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Obecné zastupiteľstvo v Choňkovciach na základe ust. zák. SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel, v spojení s
ust. § 4 odst. 3, pís. f) a g) cit. zák. a v súlade s ust. § 39 zák. NR SR č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva
pre územie obce Choňkovce toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č.: 1/2019

o nakladaní s komunálnym odpadom, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a zbere separovaného odpadu
na území obce CH O Ň K O V C E

čl. I
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, upravuje podrobnosti pre zber a prepravu objemových odpadov a
podmienky zhromažďovania oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom
škodlivín. Zároveň pojednáva o zbere a triedení odpadu v rámci separovaného zberu odpadu
a zberu nebezpečného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu.
čl. II
Vymedzenie základných pojmov
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavane alebo iné výkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy, alebo
zloženie týchto odpadov.
2.Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
3.Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb
alebo fyzických osôb – podnikateľov.
4. Biologický rozložiteľný odpad sú odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení
verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov ako aj prevádzkou osôb v obci pri čistení záhradiek a záhrad.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
6.Objemové odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú pri
nepravidelnej činnosti fyzických osôb, a ktoré nie je možné pre ich rozmer zberať do
štandartných nádob.
7. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
8.Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, alebo zmiešanie odpadov za účelom ich
prepravy.
9. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu a to v rámci separovaného zberu v obci Priekopa :
Separovaný odpad : - Obaly z plastu PET, PE, PP, PS a PVC
- Obaly z papiera a lepenky
- Papier a lepenka
- Kompozitné obaly
- Opotrebované pneumatiky
- Plasty
- Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
- Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie
- Batérie a akumulátory
- Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- Oleje a tuky
- Farby , lepidla, živice obsahujúce nebezpečné časti
- Olejové filtre
- Obaly z kovu, kov
10.nebezpečný odpad je definovaný v časti 9. Separovaný odpad

čl. III
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
1. predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológii
šetriacich prírodné zdroje, výrobu výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky, čo možno
najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch
určených na znehodnotenie.
2. Zhodnocovať odpady, ich recykláciou, opätovným použitím, alebo inými procesmi
umožňujúcimi získanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
bodu 1.
3. Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu 1.
alebo 2.
4. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcich životné
prostredie nad mieru stanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu
1.,2.,alebo 3.
čl. IV
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje
ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva
vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového plní pre komunálne odpady
ako aj odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou - obcou
Choňkovce.
Pôvodca odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť
navzájom alebo spolu s obcou Choňkovce na vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem povinností podľa bodu 1. povinní vypracovať a
dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom.
Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinností, je povinný
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a
životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo zanechať odpad na inom mieste, ako na mieste na tom určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a zneškodňovanie
odpadu ukladaním do povrchových nádrží a jám,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo s odpadmi, ktoré nie sú
bezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie, akumulátory a iné odpady z kategórie nebezpečných odpadov
zmiešavať s odpadmi z domácnosti,

f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracúvaní odpadových
olejov do vôd,
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií ,akumulátorov, elektrického a
elektronického odpadu či nebezpečného je povinný ich asanovať iba v zmysle zákona alebo
tohto VZN
Biologický rozložiteľný odpad umiestniť na obecnom kompostovisku .
8. 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.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale sa nezdržiava na území SR, zabezpečí zneškodňovanie
odpadu obvodnému úrad na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľností bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu a obci.
11. Obvodný úrad na základe oznámenia z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu
štátnej správy alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu
na vlastné náklady.
V prípade ak sa nezisti kto na tomto pozemku umiestnil odpad, alebo dotyčný nesplni
zákonom stanovenú lehotu, vlastník pozemku je povinný na svoje náklady daný odpad
zlikvidovať v súlade s týmto VZN a potom si súdnou cestou uplatniť nárok na vrátenie
nákladov na asanáciu odpadu
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahuje sa na ňu rovnako
ustanovenia zákona o odpadoch.
čl. V
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi , ktoré vznikli
na území obce, zodpovedá obec.
2. Pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN.
Taktiež je povinný :
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a separovaného zberu v obci
Choňkovce.
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účel
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obcou.
Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovanie
týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce a s týmto VZN.
4. Povinnosti oprávnenej organizácie pri odvoze odpadu:

a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym
a iným problémom, ku škode na majetku a k poškodeniu životného prostredia,
b) premiestniť preplnené zberné nádoby z ich stanovišťa na nakladkové miesto na čas
potrebný na ich vyprázdňovanie,
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište,
d) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov, najmenej však intervaly podľa toho
VZN, a dohodnutého harmonogramu zberu pred 01.01.bežného roka
e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu
najneskôr však do 24 hod.
f) evidovať počet odvozov z jednotlivých stanovíšť
5. Kto nakladá na území s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez
uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 8 zákona o
odpadoch do konca bežného roka, nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej na území obce
vykonávať.
6. Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch 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 mesta, potrebné informácie.
7. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu, alebo ten kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný
na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
8. Producent drobného stavebného odpadu na svoje náklady zabezpečí umiestnenie daného
odpadu v rámci legálnej skládky, alebo požiada obec o sprostredkovanie tejto služby na jeho
náklady.
čl. VI
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania
komunálneho odpadu, separovaného, elektronického,
nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu
1. Obec Choňkovce týmto nariadením určuje povinnosť pôvodcov odpadov na svojom území
zapojiť sa do tohto zberu. Uvedený systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto
VZN sa vyhlasuje za záväzný obranný systém na celom území obce Choňkovce.
2. Iné nariadenie s drobným odpadom a drobným stavebným odpadom, ako je uvedené v
tomto VZN a tiež premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich použitie na iný účel,
poškodzovanie, svojvoľne vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo
zberných nádob sa prísne zakazuje.
3. Zberné nádoby IBV, právnické a fyzické osoby - podnikateľov sú vo vlastníctve týchto
subjektov.
4. VOK na komunálnych odpadov sa používajú na požiadanie a na vlastné trovy v rámci
celého územia obce a to pre individuálnu bytovú výstavbu, KBV, pre fyzické a právnické
osoby - podnikateľov VOK intenzita vývozu podľa potreby na trovy žiadateľa
Vlastník alebo správca nehnuteľností je povinný:
a) zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob zodpovedajúci systému zberu a prepravy
komunálneho odpadu,
b) umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to
nie je možné, po dohode s obcou doriešiť majetok - právny vzťah pozemku vo vlastníctve
obce alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby, pričom v deň zberu je povinný umiestniť
danú nádobu pred svoj pozemok tak aby bol dostupný prevádzkovateľovi zberu na

vyprázdnenie .
5. Stanovište zberných nádob - zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo prechodných
stanovištiach, ktoré vyhovujú hygienickým , bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným
prepisom a je k nim zabezpečený prístup pri ich napĺňaní pričom svojím umiestnením
napoškodzuje svojich susedov na ich právach v zmysle iných ustanovení zákonov SR.
Občan, fyzická a právnická osoba -podnikateľ, sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre
zberné nádoby na komunálny odpad tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie, bolo
ľahko prístupné, a aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí s nádobami
manipulovať.
Do nádob určených pre zhromažďovanie komunálneho odpadu sa zakazuje ukladať iné
odpady ako komunálny odpad pre ktoré platí zber separovaným spôsobom, napríklad :
- znečistená zemina a biologický rozložiteľný materiál
- zvyšky zo stavebných a remeselných prác
- objemové predmety rôzneho druhu
- škvara
- látky tekuté
- ropné produkty
- odpad zo zdravotných zariadení
- zdravotne závadné odpady z výrobní a predajní potravín mäsa
- iný odpad živočíšneho pôvodu ( perie, trus od domácich hospod. zvierat)
- nebezpečný odpad ( rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky,
vyradené zariadenia obsahujúce chlorovodíkové uhľovodíky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské
farby, lepidlá a živice, cytotoxické a cytostatické liečiva, batérie a akumulátory, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania
komínov)
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané spaľovať komunálny odpad, biologický
rozložiteľný odpad a separovaný odpad.
A. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Na území obce Choňkovce držiteľov odpadu sa na zber komunálneho odpadu uplatňuje
intervalový systém zberu spravidla každých 14 dní
2. Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce výhradne opravená organizácia
ktorá má zmluvne zabezpečenú danú prevádzku s obcou
3. Každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na KO zodpovedajúcich
systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN
B. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobného stav. odpadu
1. Prepravu a zneškodňovanie DSO v obci Choňkovce vykonáva držiteľ.
2. DSO môže jeho držiteľ prepraviť na miesto určené na ukladanie týchto odpadov po dohode
s obecným úradom na svoje vlastné náklady.
3. Miesto určené na ukladanie DSO v obci Choňkovce je veľkokapacitný kontajner pri OcÚ
a následne umiestnenie na legálnu skládku stavebného odpadu.
C. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania objemového odpadu
1. Obecný úrad Choňkovce pre držiteľov objemového odpadu zabezpečí jeho odvoz
minimálne 2 x za rok na požiadanie.
2. Počet, typ a umiestnenie zberových nádob určí obecný úrad na piatich miestach v obci.
3. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemového odpadu. V informácií uvedie najmä termín, v ktorom bude daný zber v obci.
4. Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie objemového odpadu zahrnuté v

poplatku vyrubeného platobným výmerom ak sa nejedná o individuálnu prestavbu rodinného
domu vykonávajúci za pomoci stavebnej firmy alebo iným subjektom v takom prípade si
záujemca o likvidáciu objemného odpadu náklady hradí sám v plnej výške.
D. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov
1. Na území obce Choňkovce sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO:
- opotrebované batérie akumulátory
- odpadové oleje a tuky
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, žiarivky, elektrický odpad
- farby, lepidla, živice obsahujúce nebezpečné časti, olejové filtre, rozpúšťadla, absorbenty
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečného odpadu
2. Pôvodca odpadu je povinný prednostne z komunálneho odpadu vytriediť nebezpečný
odpad
3. Obecný úrad zabezpečí jeho odvoz podľa požiadaviek občanov a harmonogramu
dohodnutým s organizáciou prevádzajúcou zber v obci danej komodity
4. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom predstihu o zbere
nebezpečných odpadov
5. Prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečí následne výhradne oprávnená organizácia
6. Nebezpečný odpad sa odoberá od majiteľa len v pôvodnom balení po preukázaní sa
preukazom totožnosti.
6. Platiteľ poplatku má náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté v poplatku
vyrubenom platobným výmerom.
E. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologický rozložiteľného komunálného
odpadu a biologicky rozložiteľný kuchyňsky a reštauračný odpad.
1. Na území obce sa biologický rozložiteľný odpad ukladá na obecné kompostovisko,ktoré je
pri miestnom cintoríne a odpad je už možné uložiť každý deň aj v sobotu. Obec zabezpečí od
občanov ktorí požiadajú o odvoz BRKO obecným traktorom s vlečkou. Biologický odpad zo
záhrad – zelený odpad-pokosená trava,kvety lístie,stríhanie a orezanie krovín,hnité
ovocie,piliny,hobliny,drevný popol ,šupi z čistenia zeleniny,je možne ukladať na miestné
kompostovisko.
2. Dané ustanovenia sa dotýka BRKO a to zelený odpad, biologický rozložiteľný odpad
kuchynský od fyzických osôb a jedlé oleje a tuky
3. Kuchyňsky odpad zo školskej jedálne MŠ a ZŠ obec rieši zmluvou podľa §39 odst.10
zákona o odpadoch.
čl. VII
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov, separovaného zberu a drobných stavebných odpadov
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, separovaného zberu a
drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce Choňkovce, sa platí miestny
poplatok.
2. Poplatok platí :
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) právnická , alebo fyzická osoba - podnikateľ pri činnosti, ktorej vzniká komunálny odpad,
a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na
podnikanie,

c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu
ako záhrada, byt alebo nebytový priestor
3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností, bytu alebo
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, alebo obec, je
platiteľom správca
4. Noví majitelia pozemku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí ,že sa stávajú platiteľmi
poplatku
5. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne
určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala.
6. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roka.
7. Výška poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci rok je stanovená obcou vo VZN
o miestnych daniach a miestnych poplatkov.
O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať producentov odpadov spôsobom v
mieste obvyklým.
Výška schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo neschváli
novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
8. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku za daný kalendárny rok
vychádza obec z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. Pri
zmene východzích údajov v priebehu kalendárneho roka obec buď poplatok dovyrúbi alebo
časť poplatku vráti.
9. Obec môže na zmierenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť.
O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje starosta obce na základe jemu doručených
dokladov – potvrdenie o zaplatení poplatku v inom mieste SR, či potvrdenie o zdržiavaní sa
osoby na inom mieste či v zahraničí.
čl. VIII
Kompetencie obce v rámci zákona o odpadoch
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 pís. a) zákona o odpadoch)
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadenia na nakladanie s
odpadmi na území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo
stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
čl. IX
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV, odst. 10 tohto VZN
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 166 eur
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov ) zákon č.372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.
čl. X
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 320,- eur ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z toho VZN. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr do jedného roka od konania opodstatňujúceho
uloženie pokuty.
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
čl. XI
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa VZN č.: 4/2015
čl. XII
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019

Starosta obce:
Radoslav Hvožďak

