Obecné zastupiteľstvo obce Malá Čierna na základe § 4 ods.3 písm. f), g), a m) a § 6zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit.
.zákona a § 39 ods. 4 zákona c. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov¹ (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“).

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Malá Čierna
č. 4/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu
života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. VZN v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje spôsob
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov, zodpovednosť za porušenie
na úseku odpadového hospodárstva.
Čl. II
Základné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak 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. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č.1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej
zbaviť, alebo je v súlade so zákonom c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi² povinný sa jej
zbaviť.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti 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, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie
alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, 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 a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení .
5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
6. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách,
zabezpečovaných fyzickou osobou, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie stavebnému úradu alebo obce ².
7. Objemným odpadom sa rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných
zberných nádob používaných v obci (napr. starý nábytok, koberce a pod.).
8. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
9. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona, a to: - výbušnosť, oxidovateľnosť,
vysoká horľavosť, dráždivosť, toxicita, infekčnosť, atď.).
Čl. III
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je :
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky, čo možno najmenej
zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a)
alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a),
b) alebo c).

Čl. IV
Program pôvodcu odpadu a program obce
1. Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) určuje ciele odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky, územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a
opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v
katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia.
2. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a
produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
3. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva pre komunálne
odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v
rozsahu do 1m3 ročne
od 1 fyzickej osoby (ďalej len „drobné stavebné odpady“) plní obec, na ktorej území tieto
odpady vznikajú.
4. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom
alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu. Pôvodca odpadu a obec sú okrem
povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového
hospodárstva.

______________________________________
¹ - novelizovaný zákonom c. 24/2004 Z.z.
² - napr. zák. NR SR c. 272/1994 Z.z., § 43 zák. c. 140/1998 Z.z., zák. c. 220/1996 Z.z. , vyhl.
MZ SR c. 12/2001 Z.z.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Čl. V
Komunálny odpad a jeho druhy
1. Toto VZN sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhlášky MŽP
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
a) podskupina separované zbierané zložky komunálnych odpadov:
20 01 01 – papier, lepenka
20 01 02 – sklo
20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 39 – plasty
20 01 40 – kovy
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 35 – vyradené elektrické zariadenia
13 02 06 – syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
20 01 33 – batérie a akumulátory
b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 - zemina a kamenivo
c) podskupina iné komunálne odpady
20 03 01 - zmesový komunálny odpad
20 03 02 – odpad z trhovísk
20 03 03 - odpad z čistenia ulíc
20 03 04 - kal zo septikov
20 03 07 - objemný odpad
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 VZN 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 a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta učené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci,

4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce Malá Čierna fyzická osoba –
podnikateľ, resp. právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou (ďalej len
„prepravná organizácia“).
5. Obec na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona je oprávnené 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 a preukázateľnú evidenciu, ktorú stanoví obec.3
6. 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 drobnými stavebnými odpadmi.
Čl. VI
Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu
1. Obec zavedením vhodného spôsobu zberu odpadov :
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby a vrecia na
separovaný zber zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z
domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
2. Za zabezpečenie zberných nádob pre účely tohto VZN sa považuje ich odkúpenie, resp. nájom
od fyzických alebo právnických osôb oprávnených na podnikanie v príslušnom predmete
činnosti. Tieto zberné nádoby budú slúži pre potrebu pôvodcov (držiteľov) odpadu.
3. Obec Malá Čierna na svojom území zabezpečuje odvoz nevyseparovateľného komunálneho
odpadu od pôvodcu (držiteľa) odpadu takto:
a) odvoz odpadu pre fyzické osoby je realizovaný prostredníctvom zberných nádob 110
litrových v intervale jedenkrát za dva týždne
b) odvoz odpadu pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je realizovaný
prostredníctvom zberných nádob 110 l v intervale jedenkrát za dva týždne
4. Typizované zberné nádoby s objemom 110 l zabezpečuje obec v potrebnom množstve.
5. Kapacita 110 l zbernej nádoby je určená max. pre 6 osôb, zamestnancov či lôžok a na 10 m
predajnej plochy.
6. Ak počet osôb na jednu zbernú nádobu nepresiahne stanovený limit a pôvodca odpadu bude
požadovať ďalšiu zbernú nádobu je povinný, obstarať si na vlastné náklady zbernú nádobu a
uhradiť v plnej výške náklady na vývoz a uloženie odpadu zbernej nádoby.
7. Ak pôvodca (držiteľ) odpadu bude požadovať vývoz odpadu nad rámec tohto VZN, odpad mu

bude vyvezený na vlastné náklady
8. Na území obce Malá Čierna sa v súčasnosti separujú tieto zložky komunálnych odpadov v
zmysle čl. V ods. 1 tohto VZN.
a) papier, ktorý po vytriedení priamo od pôvodcu prevezme oprávnená organizácia, termín zberu
sa oznámi miestnym rozhlasom
b) kovy, ktoré po vytriedení priamo od pôvodcu prevezme oprávnená organizácia, termín zberu
sa oznámi miestnym rozhlasom
c) oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín, ktorých zber, odvoz
a zneškodnenie zabezpečí obec dvakrát ročne prostredníctvom oprávnenej organizácie, termín
zberu sa oznámi miestnym rozhlasom
Separovaný zber skla a plastov bude obec zabezpečovať prostredníctvom oprávnených
organizácii v zmysle zákona, systém bude predmetom dodatku k tomuto VZN.
__________________________________________________________
3 - podľa § 37 ods. 1 zákona c. 511/92 Zb. o správe miestnych daní a poplatkov
9. S biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov bude nakladané nasledujúcim
spôsobom:
a) za pôvodcu odpadu - fyzickú osobu zabezpečí zhodnocovanie biologických odpadov obec na
svojich domácich kompostoviskách, resp. obec zabezpečí ich odvoz a zhodnotenie
prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na podnikanie v príslušnom
predmete činnosti
b) pôvodca odpadu fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie)
si zabezpečí vývoz biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom oprávnenej prepravnej
organizácie na vlastné náklady
10. Zber a preprava objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
uvedených v čl. V ods. 1 a) tohto VZN v podskupine separované zbierané zložky bude
zabezpečovaný 2x ročne pre fyzické osoby - nepodnikateľov . Termín a miesto zberu bude
oznámený miestnym rozhlasom.
11. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné zabezpečiť správne nakladania s
odpadmi uvedenými v bode 7 tohto článku odovzdaním do zberného strediska vyhradeného na
tento účel za úhradu podľa platného cenníka prepravnej organizácie.
12. Zber iných komunálnych odpadov – kalov zo septikov a žúmp zabezpečí prepravná
organizácia na náklady pôvodcu (držiteľa ) odpadu. Tekuté odpady budú likvidované v ČOV
Dolný Hričov.
13. Ak sa pri zbere oddelených zložiek komunálneho odpadu alebo pri zbere netriedeného
komunálneho odpadu zistí, že vytriedená zložka odpadu alebo netriedený odpad je znečistený
iným odpadom, v tom prípade pôjde o priestupok pôvodcu odpadu podľa § 80 ods.1 písm. b) a §
39 ods. 5 písm. c) zákona . Pracovníci zabezpečujúci zber odpadu sú povinní o tomto informovať
Obecný úrad v Malej Čiernej
.
14. Organizácie ako sú poľnohospodárske družstvá a samostatne hospodáriaci roľníci na území
obce, ktorí produkujú odpad kód c. 020106 ( zvierací trus a pod. ) sú povinné pri zriaďovaní
dočasných skládok hnojív odsúhlasiť lokalitu s Obecným úradom v Malej Čiernej.

Čl. VII
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
1. Drobný stavebný odpad v zmysle čl. II. ods. 6 tohto VZN predstavuje odpad, ktorý vzniká pri
výmene podláh, dlažieb, obkladov, komínov a vnútorných omietok v maximálnom objeme do 1
m³ na jednu fyzickú osobu.
2. Osoby, ktoré nakladajú s drobným stavebným odpadom (ďalej len „DSO“) podľa čl. II. ods. 6
tohto VZN v čase pohybu odpadu (medzi pôvodcom odpadu a zariadením na zhodnocovanie,
resp. zneškodňovanie odpadov) sú povinné odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky
komunálneho odpadu podľa katalógu odpadov (kovy, drevo, sklo, plasty, zemina a
kamenivo,.......), použiteľnú časť zhodnotiť a zvyšnú časť umiestniť v príslušných zberných
nádobách.
3. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce takým
spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k ohrozovaniu bezpečnosti
a zdravia ľudí. Povinnosť uhradiť poplatok podľa tohto VZN, ako aj VZN o miestnych
poplatkoch týmto nie je dotknutá.
4. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie uvedeným spôsobom, môže osoba uvedená v ods.
2 tohto článku pri zabezpečení vlastnej dopravy bezplatne odovzdať odpad len prepravnej
organizácii v súlade s čl. V ods. 4 tohto VZN.

Čl. VIII.
Nakladanie s objemným odpadom
1. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer likvidovať prostredníctvom štandardných smetných nádob, alebo ich množstvo
presahuje objem, ktorý nie je možné štandardnými nádobami v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu odpadu zneškodniť.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne (§39
ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch). Na tento účel zabezpečí obec u prepravnej organizácie
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach na území obce, dohodne
spôsob prepravy a zneškodnenia, ako aj intervaly vývozu.
3. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu osobitným
oznamom v miestnom rozhlase v dostatočnom časovom predstihu. V informácii uvedie najmä
termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú
učené ako aj miesta rozmiestnenia.
Čl. IX

Spoločné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom;
ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona povinnosti, je
povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím
alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný
chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (§68 ods.3 písm. e
zákona).
3. 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 domácností,
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,
h) vypúšťať do vodného recipienta a dažďových vpustí odpady zo septikov a žúmp.
i) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a
z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení ak sú
súčasťou komunálneho odpadu. 4
______________________________________________________________________________
4 - §18 ods. 3 písm.n) zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od
1.6.2006

4. Držiteľ odpadových olejov je povinný odovzdať ich na regeneráciu a na iný spôsob
zhodnotenia alebo na zneškodnenie, a to len držiteľovi autorizácie.
5. 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 odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
7. Obvodný úrad životného prostredia 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 so zákonom a týmto VZN; takto
zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné
náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na
vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť
uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 7 zákona.
8. Ak sa poľa ods. 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore
so zákonom a týmto VZN, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či
vlastník, správca, alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) urobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa
osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo
c) mal z toho uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
9. Ak sa podľa ods. 8 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore so zákonom a týmto VZN, alebo sa v konaní podľa ods. 8 nepreukáže niektorá zo
skutočností uvedená v ods. 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie
odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady
zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.
10. 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.
Čl. X.
Povinnosti pôvodcu odpadu
1. Pôvodca odpadu je povinný:
a) zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby boli ľahko prístupné a aby nedošlo
k narušeniu životných podmienok a životného prostredia občanov,
b) udržiavať nádobu v dobrom technickom a hygienickom stave. V prípade poškodenia nádoby je
povinný zabezpečiť jej opravu, prípadne výmenu,

c) počas celého roka sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných
nečistôt),
d) umiestniť zbernú nádobu max. do vzdialenosti 10 m od verejnej komunikácie, pričom nádoba
nesmie byt umiestnená za prekážkami, ktoré by obmedzovali jej vývoz, resp. ohrozovali
pracovníka pri manipulácii so zbernou nádobou,

e) ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len po dobu nevyhnutne potrebnú
pred
vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť
ich uloženie na pôvodné miesto,
f) v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu nádoby,
g) ak nastanú okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, postarať sa
o náhradné umiestnenie,
h) zabezpečiť dezinfekciu zberných nádob vo vlastníctve pôvodcu, minimálne jedenkrát ročne,
i) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob,
j) zabezpečiť označenie zbernej nádoby podľa čísla domu.
Čl. XI.
Povinnosti prepravnej organizácie pri odvoze odpadu
1. Prepravná organizácia je pri manipulácii so zmesovým komunálnym odpadom povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym
a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby z ich stanovišťa na skládkové miesto na čas potrebný na
ich vyprázdnenie,
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište,
d) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov, najmenej však intervaly podľa čl. VI a
VIII tohto nariadenia,
e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu
(poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod.), najneskôr však do 24 hodín,
f) evidovať počet odvozov odpadov z jednotlivých stanovíšť,
g) minimálne 1 x ročne zabezpečiť čistenie a dezinfekciu zberných nádob vo vlastníctve
prepravnej organizácie.
2. Ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné
priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je oprávnená osoba povinná
znečistenie okamžite odstrániť.
3. Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je prepravná organizácia povinná:
a) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti (žiarivky, ropné látky,
akumulátory), osobitný súhlas na výkon tejto činnosti,
b) okamžite odstrániť znečistenie verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob alebo
iného priestoru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob
alebo vriec s roztriedenými zložkami domového odpadu,
c) evidovať množstvo vytriedeného odpadu,
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu

(poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod.), najneskôr však do 24 hodín,
e) vykonávať kontrolu obsahu separovaných zložiek komunálnych odpadov, ak sa v nich
nachádza iný odpad, prepravná organizácia o tom upovedomí obec a pôvodcu odpadu.
f) dodržiavať ustanovenia ods.1, 2, 3.

Čl. XII
Poplatky a kontrola
1. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí .obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7
alebo 9 zákona. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
2. Výšku miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce určuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá
Čierna o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady .
3. Podľa § 78 ods.1 písm. b/ zákona c. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže byt sadzba
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovená najmenej 0,0066 eura a
najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.
4. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú poverení pracovníci obecného úradu,
hlavný kontrolór obce a ostatné osoby poverené starostom obce.

TRETIA ČASŤ
Priestupky a pokuty
Čl. XIII
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona) a ukladá
pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s
odpadmi na území obce.
Čl. XIV
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom a 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. 5písm. c, zákona),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona),
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa čl. V. ods. 5 a 6 tohto VZN v stanovených
termínoch.
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom a týmto
VZN
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165,97€ .
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až e) 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
(zákon c.372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Č. XV
Pokuty
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do
výšky 6 638,78 €, ak táto osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom
obce.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania
podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto VZN. Pri ukladaní
pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. XVI
Záverečné ustanovenia
1. Zaplatením miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad povinnosť
Zaplatiť sankcie podľa čl.. XIII. a XIV. tohto VZN nie je dotknutá.
2. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 20.11.2015.. a nadobúda účinnosť dňom
1.1.2016
Vyvesené : 23.11.2015

V Malej Čiernej dňa 23. 11. 2015

Zvesesné :

Jaroslav Koleda
starosta obce

Príloha : 1

Príloha č. 1 k VZN č.4/2016
V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky c. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je komunálny odpad zaradený do podskupín a na
jednotlivé druhy odpadov v nasledovnom členení:
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z
OBCHODU,
PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO
ZBERU
20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM
1501)
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O

20 01 41 odpady z vymetania komínov O
20 01 99 odpady inak nešpecifikované
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované

