VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území Obce Záhorská Ves

l. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Účel a predmet

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") bližšie upravuje na území
obce Záhorská Ves:
a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi na celom katastrálnom území obce, najmä podrobnosti o
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu
jednotlivých zložie komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, ako aj o určení miest na uskladnenie s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých životných podmienok obyvateľom obce, chrániť životné
prostredie a čistotu v obci,
b) práva a povinnosti obce Záhorská Ves, právnických a fyzických osôb pri
prevádzkovaní, vzniku a nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
2. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi pochádzajúcimi z územia obce Záhorská Ves a na
nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis (§ 80, § 81 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov).

3. Účelom odpadového hospodárstvaje:
a) predchádzaťvzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písmena a),
c) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcimzdravie I'udí
a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú
zákonom o odpadoch.

II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Vymedzenie

Článok 2
základných

pojmov

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držitel' odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu,
papríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích
stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a
taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
6. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
7. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
8. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
9. Biologicky rozložitel'ný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
10. Biologicky
rozložitel'né
komunálne
odpady
sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa
Katalógu odpadov; sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z
potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky,
odpady z papiera a lepenky.

11. Biologicky rozložitel'ný
kuchynský odpad a reštauračný
odpad, vrátane
odpadu z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podl'a pôvodcov na odpad
pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad
pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení, za ktorý
zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie
~ariadenia domovov sociálnych služieb a pod.), (ďalej len .prevádzkovateľ kuchyne").
12. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jenu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
v prílohe osobitného predpisu.
13. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu
s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používatel'a
alebo spotrebitel'a, ktorý splňa kritériá podrobnejšie definujúce obal; za obaly sa
považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
14. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie
a ktorý je možné zaradiť do skupín výrobkov z platov, papiera a lepenky, skla a
viacvrstvových kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť
komunálneho odpadu.

.

15. Elektroodpad
z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý
je svojim zložením, charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z
domácností fyzických osôb; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú
používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za
elektroodpad z domácností.
~ 6. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo
charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr.
nábytok a jeho časti, sanita, koberce, tabul'ové sklo, okná, a pod.)

17. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad ustanovený vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Článok 3
Povinnosti pôvodcu a držitel'a odpadu
1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
2. Pôvodca je ďalej povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,

c)

ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci,
d) používať na uloženie zmesového komunálneho odpadu iba nádobu patriacu k
nehnutel'nosti kde býva, zakazuje sa vhadzovať zmesový komunálny odpad do
zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu,
e) riadiť sa podl'a harmonogramu zberu komunálnych a separovaných odpadov, pri
rodinných domoch v deň vývozu umiestniť zbernú nádobu pred bránu,
f) dbať, aby zberné nádoby boli v prevádzkyschopnom stave, ponechať ich na
stanovisku, zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, chrániť ich
pred poškodením a odcudzením,
g) sprístupniť zberné nádoby resp. plastové vrecia na verejnom priestranstve mimo
uzatvorených nehnutel'ností počas celého roka v stanovený deň podl'a
harmonogramu vývozu tak, aby boli prístupné vozidlám realizujúcim odvoz
odpadu,
h) ukladať odpady len do zberných nádob a plastových vriec na to určených, nie je
povolené ukladať odpady mimo zberných nádob a plastových vriec
i) zabezpečiť poriadok okolo zberných nádob a kontajnerov a nezhromažďovať
okolo nich odpad s obsahom škodlivín, vrátane elektroodpadu, objemného
odpadu, biologicky rozložitel'ného odpadu a stavebného odpadu. Pri rodinných
domoch je za to zodpovedný vlastník nehnutel'nosti,
j) nevyberať odpad zo zberných nádob, vriec, kontajnerov a odpadových košov
umiestnených na verejnom priestranstve a neznečisťovať tak okolie,
k) neukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo vriec na komunálny odpad rádioaktívny, výbušný, horl'avý, žieravý a infekčný odpad, problémové látky, pre
ktoré existuje zber alebo výkup napr.: odpadové motorové oleje, olovené
akumulátory, uhynuté zvieratá, lieky, popol, biologicky rozložitel'ný odpad, ktorý
je možné kompostovať, alebo inak zhodnotiť a iný odpad, ktorý by svojim
zložením ohrozil životné prostredie a zdravie obyvatel'ov,
l) ohlásiť obecnému úradu najneskôr do 30 dní od vzniku povinnosti platiť poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vznik, zmenu a zánik zapojenia
sa do systému zberu,
m) platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle platného VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v obci Záhorská Ves,
n) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného vývozu
odpadu alebo nespôsobil narušenie systému zberu,
o) nespal'ovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v
kontajneri, v záhrade a iných nehnutel'nostiach a na verejných priestranstvách,
p) odovzdať komunálne odpady iba zbernej spoločnosti, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu,
q) umožniť prístup kontrolným orgánom - pracovníkom obecného úradu na
stanovište kontajnerov alebo zberných nádob,

r)

v prípade poškodenia alebo odcudzenia nádoby je občan povinný nahlásiť
krádež na obecný úrad, prípadne polícii a na základe oznámenia dodá
poškodenému novú zbernú nádobu, ktorú poškodený uhradí z vlastných
nákladov,
s) ak je držitel'om starého vozidla, zabezpečiť odovzdanie kompletného starého
vozidla na spracovanie držitel'ovi autorizácie na zber a spracovanie starých
vozidiel.

3. Držitel' odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podl'a
Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
c) zhromažďovať oddelenie nebezpečné odpady podl'a ich druhov, označiť ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podl'a zákona
o odpadoch,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní
s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu,
i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve,
j) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi
poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie.

Článok 4
Povinnosti a práva obce
1.

Obec je povinná zabezpečiť:
a) podrobnú informovanosť občanov o spôsobe zberu komunálneho odpadu, o
zapojení sa do triedeného zberu odpadov v obci, o rozsahu triedenia
a harmonogramoch vývozu zverejnením na webovej stránke obce alebo
spôsobom obvyklým,
b) zberné nádoby, kontajnery, vrecia zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov,
c) zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu, ktorý bol umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve obce v rozpore so
zákonom o odpadoch (nelegálne skládky), ak sa nezistí osoba zodpovedná za
umiestnenie odpadu,
d) v rámci plnenia povinností podl'a zákona o odpadoch uchovávať evidenciu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce

e) zabezpečiť najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na
zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložitel'ných komunálnych odpadov

f) zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu, ktorý bol umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve
obce v
rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky), ak sa nezistí
osoba
zodpovedná za umiestnenie odpadu,

g) v rámci plnenia povinností podl'a zákona o odpadoch uchovávať evidenciu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce

2.

Obec je oprávnená:

a) podl'a § 109 písm. a) zákona o odpadoch prejednávať priestupky v
odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a
ukladať pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a)),
b) požadovať od pôvodcov odpadu na
území obce
informácie o
a druhu vyprodukovaného odpadu,
c) uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom,
d)
rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob a kontajnerov v
prípade, ak pôvodca neprispôsobí ich počet a objem množstvu ním produkovaného
odpadu,
e)
ak držitel' starého vozidla nie je známy, odovzdať vozidlo na určené parkovisko
príslušnému orgánu štátnej správy podl'a podmienok osobitného predpisu.

Článok 5
Práva a povinnosti oprávnených osôb

1.

Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie
a zhodnocovanie
komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Záhorská Ves (ďalej
oprávnená osoba).

2.

Oprávnená osoba je povinná:
a) nakladať s komunálnym odpadom, jeho zložkami a drobnými stavebnými odpadmi v
súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením v rozsahu a spôsobom stanovenom
v zmluve
b) vypracovať a dodržiavať Harmonogram zberu komunálneho odpadu a triedeného
odpadu v obci,
c) zabezpečiť vývoz odpadu vozidlami v dobrom technickom stave, v prípade, že vývoz
nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, zabezpečiť jeho vykonanie najneskôr
do 24 hodín
d) nepoškodzovať zberné nádoby a kontajnery; škody spôsobené nesprávnou
manipuláciou počas vyprázdňovania zberných nádob a kontajnerov odstráni oprávnená
osoba na vlastné náklady,
e) dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce túto činnosť

f) zberné nádoby a kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným škodám, alebo priestranstva pri vyprázdňovaní
zberných nádob alebo kontajnerov (napr. v letných mesiacoch vytekaním štiav) je
oprávnená osoba povinná znečistenie okamžite odstrániť,
g) na pokyn objednávatel'a (Obce Záhorská Ves) vykonať raz do roka dezinfekciu
postrekom nádob, kontajnerov a stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom
náklady objednávatel'a,
h) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s Obcou Záhorská Ves

na

Článok 6
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)

1. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v SR založená,
vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v
niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s
ucelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
Účelom organizáciezodpovednostivýrobcov nie je dosahovaniezisku.
2. Obec Záhorská Ves má uzavretú zmluvu o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov. Vykonávať zber odpadov z obalov na území obce môže
len ten, kto má okrem zmluvy s obou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednostivýrobcov, s ktorou má uzatvorenúzmluvu aj obec.
Článok 7
Všeobecné zákazy

1. Zakazuje sa iné nakladanies komunálnymodpadom a drobným stavebným
odpadom ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste než na mieste na to určenom alebo
určenom obou,
b) uložiť do zberných nádob určených obou na zber zmesového komunálneho
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad,
c) uložiť do zberných nádob a odpadových vriec určených na triedený zber
komunálneho odpadu, iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba
alebo odpadové vrece určené,
d) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnutel'nosti konať v rozpore s
povinnosťou oznámiť nezákonné umiestnenieodpadu na jeho nehnutel'nosti,
e) zmiešavať elektroodpadz domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
f) zneškodňovať biologicky rozložitel'ný odpad zo záhrad a z parkov vrátane
odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskychzdružení spal'ovaním,
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchovýchvôd, podzemnýchvôd, kanalizácie a
do pôdy,
h) spal'ovať komunálny odpad na vol'nom priestranstvea v domácnostiachvo
vykurovacích zariadeniach,
i) užívať zberné nádoby nezodpovedajúcesystému zberu komunálnychodpadov v
obci,

j)

ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje
rozšírená
zodpovednosť
výrobcov
a
vytriedené
biologicky
rozložitel'né
komunálne
odpady
na
skládku
odpadov,
okrem
nezhodnotel'ných odpadov po dotriedení,
k) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných
nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec osobami neoprávnenými na
nakladanie s nimi,
l) znečisťovať stanovištia a ich okolie,
m) ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci
alebo
žeravý odpad,
n) vhadzovať drobný stavebný odpad do zberných nádob určených pre iných
účastníkov systému zberu.

III. ČASŤ
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉMU ODPADU A ODPADU
Z DOMÁCNOSTí S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Článok 8
Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu
1.

Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod
katalógové číslo:
2. 200301 - zmesový komunály odpad - O.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s
drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3. Obec Záhorská Ves zabezpečuje pre:
a) právnické osoby - podnikatel'ov a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo
prevádzku na území obce,
b) fyzické osoby - obyvatel'ov, ktorí majú v obci trvalý pobytu alebo prechodný
pobyt, alebo ktorí sú na území obce oprávnení užívať
nehnutel'nosť, odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu
prostredníctvom oprávnených osôb na základe uzatvorených zmlúv.
4. Každá právnická a fyzická osoba - podnikatel'- je povinná pred začatím činnosti
. oznámiť obci údaje potrebné k vystaveni u rozhodnutia o ročnom poplatku za odvoz a
likvidáciu tuhého komunálneho odpadu (TKO).
Fyzické osoby (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 platitel'mi poplatku.
Obec Záhorská Ves pre právnické a fyzické osoby zabezpečuje paušálny systém zberu
• (kalendárny zber) komunálneho odpadu. Potrebný počet a typ zberných nádob je
umiestnený pri každom rodinnom, bytovom dome a prevádzkach. Zber odpadov sa
uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch.
5. Pre zber komunálneho odpadu a jeho zložky sú určené nasledovné zberné
nádoby:
a) 120 I kuka nádoby

6.

b) 240 I kuka nádoby
c) 1100 I kontajnery
d) veľkokapacitné kontajnery
e) vreci a na zber triedeného odpadu
Počet zberných nádob pre držiteľov odpadov je stanovená pre fyzické osoby
na území obce nasledovne:

a) Rodinné domy:
•
- 1 rodinný dom 1 x 120 I alebo 240 I kuka nádoba
- interval zberu 2x mesačne - každý druhý utorok v týždni
b) Bytové domy:
bytové domy 1100 I kontajnery
interval zberu 2x mesačne - každý druhý utorok
7. Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia
poplatkov, pričom nádoba má byť umiestnená na pozemku vo vlastníctve platitel'a
poplatku, iba v deň vývozu môže byť dočasne umiestnená na verejnom
priestranstve.
8. Komunálny odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách je
ukladaný do odpadkových košov.
9.
Vlastník alebo správca nehnutel'nosti je povinný umiestniť zbernú nádobu
prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je možné, dohodnúť stanovište s
obcou.
,10. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady na nakladanie so
zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v miestnom poplatku. V danom poplatku sú
zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho
odpadu.
11. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ
zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
'12. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať:
a) akékoľvek stavebné odpady, vel'koobjemový odpad, ktorý preťaží, alebo poškodí
zberné nádoby na KO,
b) biologicky rozložitel'ný odpad,
c) separovane zbierané zložky komunálneho odpadu ako sklo, papier, plasty, kovy,
d) odpad s obsahom škodlivín,
e) odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný,
f) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad (napr. telá uhynutých zvierat),
g) odpad z čistenia dažďových vpustí,
h) odpady vznikajúce tepelným procesom (popol, škvara, ... )
'13. vývoz a zneškodňovanie odpadov z čistenia verejných priestranstiev, ciest a
miestnych komunikácií zabezpečuje Obec Záhorská V

Článok 9
Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité
batérie a akumulátory, odpadové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, laky, kyseliny, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky

na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom,
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
2. Zber a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje:
a) 2x ročne,
b) priamym odberom oprávnenou spoločnosťou, ktorá bude, na základe
uzatvorenej zmluvy, vykonávať zber v zmysle určeného harmonogramu
3. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby
oznamovania.
4. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto VZN.

Článok 10
Nakladanie sobjemným odpadom
1. Objemné odpady sa v zmysle katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
20 03 07 - objemný odpad - O.
2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a vel'kosť
uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce
(napr. starý nábytok, koberce, sedacia súprava, staré okná, plechové rúry, . .. ).
3. Na území obce sa uskutočňuje zber a preprava objemného odpadu na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia: min. 2 dvakrát ročne.
A. Zber objemného odpadu od fyzických osôb sa odovzdáva počas celého roka v areáli
Zberného dvora na ul. Továrenskej 628/5 v Záhorskej Vsi do vel'kokapacitných
kontajnerov.

Článok 11
Nakladanie s drobnými stavebnými

odpadmi

1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové
číslo:
200308 - drobný stavebný odpad - O.
2. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Patria sem najmä: zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky.
3. Ak si bežné udržiavacie práce realizuje obyvatel' ako fyzická osoba, môže tento
pdpad celoročne umiestniť do vel'kokapacitného kontajnera vyčleneného na drobný
stavebný odpad v areáli Zberného dvora na ul. Továrenskej 628/5
v Záhorskej Vsi za poplatok.
4. Drobný stavebný odpad vzniká občanovi pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré
nie je potrebné ohlásenie. Ide najmä o:
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech,
výmena odkvapových žl'abov a odtokových zvodov, opravy oplatenia a výmena
jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných
priečok, omietok, obkladových stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a
schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia
stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie
na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné
prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích
kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní,
vstavaných skríň, natieračské a maliarske práce.
5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový
komunálny odpad.
6. Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať
bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve
na základe súhlasu obce takým spôsobom, aby nedochádzalo k nadmernému
znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

IV. ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

Článok 12
Systém a zložky triedeného zberu odpadu
1. V Obci Záhorská Ves existujú nasledovné druhy triedeného zberu odpadov:
Odvozový zber
Vrecový zber
Prinášací (donáškový) zber - v rámci separovaného zberu odpadu v areáli
Zberného dvora na ul. Továrenská 628/5 v Záhorskej Vsi
2. Triedený odpad z obalov a z neobalových výrobkov sa v Obci Záhorská Ves ukladá:
• Plasty a kovy - vrecia 120 I
• Papier - zberná nádoba
• Sklo - kontajner o objeme 1100 I
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a
môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
5. Triedený zber sa týka nasledovných zložiek komunálneho odpadu na území obce:
a) elektroodpad z domácností
b) odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier,
plasty, sklo, kovy)
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulátory

d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotnícke pomôcky
e) jedlé oleje a tuky z domácností.

Článok 13
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
1. Na elektroodpad z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

f. Obec má uzatvorenú zmluvu s OZV pre zabezpečenie zberu elektroodpadu, ktorá
prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z
komunálnych odpadov.
3.
Obyvatelia
obce
mozu
elektroodpad
bezplatne
odovzdať
distribútorom
prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. V prípade, že
takúto možnosť nemá, odovzdá takýto odpad priamo oprávnenej spoločnosti, ktorá
bude, na základe uzatvorenej zmluvy,
vykonávať zber v zmysle určeného
hamonogramu. Zber a preprava sa uskutočňuje 2x ročne podl'a harmonogramu vývozu.
4.
Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii
zodpovednosti výrobcov na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z
domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov.
5. Držitel' (obyvatel') elektroodpadu je povinný ho odovzdať kompletný a nerozobratý.
6. Elektroodpady je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny
odpad z domácností, ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov.
7. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom, ktorí nemajú uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
8. Do elektroodpadu patria predovšetkým: rádiá, televízory, počítačová a kancelárska
technika, elektronické hračky, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky,
lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické
háradie, predajné automaty.

Článok 14
Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových
(papier, plasty, sklo a kovy)

výrobkov

'1. Na odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2. Obec Záhorská Ves má uzatvorenú zmluvu s OZV pre obaly.
3. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov
musia byť navzájom farebne rozlíšené v týchto farbách pre uvedené zložky
komunálneho odpadu, ak sú v obci zbiera né samostatne
a) zelená pre sklo,

b) modrá pre papier.
4. Triedený zber odpadov zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa
zaraďuje v zmysle Katalógu odpadov pod číslo odpadu 20 02 02 - sklo - O.
V rámci triedeného zberu sa odpad zo skla ukladá do 1100 I zberných nádob
- Patria sem: prázdne sklenené fľaše, črepy, rozbité okenné (tabuľové) sklo.
- Nepatria sem: vrhchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovka,
žiarivka, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, sklo znečistené hlinou, sklo
kombinovanéiným materiálom.
5. Triedený zber odpadov z plastových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďuje
v zmysle Katalógu odpadov pod číslo odpadu 20 01 39 - plasty - O.
V rámci triedeného zberu sa v rodinných domoch ukladajú sa do žltých vriec, ktoré sa v
určený deň podľa harmonogramu vývozu odovzdávajú na odvoz. Po vyprázdnení sa
vrecia vracajú do domácností. V bytových domoch sa ukladajú do 1100 I žltých
kontajnerov.
- Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky, poháriky z automatov, plastový nábytok a pod.
- Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly
(škatul'ové od nápojov), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbou), podlahové
krytiny, guma, rnolitan, matrace, žalúzie, rolety, polystyrén, autoplasty, plastové
potrubia, bazény sprchovacie kúty, strešná krytina, plexisklo, kryty z neónov a
pod..
6. Triedený zber odpadov z papierových obalov a neobalových výrobkov sa
zaraďuje v zmysle Katalógu odpadov pod číslo odpadu 20 01 01 - papier a lepenka -

o.

V rámci triedeného zberu sa v rodinnýchdomoch ukladajú do modrých zberných
nádob, ktoré sa tiež podľa kalendára vývozu v určený deň odovzdávajú na
odvoz. Obyvatelia bytových domov môžu tento odpad odovzdať do príslušných
kontajnerov.
- Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, telefónne zoznamy, plagáty,
papierový obal, pohľadnice a pod.
- Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, špinavý či mastný papier,
kopírovací papier, celofán, obaly z masla a jogurtov a pod..
7. Triedený zber odpadov z kovových obalov sa zaraďuje v zmysle Katalógu odpadov
pod číslo odpadu 20 01 40 - kovy - O.
V rámci triedeného zberu odpadov sa v rodinných domoch ukladajú do
plastovýchvriec spolu s plastami, ktoré sa tiež podľa kalendára vývozu v
určený deň odovzdávajúna odvoz. Vrecia sa vracajú späť do domácností.
- Patria sem: plechovky od alko a nealko nápojov.
- Nepatria sem: alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, kovy hrubo
znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, obaly od
liekov.
8. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom, ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou
?rganizáciou zodpovednostivýrobcov.

Článok 15
Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi
1. Na použité prenosné batérie a akumulátory sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov.
2. Použité prenosné batérie a akumulátory z domácností, ktoré sú komunálnym
odpadom majú obyvatelia možnosť odovzdať 2x do roka priamym odberom oprávnenou
spoločnosťou, ktorá bude, na základe uzatvorenej zmluvy, vykonávať zber v zmysle
určeného harmonogramu.
3. Použité prenosné batérie a akumulátory môžu obyvatelia odovzdať aj na predajných
miestach u distribútora batérií a akumulátorov.
4. Je zakázané opotrebované batérie a akumulátory ukladať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov alebo do nádob na triedené zložky komunálnych odpadov v obci.

Článok 16
Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky
1.
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať
do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané:
a) vyhadzovať alebo ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad
alebo vedl'a nich,
b) vyhadzovať na verejné priestranstvá obce

Článok 17
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Konečný používatel' pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis,
predajne pneumatík) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovatel'ovi
starých vozidiel.
2. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach
bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohl'adu na výrobnú značku alebo
podmienky viazanosti na kúpu novej pneumatiky.

NAKLADANIE

V.ČASŤ
S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
Článok 18
Nakladanie s biologicky rozložitel'nými odpadmi

1. Biologicky rozložitel'nýkomunálny odpad sa delí na:
a) biologicky rozložitel'ný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov
(zelený odpad),
b) biologicky rozložitel'ný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcomje fyzická
osoba - podnikatel', ktorá prevádzkujezariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.
2. Obec Záhorská Ves zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložitel'ných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov. Biologicky rozložitel'ný
odpad z údržby zelene a kompostovatel'ný odpad zo záhrad sa zbiera priebežne
zvozovým spôsobom. Biologicky rozložitel'ný odpad bude následne spracovaný
kompostovaním.
3. Biologicky rozložitel'ný odpad z verejných priestranstievobec zhromažďuje na
zbernom dvore a pri futbalovom ihrisku v súlade s platnými právnymi predpismi
4. Odpady z cintorína sa zhromažďujú do zberných nádob umiestnenýchv areáli
cintorína. Do týchto nádob môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať odpady z
jeho údržby. Do nádob nie je dovolené
ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajúz
cintorína.
5. Do biologicky rozložitel'ných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety,
tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina,
pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, zhnité ovocie a zelenina, hobliny,
drevný popol.
1). Do biologicky rozložitel'nýchodpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria
predovšetkým:zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá.
7. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložitel'ný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov do
zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené a spal'ovať ho.
8. Obec Záhorská Ves zavádza zber biologicky rozložitel'ného kuchynského
odpadu pre domácnosti na zbernom dvore do 120 I špeciálnej nádoby s vekom.
9. Do biologicky rozložitel'ných kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky
z orecha, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, potraviny po
záručnej dobe, použité papierovévreckovky a servítky ....
10. Do biologicky rozložitel'ných kuchynskýchodpadov nepatria: kvety, buriny, zelené
odpady, drevo, lístie
oo,

•

Článok 19
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
1. Zber použitého vychladeného jedlého oleja a tukov z domácností sa v rámci
separovaného zberu vykonáva v uzatvorených PET fľašiach na zbernom dvore
celoročne.
2. Zakazuje sa použitých jedlých olejov a tukov zbaviť vypúšťaním do
kanalizácie.
3. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, prepálené oleje, zvyšky
nespotrebovaných olejov, zvyšky masla, tuku.
4. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré
neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Článok 20
Nakladanie s biologicky rozložitel'ným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovatel'a kuchyne
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľnýrn
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie
triedeného
zberu
pre biologicky
rozložiteľný
kuchynský
bdpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Prevádzkovate l' kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky
rozložiteľnýrn kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo na základe zmluvy
prostredníctvom organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom.
4. Celkové náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním
vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne
(nie sú súčasťou miestneho poplatku).
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom mieste v areáli prevádzkovateľa
kuchyne a musia byť udržiavané v náležitom stave, I'ahko
čistitel'né a dezinfikovateľné.
Prevádzkovate!'
kuchyne
musí
primerane
zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak,
aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
a) uložiť tento odpad do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,
c) používať drviče biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu
napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník
verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča
súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd
uzavretej podľa osobitného predpisu.
d) kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom.

Článok 21
Prevádzkovanie

zberného Dvora

1. Zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli na ul. Továrenskej Č. 628/5 v
Záhorskej Vsi.
2. Na zbernom dvore môžu obyvatelia obce Záhorská Ves a Suchohrad po
predložení občianskeho preukazu, (prípadne dokladu preukazujúceho vlastnícky
vzťah k nehnutel'nosti na území týchto obcí) odovzdať odpad vymedzený v
Prevádzkovom poriadku zberného dvora.
3. Odovzdanie odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 2 je
zakázané.
4. Odvoz odpadov zo zberného Dvora zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá má
na tento účel uzavretú zmluvu s obcou a obec vlastnými dopravnými
prostriedkami /drobný stavebný odpad a objemný odpad/. Odvoz sa uskutočňuje
podľa potreby.
5. Všetky druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať na zbernom dvore sú
vymedzené v Prevádzkovom poriadku Zberného Dvora, ktorým sa riadi jeho
prevádzka. Prevádzkový poriadok z zverejnený na stránke www.zahorskaves.sk.
Poplatky za odovzdanie odpadu sú schválené vo Všeobecnom záväznom
nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO platnom
príslušnom roku.
6. Na prevádzkovanie zberného dvora sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu.
Evidencia odovzdaného odpadu sa vedie celkovo za zberný dvor, ale aj zvlášť o
množstve a druhoch odpadov. Ktoré na zbernom dvore odovzdali obyvatelia
jednotlivých obcí z odseku 2.

VII. ČASŤ
NEZÁKONNE UMIESTNENÝ ODPAD

Spôsob nahlasovania

Článok 22
nezákonne umiestneného odpadu

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej
len "nezákonné umiestnenie odpadu") môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba
pkresnému úradu v Malackách, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v
ktorej katastrálnom území sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Ak fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v
katastrálnom území obce oznámi túto skutočnosť obci buď písomne na adresu
obecného úradu, e-mailom alebo telefonicky.
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti po zistení, že na jeho nehnutel'nosti
bol nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva - Okresný úrad Malacky,
Odbor starostlivosti o životné prostredie.
4. Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku nepovolenej
skládky odpadov na jeho pozemku.
p. Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určení
zodpovednej osoby podl'a zákona o odpadoch zistí zodpovednú osobu za nezákonné
umiestnenie odpadu, určí ju za osobu povinnú zabezpečiť zhodnotenie alebo

zneškodnenie
nezákonne umiestneného
odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a
týmto VZN na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady, alebo drobné stavebné
odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom
osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú
zmluvu s obcou.
6. Ak nebola výsledkom
postupu podl'a bodu 5. určená osoba povinná zabezpečiť
nakladanie
s nezákonne
umiestneným
odpadom,
zabezpečí
zhodnotenie
alebo
zneškodnenie
odpadu v súlade so zákonom o odpadoch na vlastné náklady:
a) obec, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,

b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady
ako odpady uvedené v písmene a).

VIII. Časť
PRIESTUPUKY A KONTROLA VZN
Článok 23

Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto (§ 115 ods. 1 zákona o odpadoch):
a) koná v rozpore s § 6 ods.6: " Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku
odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.
"

b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom (§ 12
ods. 1 a 2),
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 13 písm. a)),
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom (§ 13 písm.
b)),
d) koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
e) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j),
f) nesplní oznamovaciu povinnosť podl'a § 15 ods. 2,
g) koná v rozpore s § 33 písm. b),
h) koná v rozpore s § 38 ods. 1,
i) koná v rozpore s § 43 ods. 3,
j) nesplní povinnosť podl'a § 67 ods.1,
k) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
l) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77
ods. 4,
rn) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a)),
n) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
o) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
p) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
q) neposkytne obcou požadované údaje podl'a § 81 ods. 17.
2. Priestupky podl'a bodu 1. písm. a) až r) prejednáva obec. Iné priestupky podl'a
zákona o odpadoch prejednáva okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva.
3. Za priestupky podl'a bodu 1. písm. a) až r) môže obec uložiť pokutu do výšky 1.500
eur, výnosy z pokút uložených za priestupku sú príjmom rozpočtu obce.
4. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do
výšky 33 eur (§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).

5. Obec uloží právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 6.638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení VZN a toto porušenie nie je správnym
deliktom podl'a zákona o odpadoch ( § 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Č. 369/1990

Zb. obecnomzriadení).

6. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to §
115 zákona o odpadoch a zákon Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Článok 24
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN

1. Kontrolu dodržiavania povinností uloženýchtýmto nariadením sú oprávnení
vykonávať:
a) štatutárny zástupca obce,
b) poverení zamestnanci obce,
c) orgány štátnej správy v rozsahu svojej činnosti.

IX. ČASŤ
Článok 25

Záverečné ustanovenia
.1. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravenétýmto VZN sa riadia ustanoveniami
zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v
znení neskorších predpisov.
2. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
3. Toto VZN schválilo Obecné zastupitel'stvo v Záhorskej Vsi na svojom
f

zasadnutí dňa 21.12.2020,

uznesením číslo 89/2020

JUDr. Boris Šimkovič, v.r.
Starosta obce

