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                       Všeobecne záväzného nariadenia 
                                    č.   2/2013 

 
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, o drobných         

stavebných odpadoch, biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne a elektroodpadov 

z domácnosti  na území obce Olšovany 
 

Schválené uznesením č.  2.  / 2013  

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Olšovany dňa 6.3.2013  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa.   6.3.2013 

VZN vyvesené  na úradnej tabuli v obci Olšovany   dňa  7.3.2013 

VZN nadobúda účinnosť dňa  1.4.2013 

 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Olšovany na základe § 4 ods. 3 písm. g), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so 

zákonom o odpadoch č. 223/2001 Zb. z. a  zákona o odpadoch č.484/2013 Zb.z. a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 77 až § 83 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

V Y D Á V A 

 

Všeobecne záväzné nariadenie pre celé územie 

obce Olšovany 
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Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 
§ 1 

Účel nariadenia 

       

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje nakladanie s komunálnymi 

odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti. Jedná 

sa  o podrobnú úpravu o spôsobe zberu a prepravy komunálneho odpadu, o spôsobe 

separovaného zberu, o spôsobe zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania týchto 

odpadov. 

2. Účelom nariadenia je predchádzať a obmedzovať vznik odpadu, zneškodňovať odpad 

spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim  životné prostredie nad mieru 

ustanovenú zákonom. 

3. VZN sa vzťahuje na celé územie obce Olšovany a je záväzné pre všetky  právnické a fyzické 

osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi, 

drobnými stavebnými odpadmi biologický rozložiteľnými a inými odpadmi, ak tak určuje 

osobitný predpis § 6 zákona č. 223/2001 Z.z. 

 

§2 

Základné pojmy 

 

1.  Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je 

v súlade  so zákonom o  odpadoch povinný sa jej zbaviť.  

2. Komunálne odpady (ďalej len KO) 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 

výkone činností tvoriacich predmet podnikania, ďalej sú to odpady z nehnuteľností 

slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp, 

alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, 

najmä z garáži, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO sú aj 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.  

3. Drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej 

fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa 

nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie v zmysle osobitného predpisu.  

4. Biologický odpad je odpad zo záhrad, parkov a z údržby verejnej zelene (tráva, lístie, 

konáre)  a kuchynský odpad( zbytky stravy, ovocie) 

5. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 

nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4 zákona NR SR č.223/2001 Z.z.  

6. Viacvrstvové kombinované obaly sú obaly z minimálne dvoch kompaktne spojených 

vrstiev určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

7. Opotrebované pneumatiky  sú nepoužiteľné pneumatiky tvoriace odpad. 
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8. Opotrebované batérie a akumulátory nie sú opakovateľne použiteľné na účel ,na ktorý 

boli pôvodne určené a sú určené na zhodnotenie alebo zneškodnenie. 

9. Elektroodpad  z domácnosti  pochádza z domácnosti fyzických osôb a z obchodných, 

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov zložením je podobný odpadu 

z domácností fyzických osôb. 

10. Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva  

úpravu, zmiešavacie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, 

alebo zloženia týchto odpadov.  

11. Držiteľ odpadov je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, a právnická osoba, u ktorej sa 

odpad  nachádza.  

12. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 

životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 

13. Zhodnocovanie odpadov je činnosť vedúca k využitiu chemických, fyzikálnych 

a biologických vlastnosti odpadov uvedené v prílohe č.2 zákona o odpadoch. 

14. Zložka komunálneho odpadu je časť, ktorá sa dá mechanický oddeliť a zaradiť ako 

samostatný druh odpadu. 

15. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek, 

ktoré je po oddelení  možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov 

16. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 

odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie.  

17. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 

zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.  

18. Zber odpadu je zhromažďovanie, triedenie alebo miešanie pre účely prepravy. 

19. Množstvový zber  je zber KO a DSO, pri ktorom jeho pôvodca platí poplatok 

ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu tohto 

odpadu pôvodcom vyprodukovaná za daný čas. 

20. Skladovanie odpadu je zhromažďovanie odpadu pred zhodnocovaním alebo 

zneškodňovaním. 

21. Skládkovanie je uloženie odpadu na skládke odpadov. 

22. Platiteľ poplatku za KO je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru: ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve 

viacerých vlastníkov, platiteľom je zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si 

vlastníci neurčia správcu alebo zástupcu, platiteľa určí obec. Ak je vlastníkom štát alebo 

obec platiteľom je správca. 

23. Prepravca KO je fyzická osoba oprávnená podnikať alebo právnická osoba, ktorá 

vykonáva na území obce zber, prepravu a vykonáva alebo zabezpečuje zhodnocovanie 

a zneškodňovanie KO na základe zmluvy uzavretej s obcou na výkon týchto činností. 

24. Objemový odpad je KO alebo DSO, ktorý  pre jeho veľký rozmer nie je možné uložiť 

do štandardnej zbernej nádoby alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné 

vyviezť v rámci pravidelného vývozu. 

25. Zberná nádoba je nádoba určená na uloženie KO a to 110 l kuka nádoba , 1100 l 

kontajner alebo veľkokapacitný kontajner ( VKK). 

26. Zariadenie na zber odpadov  je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, 

ohraničené plotom, alebo priestor v ktorom sa zber odpadov, nachádzajúcich sa v stavbe, 



4 

 

takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39) a miesto spätného 

odberu elektrozariadenia podľa § 54 a ods. 14 zákona.  

 

 

Článok II 

Základné práva a povinnosti 

 
§3 

Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu 

 
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu: 
1. 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 (ďalej len POH). 

2.  Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre 

komunálne odpady  ako aj pre odpady bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 

osobou (ďalej len drobné stavebné odpady) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú.  

3.  Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 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 povinnosti, je povinný  

nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto VZN.  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.  Zo vzniknutých odpadov vytrieďovať druhotne použiteľné zložky, ktoré sú špecifikované v 

§12 ods. 1 tohto VZN, a pre ktoré je v obci systém separovaného zberu, tieto ukladať do 

nádob určených pre tento zber.  

7.  Ukladať KO alebo ich vytriedené zložky na miesta určené obcou a do zberných nádob 

zodpovedajúcich systému zberu. 

8.  Zakazuje sa : 

a)  spaľovať KO a jeho zložky v domácnostiach. 

b)  zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN. 

c)  zneškodniť odpad vypúšťaním a vyhadzovaním do vodného recipientu a 

zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 prílohy č.3 zákona č. 223/2001 Z.z. 

d)  riediť a zmiešať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady 

s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných 

škodlivín  

e)  opotrebované batérie a akumulátory zmiešať s odpadmi z domácnosti 

f)  vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a kanalizácie 

g)  uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní 

odpadových olejov do pôdy 

h)  zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach skládky výbušné a 

horľavé, infekčné odpady. 

9.   Dodržiavať a plniť POH. 

10. Stať sa účastníkom systému zberu odpadu. 

11. Zbernú nádobu a stanovište udržiavať v riadnom stave a čistote. 

12. Chrániť zbernú nádobu pred odcudzením a poškodením. 
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13.  Pri manipulácii s KO a vyseparovanými zložkami je každý povinný dbať na to, aby        

nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev. Ak k znečisteniu došlo, odstráni ho ten, kto     

ho spôsobil.  

14.  Vlastník starého vozila je povinný odovzdať staré vozidlo na spracovanie vlastníkovi    

autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel. 

15.  Pôvodca odpadu je povinný platiť obci miestny poplatok za zber , prepravu 

a zneškodňovanie KO. 

16.  Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich 

odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, t. z. osobitného oprávnenia 

udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s tými odpadmi. 

17.  Náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie 

odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a 

úpravy vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ 

odpadu alebo výrobca, od ktorého odpad pochádza. 

18.  Ak vlastník, správca alebo nájomník nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol   

umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN a zákonom, je povinný to bezodkladne oznámiť 

obci a  obvodnému úradu životného prostredia. 

19.  Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 18 požiada 

policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu; takto zistená osoba je 

povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s týmto VZN na 

vlastné náklady. 

 

§4 

Práva a povinnosti obce 

 

1. Vypracováva POH obce, ktoré odsúhlasí obecné zastupiteľstvo. 

2. Vytvára podmienky pre trvalo udržateľne nakladanie s KO a DSO vznikajúcim na území 

obce Olšovany. 

3. Vyhľadáva ekonomický a environmentálne najvýhodnejšie spôsoby nakladania s odpadmi, 

vrátane výberu prepravcu odpadu. 

4. Zabezpečuje na vlastné náklady pôvodcovi odpadu zbernú nádobu. 

5. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve( § 80 ods. 3 písm. a zákona 

o odpadoch). 

6. Vydáva stanoviská k POH pôvodcov odpadu na území obce. 

7. Vydáva súhlas pre PO a FO, oprávneným na podnikanie, ktoré chcú nakladať s KO a DSO 

vzniknutým na území obce. Bez súhlasu obce a príslušného orgánu štátnej správy nie je 

možné nakladanie s KO a DSO vzniknutým na území obce. 

 

 §5 

Práva a povinnosti prepravcu odpadu 

 

1. Zber, prepravu a zabezpečovanie zneškodňovania KO a DSO vykonáva AVE s.r.o., ktorá 

má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti a všetky  potrebné 

oprávnenia orgánov štátnej správy na vykonávanie činnosti vyplývajúce o zákona 

o odpadoch, tohto VZN alebo POH obce.  
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2. Prepravca je povinný: 

a) Vypracovať a dodržiavať harmonogram zberu KO v obci, ktorý je v súlade s POH obce. 

b) Pri zbere zabezpečiť, aby zberné nádoby boli po vyprázdnení ponechané na okraji 

komunikácie tak, aby neprekážali v premávke.   

c) Pri manipulácií s nádobami na odpad šetrne s nimi  zaobchádzať, v prípade zavineného 

poškodenia túto nádobu opraviť na vlastné náklady. 

d) Ihneď odstrániť znečistenie stanovištia alebo komunikácie, ak k tomu došlo pri zbere 

KO a DSO. 

e) Dbať o to, aby boli odpady zbierané pravidelne, aby nedochádzalo k preplňovaniu 

zberných nádob a znečisťovaniu stanovišťa v dôsledku oneskoreného zberu. 

f) Ak nebolo možné dodržať harmonogram vývozu, bezodkladne najneskôr do troch dní 

uskutočniť náhradný vývoz a ihneď o tom informovať obce.  

 

 

Článok III 

Ďalšie povinností  pri nakladaní s odpadmi 

 
§6 

DSO a jeho zložky 

 
1.  Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými    

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 

2.  Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo 

inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce.  

3.  Pôvodcovia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo 

verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne so súhlasom obce. Pri 

užívaní priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia, nadmernému 

znečisteniu okolia, ohrozeniu bezpečnosti a zdravia občanov a bezpečnosti prevádzky na 

pozemných komunikáciách. 

4.  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.  

5.  Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá 

s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na 

vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiaca s nakladaním 

s komunálnymi odpadmi. 

 

 

§7 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) 

 

1. Obec  nezaviedla triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z dôvodu, že každý 

pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu je povinný zabezpečiť jeho skompostovanie 

alebo iné zhodnotenie vo vlastnom zariadení čo preukáže  čestným prehlásením. 

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

veľkoobjemových kontajnerov na zber vybraných druhov odpadov alebo ho spaľovať.  
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3.  Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane  

zelene z cintorínov) zabezpečuje obec. Pri cintoríne sa odpad ukladá do veľkoobjemových 

kontajnerov. Vývoz zabezpečuje obec podľa potreby.  

 

§8 

Odpad zo septikov 

 

1. Majitelia septikov ( žúmp), hnojísk ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú 

povinní:  

a) zabezpečiť na vlastné náklady jeho vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných 

časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, minimálne však 2 x ročne,  

b) zabezpečiť prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba prostredníctvom 

oprávnenej osoby.  

2. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov uschovávať doklady o zabezpečovaní 

vývozu odpadu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom 

mieste a na požiadanie kontrolného orgánu ich predložiť.  

3. Zakazuje sa na území obce zneškodňovať odpad zo septikov iným spôsobom ako je  

uvedené v tomto nariadení. 

 

§9 

Objemný odpad 

 

1. Pôvodca objemného odpadu je povinný si zabezpečiť zber, prepravu a zhodnotenie alebo 

zneškodnenie tohto odpadu prostredníctvom prepravcu alebo využiť systém celoobecného 

zberu objemných odpadov, ktorý obec zabezpečuje najmenej dvakrát do roka v závislosti od 

druhu odpadu.  

2. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO a na verejnom 

priestranstve. 

 

§10 

Nepovolené skládky na území obce 

 

1. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný vykonať opatrenia, ktorými zamedzí 

zakladanie nepovolených skládok na jeho pozemku.  

2. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce zakladá nepovolenú skládku na obecný 

úrad a ObÚŽP. 

3. Ak je známa osoba, ktorá nepovolenú skládku založila je povinná na vlastné náklady odpad 

z tejto skládky zhodnotiť alebo zneškodniť prostredníctvom prepravcu. 

4. Ak nie je známa osoba, ktorá nepovolenú skládku založila zhodnotenie alebo zneškodnenie 

odpadu z takejto skládky zabezpečí  obec na vlastné náklady. 
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Článok IV 

Organizácia zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

 
§11 

Zber odpadu 

 

1.  Pôvodca zodpovedá za odpad uložený v nádobách až do doby kým s ním nezačne nakladať            

prepravca. 

 

2.  Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov 

a)  zabezpečuje alebo určuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území    

za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodňovania v súlade so Zákonom 

b)  v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby 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 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 vecí. 
                                                           

§12 

Triedenie odpadov 

 
1.  Každý pôvodca je povinný triediť nasledovné zložky KO: 

a) Papier - ukladá sa 1 100 l kontajnerov v obci. 

b) Sklo  - ukladá sa 1 100 l kontajnerov v obci. 

c) Tetrapaky a kovové obaly- v určený deň 

d) Železo - vykladá sa v určený deň na určené miesto, odkiaľ je zabezpečený odvoz 

e) Ostatné odpady - zbytok po triedení komunálneho odpadu sa vkladá do nádob z ktorých 

sa pravidelne vyváža 

f) Biologicky rozložiteľný odpad – kompostovanie na vlastnom pozemku  

  2.  V určený deň po zverejnení v miestnom rozhlase sa zbiera: 

a)  batérie a akumulátory 

b)  odpadové oleje 

c)  opotrebované pneumatiky 

d)  žiarivky s obsahom ortuti 

e)  iné nebezpečné zložky komunálneho odpadu 

f)  papier, sklo vo veľkom objeme, ktorého likvidáciu nieje možné zabezpečiť zaužívaným 

zberom 

g)  objemný odpad 

h)  ďalšie zložky komunálneho odpadu, ktoré nie sú uvedené a vzniká potreba ich likvidovať 

  3.   Lieky a liečiva po exspirácií odovzdať v najbližšej lekárni 

 

        

§13 

Zhodnocovanie, zneškodňovanie a odvoz odpadov 

          

 

1.) Pravidelný odvoz komunálneho odpadu – zbytkového (v 110 l KUKA nádobách), je 

vykonávaný raz za dva týždne   v pravidelný deň a jeho úhrada je zahrnutá v poplatku 
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2.) Vytriedené zložky KO podľa §12 sa ukladajú do 1100 l kontajnerov označených pre 

jednotlivé zložky. 

3.) Odvoz papiera, skla, textilu, železa sa vykonáva podľa harmonogramu a jeho úhrada je 

zahrnutá v poplatku. 

4.) O odvoz drobného stavebného odpadu požiada osoba, pre ktorú sa drobné stavebné práce 

vykonávajú, firmu, ktorá má na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou. Náklady na odvoz a 

likvidáciu drobného stavebného odpadu uhrádza stavebník osobitne a nie sú zahrnuté 

v poplatku. 

5.) Odvoz objemného odpadu sa zabezpečuje 2x do roka podľa harmonogramu a je zahrnutý 

v poplatku. V prípade, že pôvodca nechce čakať na odvoz podľa harmonogramu, likviduje si 

odpad na svoje náklady. 

6.) Ostatné odpady sa zabezpečujú individuálne v spolupráci s firmou, ktorá má s obcou 

uzavretú zmluvu. 

 

                 

Článok V 

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov 

 
§14 

Poplatok za zber 

 

1.  Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných odpadov sa platí 

obcí miestny  poplatok 

2.  Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov sa platí za odpady, ktoré vznikli na území obce.  

3.  Poplatok platí 

a)  fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

b)  právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, činnosti ktorej vzniká komunálny odpad 

a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, 

určenú na podnikanie 

c)  fyzická osoba 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 

4.  Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, 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. 

5.  Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného odpadu na území obce, sú povinní sa 

prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto 

VZN, aby im obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému 

zber komunálneho odpadu 

6.  Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného 

mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi 

poplatku. 

7.  Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správane 

určenie výšky  poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť 

nastala. 

8.  Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku: 
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a)  pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa 

množstva vyprodukovaného odpadu a odvezeného odpadu 

9.  Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na  nasledujúci kalendárny rok stanoví obec  

VZN. O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom 

v mieste obvyklým. Výška schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné 

zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok. 

10.  Obec upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o zániku 

poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy  a  oslobodenie od poplatkov, spôsob a 

lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a  miesto pre zaplatenie poplatku, 

ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov. 

11.  Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jej 

známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. 

12.  Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmierenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých 

prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zákon č.195/1998 Z.z. v platnom znení) 

poplatok znížiť. 

13.  Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu 

nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov 

14.  Obec nesmie príjem z tohoto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jeho 

činnosťou pri čistení verejných komunikácií  a  priestranstiev, ktoré sú v správe obce a 

údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, 

ktorým je odpad.        

                                                               

§15 

Sadzba poplatku 

 

 

1. Sadzba poplatku je stanovená podľa množstva vyprodukovaného odpadu.     

                 

a)  Sadzba poplatku na vývoz za jednu odpadovú nádobu (110 l) na rok  a na ďalšie  výdavky    

súvisiace so zabezpečením vývozu odpadu je:   

     0,1398 €/liter pre nádobu 110 litrov KUKA  

 (dvojtýždňový vývoz 0,01398 € x 110 l x 26 vývozov = 40 € /rok/1 nádoba)  

 (mesačný vývoz 0,01398 € x 110 l x 12 vývozov = 20, € /rok/1 nádoba) 

 

2. Poplatky vyrúbané podľa § 15 sa platia jednorázovo v hotovosti do pokladne obce alebo na 

bankový účet obce, ktorý je uvedený v rozhodnutí do 15 dní od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  

3. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny nastali.  

4. Správca dane podľa § 82 zákona o miestnych daniach poplatok vráti, zníži alebo odpustí  

 nasledovne:  

a) v zmysle § 82 odst. 1 zákona o miestnych daniach obec vráti poplatok poplatníkovi v 

jeho pomernej časti, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a predloží nasledovné doklady:  

- žiadosť o vrátenie poplatku pri zrušení prevádzkarne spolu s potvrdením o zrušení 

prevádzkarne alebo pozastavení činnosti v prevádzkarni,  

-  žiadosť o vrátenie poplatku pri odsťahovaní sa z obce a zrušení trvalého pobytu v obci,  

-  žiadosť o vrátenie poplatku s potvrdením, že si splnil poplatkovú povinnosť v inej obci  

( poplatníci s trvalým alebo prechodným pobytom v obci trvale žijúci v inej obci)  
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b) v zmysle § 82 odst.3 zákona o miestnych poplatkoch obec môže na základe žiadosti 

poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo 

odpustiť rozhodnutím. 

 

§16 

Priestupky a pokuty 

 

1.  Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a)  zneškodní odpad  alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods. 4 písm. b) 

zákona 

b)  uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN /§18 ods.4 písm.a) a 

§ 39 ods.8 písm. c) zákona/ 

c)  nesplní oznamovaciu povinnosť podľa  tohto VZN  a zákona o odpadoch § 18 ods.7. 

d)   neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN  a zákona o odpadoch§ 39 ods. 12  

2.  Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,96 €. 

3.  Obec môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 319,39 €, ak právnická osoba poruší 

povinnosti vyplývajúce z tohto VZN obce.  

4.  Priestupky prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu 

obce. 

5.  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov( zákon č.372/1990 Z.z. v platnom znení ) ak tento zákon neustanovuje inak. 

6.  Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa 

konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania 

opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupne podľa všeobecných 

predpisov o správnom konaní. 

 

Článok VI 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 

§17 
Spoločné ustanovenia  

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva: 

                            a) komisia obecného zastupiteľstva pre životné prostredie  

    b) starosta obce  

    c) poslanci obecného zastupiteľstva  

    d) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií  

     

§18 

Záverečné ustanovenia 

                                                                       

1. Toto VZN bolo prijaté OZ v Olšovanoch dňa. 

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia sa ruší VZN obce Olšovany    

č.2/2008 10.12.2008  o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu, o drobných 

stavebných odpadoch na rok 2009 v obci Olšovany. 

3. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 1. 4. 2013. 

 

 

                                                                                           František Marcin 

                                                                                                  starosta 


