia drobného stavebného 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 životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu 

bezpečnosti a zdravia ľudí.  

 

4.8. Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom (najmä ukladanie do zberných nádob 

určených pre systém zberu komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v 

priestoroch stanovišťa zberných nádob) sa zakazuje.  

 

 

                                                                   Článok 5  

                                                 Nakladanie s objemnými odpadmi  

 

5.1. Zber a prepravu objemných odpadov od obyvateľov obce na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenie, zabezpečuje obec podľa harmonogramu vývozu objemového odpadu, za 

predpokladu, že objemný odpad vznikol na území obce. 

 

5.2.   Zber a prepravu objemových odpadov mimo harmonogramu vývozu objemového 

odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady.  

 

5.3. Obyvatelia obce sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových 

kontajnerov. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme 

(napr. v rozobratom stave na dosky).  

 

5.4. Pôvodca objemového odpadu má  možnosť počas celého roka odovzdať objemný odpad 

vzniknutý na území obce aj v zbernom dvore.  

 

5.5. Náklady na dopravu do zberného dvora si pôvodca hradí sám. 

 



 

                                                              Článok 6  

               Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a cintorínov  

 

6.1. Biologicky rozložiteľný odpad (tzv. zelený odpad) z domácností (zo záhrad a pod.) sa 

rozumie najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov a kríkov, 

lístie, tráva a pod.  

 

6.2. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne 

kompostovať, pokiaľ nemajú iné využitie.  

 

6.3. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.  

 

6.4. Odpady z cintorína sa zhromažďujú do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v 

areáli cintorína. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať 

odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a 

iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína.  

 

 

                                                                 Článok 7  

         Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  

 

7.1. Prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Prevádzkovatelia 

kuchyne sú povinní  

a) zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na 

ukladanie takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu 

obsahu z nádoby, a pod.),  

b) zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu 

nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných 

nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1x za 7 

dní,  

c) primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, 

aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a verejnosť,  

d) zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch 

alebo pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných 

priestranstvách je zakázané.  

 

7.2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 

poplatku).  

 

7.3. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale 

prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň 

musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, 

aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky.  

 



7.4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý 

má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.  

 

7.5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva.  

 

7.6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a 

reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na 

zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď. (Nariadenie EP a Rady č. 

1069/2009).  

 

7.7. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pre domácnosti s výnimkou 

použitého jedlého oleja a to z dôvodu, že je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože 

náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho 

poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.  

 

 

                                                                     Článok 8  

                                     Zber použitého jedlého oleja z domácností  

 

8.1. Použitý jedlý olej obyvatelia obce  odovzdajú priamo na zbernom  mieste pri OcÚ, podľa 

harmonogramu zberu, na základe uzatvorenej zmluvy s príslušnou oprávnenou osobou. 

8.2. Použitý jedlý olej sa od obyvateľov obce odoberá v uzatvorených PET fľašiach, napr. od 

minerálnych vôd . 

 

 

                                                                      Článok 9 

                                                       Odpady z elektrozariadení  

 

9.1. Obyvatelia môžu celoročne odovzdávať elektroodpad z domácností v zbernom dvore 

alebo využiť zber takéhoto odpadu  podľa harmonogramu vývozu nebezpečného odpadu. 

Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.  

 

9.2. Obyvatelia môžu elektroodpad odovzdávať prostredníctvom distribútorov 

elektrozariadení. 

 

 

                                                                  Článok 10  

                         Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín  

 

10.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok, ktoré vznikli na 

území obce, a ktorých pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec na základe zmluvného 

vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie.  

 

10.2. Ide o vytriedené zložky komunálneho odpadu, kategorizované ako nebezpečné odpady v 

rámci komunálneho odpadu z domácností. Takýto odpad je zakázané ukladať do zberných 

nádob alebo vedľa nich, ako aj na iné miesta ako na miesta na to určené.  

 



10.3. Takýto odpad možno odovzdať v zbernom dvore.  

10.4. Obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej organizácie zber, prepravu a 

zneškodnenie odpadov s obsahom škodlivín (tzv. nebezpečné odpady) podľa harmonogramu 

vývozu nebezpečného odpadu, zberom na zbernom mieste určenom obcou.   

 

10.5. Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a 

ukladať spolu s ostatnými komunálnymi odpadmi.  

 

10.6. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a zneškodňovanie nebezpečných 

odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania 

zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s 

príslušnou oprávnenou osobou.  

 

 

                                                                      Článok 11 

                                                            Kal zo septikov a žúmp  

 

11.1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov, žúmp a čističiek môžu vykonávať 

len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.  

 

11.2. Majitelia septikov, žúmp a čističiek, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia 

sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej 

osoby.  

 

11.3. Každý majiteľ septika, žumpy alebo čističiek je povinný uschovávať doklady o 

zabezpečení vývozu kalu zo septika, žumpy alebo čističiek  oprávnenou osobou a o jeho 

bezpečnej likvidácii po dobu 3 rokov.  

 

 

                                                                  Článok 12 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi z verejných priestranstiev a verejných 

komunikácií 

 

12.1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií 

zabezpečuje obec na svoje náklady pravidelne počas celého roka, prostredníctvom oprávnenej 

organizácie, vrátane zberu posypového materiálu po zimnej údržbe. Obec rozhodne o 

druhotnom využití zozbieraného posypového materiálu, resp. o jeho zneškodnení v súlade so 

zákonom.  

 

12.2. Na verejných priestranstvách obec zabezpečí na svoje náklady v dostatočnom počte 

verejné odpadkové koše (rekreačné koše), rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach obce podľa 

skutočných potrieb v zónach obce s najväčším pohybom obyvateľov a zabezpečí ich 

pravidelné vyprázdňovanie a údržbu na vlastné náklady.  

 

12.3. Do verejných odpadkových košov je zakázané ukladať odpady vyprodukované v 

prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, triedené zložky odpadu a 

ďalšie odpady, na ktoré nie sú tieto koše určené.  

 

 

 



 

                                                                Článok 13  

Nakladanie s humánnymi a veterinárnymi liekmi  

nespotrebovanými fyzickými osobami 

 

13.1. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a 

20 01 32, ktoré je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich 

zhromažďovať.  

 

 

                                                               Článok 14 

                                                              Zberný dvor  

 

14.1. Pre účely hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako 

aj Programu odpadového hospodárstva obce je na území mesta Sečovce zriadený zberný dvor 

pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu ich následného spracovania, 

resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou. Prevádzkovateľom tohto zberného 

dvora na ulici SNP  je mesto Sečovce.  

 

14.2. V zbernom dvore je možné za účelom ďalšieho spracovania alebo následného 

zneškodnenia oprávnenou organizáciou dočasne uložiť do špeciálnych nádob na to určených 

nasledovný odpad:  

a) papier, sklo, plasty, kovy,  

b) pneumatiky,  

c) objemný odpad,  

d) drobné stavebné odpady,  

e) niektoré nebezpečné odpady.  

 

14.3. Prevádzkovateľ zberného dvora je zodpovedný za naloženie s odovzdaným odpadom v 

súlade s platnou právnou úpravou.  

 

14.4. Obyvatelia  obce  majú  možnosť  počas  celého  roka  odovzdať  odpad  (uvedený v 

ods. 17.2.) vzniknutý na území obce v zbernom dvore v prevádzkovom čase.  

 

 

 

                                                                 Článok 15  

                         Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

 

15.1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej len 

„poplatok”, platí  obcí pôvodca odpadu.  

 

15.2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne 

záväzným nariadením obce.  

 

15.3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s 

nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, 

prepravu a zneškodňovanie.  

 

 



                                                                Článok 16 

                                                        Priestupky a pokuty  

 

16.1. Priestupku sa dopustí ten, kto:  

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 

písm. b) a s týmto VZN – pokuta 165,96 €,  

b) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich 

zberu na iné miesto a do iných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

komunálnych odpadov, než na to určených obcou v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 

ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c) a s týmto VZN – pokuta do 165,96 €,  

c) bezodkladne neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, že na jeho 

nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 7) a s 

týmto VZN – pokuta do 165,96 €,  

d) neposkytne obcou požadované údaje v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch (§ 39 ods. 12) - pokuta do 

165,96 €,  

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom o 

odpadoch (§40c) a s týmto VZN – pokuta 165,96 €  

 

16.2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638 €.  

 

16.3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa 

konania podľa ods. 20.2 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN. Na 

konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  

 

16.4. Výnosy z pokút sú príjmom obce.  

 

 

                                                                     Článok 17  

                                              Kontrola dodržiavania ustanovení VZN  

 

17.1. Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať 

a) poverení zamestnanci obce,  

b) hlavný kontrolór,  

c) iné osoby poverené  starostom.  

 

 

                                                            Článok 18  

                                                    Záverečné ustanovenia  

 

18.1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2005 o nakladaní  

         s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

 

 

Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka obce 



 

 

 

 

  

  

 
 


