Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Mojtín



Obec Mojtín v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
vydáva:
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

číslo 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mojtín

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie číslo 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mojtín (ďalej len „nariadenie“) upravuje v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území obce
2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce Mojtín (ďalej len
„obec“)
3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
4. nakladaní biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne na území obce
5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce,
najmä zberu triedených zložiek komunálnych odpadov:













elektroodpadov z domácností
odpadov z obalov a odpadom z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok
jedlých olejov a tukov
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce
podrobnosti prevádzkovania zberného dvora na území obce
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z domácností na území obce
6. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho
odpadu, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce
a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov, ktorí si plnia povinnosti
podľa zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadov individuálne,
tretej osoby podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na nakladanie
s odpadmi, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej z činností
nakladania s odpadom.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, 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. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
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 činností
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 domácnosti, najmä garáží, garážových stojísk
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obce
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo
v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
5. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad
z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
6. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov.

7. Biologicky rozložiteľný 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.
8. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) 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. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad
z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
10. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
11. Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo
akumulátor, ktoré:
a) sú hermeticky uzavreté
b) môžu sa ručne prenášať
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo
akumulátorom.
12. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností.
13. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“ je právnická osoba so sídlom
v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia
zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy
o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov
vyhradeného výrobku.
14. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý
sa vypracúva pre určenú územnú oblasť .
15. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“)
a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Ob
16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.
17. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených
povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

18. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
19. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
20. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje
na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné
spracovanie organického materiálu.
21. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
22. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá,
pneumatiky, neobalové výrobky.
23. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca
neobalového výrobku.
24. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy
s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
25. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
26. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na
zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
27. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo
osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na
prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad a oddelené zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.
28. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, res. spoločnosť, ktorá
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej
v súlade so zákonom o odpadoch.
29. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve
alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

30. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
31. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
32. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
Čl. 3
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“)
POH je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Mojtín v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a
aktualizovaný na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a
ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce Mojtín, so záväznosťou poradia priorít, sa v súlade so zákonom
o odpadoch uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.
3. Obec zavedením systému zberu a prepravy odpadov podľa tohto nariadenia
a) zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území
na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho
odpadu v obci,

b) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. 1. jedlých olejov a tukov z domácností
2. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov,
c) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na
triedený zber komunálnych odpadov,
d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej OZV na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej
území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií
a akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov,
e) umožňuje OZV pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, na jej náklady, zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov podľa zákona o odpadoch,
f) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia
4. Obec určuje počet a objem zberných nádob, interval odvozu vyzbieraných odpadov a
stanovištia zberných nádob alebo vriec na zmesový komunálny odpad a triedené zložky
komunálnych odpadov, t.j. papier, plasty a sklo,
5. Obec na svojom území nezavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
a preto je povinná, na základe žiadosti zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby - podnikateľa ktorý preukáže, že množstvo ním vyprodukovaných
komunálnych odpadov je presne merateľné a komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
6. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obcou a OZV je obec povinná požiadať
koordinačné centrum o určenie, ktorá OZV zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky
komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu alebo uzatvoriť zmluvu
s ďalšou OZV tak, aby bol kontinuálne zabezpečený zber odpadov z obalov a neobalov na
náklady OZV.
7. Na území obce sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu.
8. Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z domácností z dôvodu, že si obec uplatňuje výnimku podľa §
81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, nakoľko je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady
na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani
pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku, týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne fyzická
osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

(ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne") za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom.
9. Zber komunálneho odpadu a jeho zložiek, vrátane výkupu a vrátane mobilného zberu
možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou, to sa nevzťahuje na
distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých
prenosných batérií a akumulátorov.
Čl. 5
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov
1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať
iba v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením.
2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a
obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.
3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak,
aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinní:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
b) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,
c) ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na účely ich
zberu na miesta určené obcou,
d) pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne [2 metre] od okraja vozovky tak, aby bol k
nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa
zbernej nádoby,
e) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovište
zberných nádob,
f)

po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby,

g) ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,
h) zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim únikom
odpadov

i) zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných
mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia
odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné
odvozu komunálnych odpadov,
j) v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca odpadu
povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady,
k) v čase mimo obcou organizovaného zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s
obsahom škodlivých látok, zabezpečiť jeho uloženie v súlade s týmto VZN.
5. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk),
vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore
s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý
bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnosti,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpad iný
odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob (vriec) určených na triedený zber
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, odpady z obalov
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory bez
zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto
činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
6. Prevádzkovateľ kuchyne, 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.
7. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla
osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

8. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Čl. 6
Komunálny odpad a jeho zložky
1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu
z podskupiny:
a)
-

Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
a,

papier a lepenka
sklo
plasty
kovy

-

b,

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

-

c,

šatstvo a textílie

-

d,

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a cintorína

-

e,

jedlé oleje a tuky

-

f,

batérie a akumulátory

-

g,

elektroodpady z domácnosti

-

h,

drevo

-

ch,

-

i,

zmesový komunálny odpad

-

j,

objemný odpad

-

k,

drobný stavebný odpad

-

l,

kal so septikov

-

m,

odpady s obsahom škodlivín

objemný odpad

Čl. 7
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky
zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

III. ČASŤ
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM
STAVEBNÝM ODPADOM, SPOSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN NA ÚZEMÍ OBCE
Čl. 8
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1. Na území obce sa zavádza paušálny, intervalový systém zberu komunálnych odpadov
pre:
a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo
prevádzku na území obce.
2. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného
systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

3. Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nové zelené plastové nádoby 120 l,
prípadne dobiehajúce šedé kovové zberné nádoby 110l:
















1 nádoba o objeme 120 (110) litrov pre 1- 4 osoby v rodinnom dome, s vývozným
intervalom 1 krát za 14 dní
2 nádoby o objeme 120 (110) litrov pre viac ako 4 osoby v rodinnom dome, s
vývozným intervalom 1 krát za 14 dní,
kontajner 1100 l na verejných priestranstvách, cintorínoch,
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so
zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou,
za cenu rovnajúcu sa nákladom na jej obstaranie, na obecnom úrade v Mojtíne. Zberná
nádoba má životnosť 4 roky.
Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba - spoločnosť s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.
Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných
nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
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
akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.),
zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad,
ako aj odpady. V prípade, že v nej bude uložené iný ako zmesový komunálny odpad,
bude vyvezená, až po tom, čo občan tento odpad vytriedi.
Na zber popola z krbu alebo pece z domácností sa určuje spoločná nádoba na
zmesový komunálny odpad; držiteľ odpadu je povinný uložiť odpad do zbernej
nádoby/kontajnera vychladnutý.
Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú
opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.
Čl. 9
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi .

1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.
2. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na Zbernom dvore. Podrobné
informácie o zbernom dvore sú uvedené v samostatnej časti tohto nariadenia.
3. Množstvový zber drobného stavebného odpadu je spoplatnený. Sadzba poplatku je
stanovená v samostatnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania patria zmesi betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
5. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé
zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
7. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad
alebo vedľa nich.

Čl. 10
Spôsob zberu objemného odpadu
1. Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je
možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho
množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v
rámci pravidelného zberu. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové
rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.
2. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad bezpečným spôsobom
mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber objemného
odpadu.
3. Miestom určeným pre zber objemného odpadu je:
zberný dvor
Zakazuje sa
a) umiestňovať objemný odpad mimo zberného dvora .
b) odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa
zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.
Čl. 11
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad z domácností s obsahom škodlivých
látok v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie)
uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.
2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami,
obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
3. Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je:
zberný dvor




5. Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa odseku 3 vykonáva
oprávnená osoba pristavením vozidla na určenom mieste a v určenom čase podľa
harmonogramu zberu. Držiteľ odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi
oprávnenej osoby.
6. Zakazuje sa ukladať odpad s obsahom škodlivín do nádob na zmesový komunálny
odpad alebo vedľa nich.
IV. ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Čl. 12
Zber a preprava odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy)
1. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady na zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo a kovy. Obec je povinná umožniť
takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre
zložky papier, plasty, kovy a sklo.
2. Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov a nie obec.
To znamená, že pri dôslednom triedení sa nezahŕňajú do miestneho poplatku za KO
a DSO.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná OZV alebo tretia osoba, nie obec.
Čl. 13
Počet a typ zberných nádob a interval odvozu
1. Zberná nádoba/ kontajner na triedený zber (papier, sklo, plasty, kovy) je farebne
rozlíšený nasledovne:











modrou farbou pre papier
zelenou farbou pre sklo
žltou farbou pre plasty
červenou farbou pre kovy
2. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej
20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na
viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba
určená.
3. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek obec zverejňuje cestou
miestneho rozhlasu.
4. Obec je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych
odpadov tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci
5. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou
a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Čl. 14
Plasty

1. Plasty sa v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom
vriec pre rodinné domy






Zber odpadov prostredníctvom vriec a kontajnerov zabezpečuje podľa harmonogramu
zberu príslušná zberová spoločnosť.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky fliaš, stlačené PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od
sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné
rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
Čl. 15
Kovy

1. Kovy sa v rámci triedeného odpadu v obci nezberajú.
Čl. 16
Sklo
1. Sklo sa v rámci triedeného zberu zbieraj prostredníctvom 1100 l kontajnerov.
2. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
3. Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
4. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo,
vrstvené bezpečnostné sklo, televízna obrazovka, počítačový monitor, skolo
s obsahom chemických látok, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka,
žiarivka a pod.
5. Tabuľové sklo a iné sklo a tiež keramika, porcelán, držiteľ odpadu odovzdá ako
objemný odpad na zbernom dvore.
Čl. 17
Papier
1. Papier sa v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1100 l nádob.
2. Zber zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
3. Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, tetra-paky, epenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
4. Nepatria sem: asfaltový a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený
papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky
umelohmotné obaly, vrstvené obaly, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené
potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a pod.
Čl. 18
Miesto určené na zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov

1. Miestom určeným na zber triedeného odpadu papiera, skla a plastov je zberná nádoba/
kontajner, umiestnená na spoločnom stanovišti (ďalej len „zberné hniezdo“)
umiestené:






na verejnom priestranstve
na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenom na základe
dohody vlastníka pozemku a obce Mojtín
2. Na zbernom hniezde sa poskytuje 1 100 l kontajner oddelene pre zber papiera,
plastov, a pre zber skla.
3. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou
a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
V. ČASŤ
NAKLADANIE S BILOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM
ODPADOM
Čl. 19

Odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický odpad
1. Medzi zelený biologický odpad patria: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je
vhodný na kompostovanie.
2. Biologicky rozložiteľné odpady (zelený biologický odpad) je pôvodca odpadu
prednostne povinný spracovať kompostovaním na vlastnom pozemku alebo na
pozemku ,ktorý je oprávnený využívať.
3. Pre tých poplatníkov, ktorý nemajú možnosť vykonávať kompostovanie obec zavádza
možnosť odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad na stálom zbernom mieste
určenom obcou na kompostovanie – kompostáreň, .
4. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľné odpady do zberných nádob na
komunálny odpad
5. Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe cintorínov a verejných
priestranstiev je obec Mojtín, ktorá zabezpečuje jeho spracovanie na obecnej
kompostárni.
Čl. 20
Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
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).
3. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do nádob
určených na zber komunálnych odpadov.

1. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
musia spĺňať požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a rady č.
1069/2009 o vedľajších živočíšnych produktov a Nariadením EP a Rady č. 852/2004
o hygiene potravín,
2. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto – zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
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 a nakladanie s týmto
odpadom,
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 oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom,
5. Prevádzkovateľ kuchyne nesmie
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do
nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
napojené na verejnú kanalizáciu; tento 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 a
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho
pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.
7. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi.
VI. ČASŤ
SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU OSTATNÝCH ZLOŽIEK
KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Čl. 21
Jedlé oleje a tuky
1. Použitý kuchynský olej sa nesmie vylievať do kanalizácie. Ako odpad znečisťuje a
zanáša potrubia a keď sa dostane do vody, tak dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov
vody. Olej je biologicky ťažko odbúrateľný a vo vodnom prostredí redukuje kyslík
potrebný pre faunu a flóru.
2. Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky
oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných
nádobách (ideálna je prázdna PET fľaša od kúpeného oleja aby sa neznehodnocovali
čisté nádoby) - fľašu dobre uzavrieť a uskladniť na tmavom a suchom mieste tak, aby
sa nevyliala - po naplnení odnesie občan fľašu do najbližšej zbernej nádoby.
3. Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je:



zberný dvor, na ktorom je umiestnená zberná nádoba/kontajner určená výlučne na zber
jedlých olejov a tukov z domácností na základe zmluvy s obcou a oprávnenou
osobou.
Čl. 22
Elektroodpad z domácností

1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadov.
2. Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.
3. Elektroodpad z domácností je ďalej možné




počas celého roka je možné odovzdať elektroodpad z domácností na zbernom dvore.
Obec má uzavretú zmluvu s treťou – odborne spôsobilou osobou pre elektroodpady,
ktorá prevádzkuje systém nakladania s elektroodpadmi. Obec umožňuje výrobcovi
elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zaviesť a prevádzkovať na jej území
systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností.
odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi
elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov

4. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti.
Čl. 23
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
4. Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory a automobilové
batérie a akumulátory a elektroodpad zo svetelných zdrojov (ďalej len „batérie
a akumulátory“), ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami
a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Obec umožňuje
zavedenie systému triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na
svojom území.
5. Občania sú povinní odovzdať použité batérie, akumulátory a elektroodpad zo
svetelných zdrojov do nádoby, ktorá je umiestnená na zbernom dvore (recykloboxy
a zberné nádoby).
6. Použité batérie a akumulátory sa odovzdávajú bezplatne.
7. Zakazuje sa ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.
8. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom, ktorí nemajú
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (napr. pouliční zberači a
pod.).

Čl. 24
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné
pomôcky
1. Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými
osobami držiteľ odpadu odovzdá do verejných lekární.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.
Čl. 25
Textílie, drevo, kal zo septikov a žúmp
1. Textílie – môžu občania bezplatne odovzdať do špeciálnych zberných kontajnerov
rozmiestnených na území obce.
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vykonáva zodpovedná
osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti s obcou,
kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie,
-

interval vývozu kontajnerov je podľa potreby,

2. Drevo – je možné odovzdať na zberom dvore
3. Kal zo septikov a žúmp – zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp
môžu vykonávať len organizácie poverené zberom, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie
majitelia septikov a žúmp sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie
kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.
každý majiteľ septiku, alebo žumpy je povinný po dobu 3 rokov uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu.
VII. ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
1. Zberný dvor sa nachádza v katastrálnom území obce Mojtín parc.KNC č.530(vedľa
budovy Domu smútku). Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec. Jedná sa
o oplotený objekt. Má vybudovaný vstupný areál so spevnenou plochou. Vstupná
brána je uzamykateľná. Po pracovnej dobe je zamknutá.
2. Informačná tabuľa, ktorá obsahuje zákonom určené náležitosti spolu so zoznamom
druhov odpadov, ktoré možno odovzdať na zbernom dvore sa nachádza pred vstupnou
bránou na viditeľnom mieste.

3. Prevádzkovanie zberného dvora je upravené v prevádzkovom poriadku zariadenia.
4. Na zbernom dvore môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom
nariadení len osoba, ktorá je poplatníkom poplatku za komunálne odpady v obci
Mojtín a zároveň sa preukáže s dokladom o zaplatení poplatku.
5. Na zbernom dvore môžu osoby odovzdávať tiež drobný stavebný odpad za poplatok
určený vo VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
6. Na prevádzkovanie zberného dvora bol vydaný súhlas v súlade s § 97 ods. 1 písm. d)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
VIII. ČASŤ
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce,
ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek
fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť
a) Obci ústne priamo na obecnom úrade v čase prevádzkových hodín alebo písomne na
adrese Obecný úrad Mojtín 242 020 72 Mojtín alebo e-mailom na
adrese:obecmojtin@obecmojtin.sk , alebo telefonicky na č.t. 042/4711692
b) alebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva - Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti
o životné prostredie.
IX. ČASŤ
VÝKON ŠTATNEJ SPRÁVY
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.
X. ČASŤ
KONTROLA
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) poverení poslanci obecného zastupiteľstva a členovia komisií obecného zastupiteľstva,

b) hlavný kontrolór obce,
c) poverení zamestnanci obecného úradu,

XI. ČASŤ

SANKCIE
1. Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu
podľa osobitných predpisov
2. Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b) zákona o
odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f)

nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i)

koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,

j)

koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch,
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto
nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení)

XII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Návrh VZN č. 2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke
obce na dobu 15 dní.
2. Schválením VZN č.2/2016 sa ruší VZN č. 4/2013 0 nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Mojtín.
3. VZN č. 2/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Mojtíne, dňa 1.12.2016 uznesením
číslo 32/2016.
4. Schválené VZN č. 2/2016 bolo vyhlásené na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce na dobu 15 dní.

5. VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť dňa 21.12. 2016.

6. VZN č. 2/2016 je prístupné na Obecnom úrade v Mojtíne a zverejnené na internetovej
stránke obce.

Podpísal dňa 2.12.2016

František Staňo
starosta obce

.

