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Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g)a m) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s § 6 

ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych 

poplatkoch, zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku vydáva pre rok 2010 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

 

O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A MIESTNOM 

POPLATKU ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU 

č. 6/2010 

 

Článok 1. 

 Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

a) Obec Hontianske Tesáre týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi , ktoré vznikajú na území obce 

b) Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov, o 

spôsobe zavedenia a realizácie separovaného zberu jednotlivých zloţiek z komunálnych 

odpadov , o mieste určenom na zneškodňovanie odpadov , poplatku za zber a 

zneškodňovanie odpadov a spôsobe výberu   poplatku. 

 

 

Článok 2  

Povinnosti právnických a fyzických osôb 

 

1.   Základné povinnosti : 

a) Kaţdý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 

nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je kaţdý povinný 

chrániť zdravie ľudí a ţivotné prostredie 
b) Zakazuje sa: 

 uloţiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 

so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 

 zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto nariadením 

 zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a 

zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrţí ( napr. umiestenie 

kvapalných odpadov, alebo kalov do jám, rybníkov alebo lagún, priehrad a pod.) 

 ukladať na skládku kvapalné odpady, a odpady ktoré sú v podmienkach skládky 

výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení 

 zneškodňovať odpad riedením alebo zmiešavaním za účelom zniţovania koncentrácie 

nebezpečných látok 

 opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností  

 vypúšťať odpadové oleje do povrchových , podzemných vôd s do kanalizácií  

 uloţiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní                                                    

  odpadových olejov do pôdy 

c) Náklady na zneškodnenie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu 

           vrátane zberu a úpravy vykonáva.
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d) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, ţe na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne 

obvodnému úradu ţivotného prostredia a obci. 

 

2.   Povinnosti držiteľa odpadu 

a) Zhromaţďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiadúcim účinkom 

b) Na vyţiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

c) Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inak s nimi 

zaobchádzať iba v súlade s týmto nariadením 

d) odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie iba osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi na území obce podľa tohoto nariadenia 

e) Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inom 

zaobchádzaní s ním chrániť zdravie ľudí a ţivotné prostredie 

f) Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu 

g) Uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci 

h) Ukladať komunálny odpad alebo jeho zloţky a drobný stavebný odpad na účely ich 

zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 

komunálnych odpadov v obci 

3. Povinnosti obce 

a) Obec Hontianske Tesáre je povinná: 

•vypracovať a dodrţiavať schválený program odpadového hospodárstva 

•uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou -

podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
•vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli 
na území obce 

•prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve 

•zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov 

na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z 

domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov 

•pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o 

zbere, preprave a zneškodnení odpadu 

•zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad 

•zabezpečiť zber vytriedených zloţiek z komunálneho odpadu 

 
Článok 3 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi 
 

1.   Základné definície : 

a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce 

pri činnosti fyzických osôb a odpady' podobných vlastností a zloţenia, ktorých 

pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov 

vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo 

činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností 

sa povaţujú aj odpady z nehnuteľností slúţiacich fyzickým osobám na ich 

individuálnu rekreáciu, napríklad zo 

záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouţívaného pre 

potreby domácnosti, najmä z garáţí, garáţových stojísk a parkovacích stojísk. 

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 
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komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktieţ pri 

údrţbe verejnej zelene vrátane  

parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôba fyzických osôb .  

 

2.   Príprava komunálnych odpadov k odvozu : 

a) Obec je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou - podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov 

b) Drţitelia odpadov v súčinnosti v vývozcom sú povinní oboznámiť nájomníkov so 

systémom zberu komunálnych odpadov v obci. 

c) Drţitelia odpadov sú povinní vyuţívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov a 

nádoby na oddelené zhromaţďovanie separovaných zloţiek odpadu 

d) Drţitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo 

ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu ţivotných podmienok a ţivotného prostredia 

občanov 

e) Drţitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto 

očistiť od snehu a iných nečistôt) 

f) Drţitelia odpadov sú povinní umiestniť zbernú nádobu tak , ţe nesmie byť za bránou a 

inými prekáţkami 

g) Drţitelia odpadov sú povinní ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách 

len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak t ieto  nie sú určené ako vyhradené 

miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť ich uloţenie na pôvodné miesto 

h) Drţitelia odpadov sú povinní v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím 

obsahu nádoby 

i) Drţitelia odpadov sú povinní ,ak nastanú okolnosti, ktoré znemoţňujú alebo sťaţujú 

prístup k zbernému miestu, postarať sa o náhradné umiestnenie 

j) Drţitelia odpadov sú povinní dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných 

nádob 

 
3.   Zberné nádoby na odpady : 

a) Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne oprávnená organizácia podľa 

určeného harmonogramu 

b) Kaţdá domácnosť musí mať 110 1 KUKÁ nádobu 

Vývoz komunálneho odpadu bude vykonávaný : 

 ..... 2 ....... krát   za mesiac v lete 

 ...... 2 ..... krát za mesiac v zime 

c)  Kontrolu vyvezeného odpadu bude zabezpečovať pracovník obecného úradu 

d)  Drţiteľ odpadu zaistí, ţe zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú uţitočnú 

      hmotnosť resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich    

      preplnení 

b) Drţiteľ odpadu je povinný v prípade prepínania zberných nádob zabezpečiť zvýšenie 

počtu nádob, alebo zvýšenie počtu vývozu zberných nádob 

c) Prevzatím komunálnych odpadov sa ich drţiteľom stáva oprávnený vývozca 

d) Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, neţ oprávnenému vývozcovi , 

odváţať a premiestňovať zberné nádoby,, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať 

s ich obsahom , vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne 

odpady do iných neţ k tomu určených nádob 

e) Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo uţívateľom nehnuteľnosti slúţiacej na 

individuálnu rekreáciu (chata, záhrada), chaty slúţiacej na podnikanie je povinný 
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f)  komunálny odpad ukladať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestené v 

obci Hontianske Tesáre a jej častiach Dvorníky, Báčovce, Šipice. 

g) Podľa potreby, najmenej dvakrát do roka obec zabezpečí zber a prepravu objemných 

odpadov (veľkokapacitné kontajnery ) na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

h) Objemný odpad sú občania povinní uloţiť na miestach v obci na to určených. 

 

Článok 4 

Nakladanie so stavebnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

 

1.   Základné definície : 

a) Stavebné odpady sú odpady ( ďalej len SO ); ktoré vznikajú pri stavebných 

činnostiach, demoláciách, právnických a fyzických osôb - podnikateľov, resp. len pri 

činnosti fyzických osôb- občanov. 

           Za stavebný odpad sa povaţujú: tehly , keramika, sadrová hmota, drevo, kúsky betónu, 

           kameňa, výkopová zemina ( zaradenie v zmysle Vyhlášky MZP SR č. 284/2001 Z.z. 

            Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov)  

b) Drobné stavebne odpady ďalej len DSO) sú odpady zbeţných udrţiavacích prac 

zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m
3
 ročne od jednej fyzickej 

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

stavebné povolenie ani ohlásenie 

c) Stavebnými odpadmi sú odpady vznikajúce aj pri činnosti obce vrátane rekonštrukcii 

komunikácii, chodníkov, verejných priestranstiev 

 

2.   Odvoz a zneškodnenie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov 

a) SO a DSO vzniknuté pri činnosti občanov , prípadne pri činnosti právnických alebo 

fyzických osôb - podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných 

kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke 

odpadov na náklady stavebníka alebo investora. 

b) Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú , je povinný 

uzatvoriť zmluvu o odvoze a zneškodnení odpadov s oprávneným vývozcom, alebo 

prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov 

privezie vlastným dopravným prostriedkom , alebo iným spôsobom. 

c) Je zakázané ukladať SO a DSO na iné miesto neţ na to určené. Stavebné odpady môţu 

byť uloţené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu. 
d) Drţiteľ stavebných odpadov , drobných stavebných odpadov je povinný na vyţiadanie 

obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými 
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi. 

 
Článok 5 

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov 

 

1.   Platiteľ poplatku 

a) Obec stanovuje, ţe poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za 

vybraný poplatok ručí: 
 vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný 
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 
poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedôjde k určeniu zástupcu alebo 
správcu písomným oznámením takejto osoby obci Hontianske Tesáre do 



 
5 

 

termínu 31.1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo 
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre                                                      
obec vyberie 

b) Platiteľ a poplatník sa môţu písomne dohodnúť, ţe poplatok obci odvedie priamo  
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ 

c) Ak viacero poplatníkov ţije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka 

môţe za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 

poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie 

za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdrţiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, 

ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná bezodkladne písomne oznámiť obci. 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1.  

 

2.   Sadzba poplatku 

a) Na  území  obce  Hontianske  Tesáre  a jej   častiach  Dvorníky,   Šipice,  Báčovce  sa 

uplatňuje poplatok : za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok). 

b) Sadzba poplatku je : 

 Fyzická osoba, (osoba) ktorá je poplatníkom a má v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt 

 0,02€/0,63 Sk za osobu a kalendárny deň t.j. 7,5  €/225,94 Sk osoba, rok 

 Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Hont. Tesáre a jej častiach 

Dvorníky, Šipice a Báčovce, študujúca mimo obce s výnimkou denne 

dochádzajúcich (doklad o prechodnom pobyte alebo návšteve školy): 

              0,63 Sk 0,02€/0,63 Sk za osobu a kalendárny deň t.j. pobytu v obci /159 dní =3,3 

€/99,41Sk 

 Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti, rod. 

domu slúţiaceho na individuálnu rekreáciu: 

               0,10€/3,3 Sk na kalendárny deň  a osobu pobytu v obci najmenej 13,3€/400,68 Sk 

            rok - za nehnuteľnosť 

 Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorí 

sú podnikateľmi mimo ubytovacích sluţieb s prevádzkou na území obce - 

pohostinstvá: 

Za kaţdé miesto na poskytnutie sluţby v roku 0,06€/1,81 Sk osobu a deň 

prevádzkovania (podľa  stoličiek a priestorov v pohostinstve a pred 

pohostinstvom)  

 Fyzická   osoba   -   podnikateľ   a právnická osoba zo zamestnancami, ktoré sú   

podnikateľmi   mimo   ubytovacích   sluţieb   s prevádzkou   na  území   obce   -   

mimo zamestnancov s trvalým pobytom na území obce (PD + ďalšie firmy, obchody, 

pošta, skládka HONT, Píla pod Sitnom)  

                    za 1 zamestnanca: 0,10€ /3,01 Skza osobu a kalendárny deň t.j.Sk40€/1204,04 Sk 

rok 

 Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktorá 

vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť alebo byt na poskytovanie 

ubytovacích alebo rekreačných sluţieb: 

za 1 zamestnanca: . 0,10€ /3,01 Sk za osobu a kalendárny deň t.j. 40€/1204,04 

Sk rok 

za 1 lôţko      0,10€/3,01 Sk za osobu a kalendárny deň podľa priemerného 

počtu 

obyvateľov. Do toho počtu sa nezapočítavajú osoby s trvalým alebo 
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prechodným pobytom v obci. 

 Základná škola v obci 

 0,02€ /0,60 Sk za osobu a deň, za učiteľov, pracovníkov, ktorí nemajú trvalý 

ani prechodný pobyt v obci  
                                                                        

5.   Spôsob platenia (a.) paušálny poplatok 

a) Poplatky  za  komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad vyrubí  obec platobným 

výmerom na jeden kalendárny rok, ktorý je splatný: fyzická osoba a právnická osoba- 

do ..31.10.kalendárneho roku 

 ak výška poplatku nepresiahne sumu 19,91€ /599,81 Sk platí sa  do 31.3. kalendárneho 

roku 

 ak výška poplatku je v rozmedzí  od 19,91€/599,81 Sk  66,38€/1999,76 Sk  moţno 

platby 

rozdeliť na 3 splátky kalendárneho roku s termínom prvej splátky od 31.3. 

b) Platbu poplatkov moţno realizovať týmito spôsobmi: 

 v hotovosti na Obecnom úrade 

 poštovou poukáţkou (šekom) na účet obce . 

 odvodom na účet obce 4928412/0200 prevodným príkazom, ak v jednotlivých 

ustanoveniach tohto všeobecného záväzného nariadenia nieje ustanovené inak 
c) Po vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z 

posledných jej známych údajov.( náklady na zneškodnenie KO  v predchádzajúcom 

období.) 

 

6.   Ohlasovacia povinnosť  

a) Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre 

správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto 

skutočnosť nastala. 

7.   Sankcie 

a)  Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môţe správca poplatku 

platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.  

8.   Oslobodenie a úľavy 

a) Obec môţe na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona jednotlivých prípadoch 

      poplatky zníţiť aj pod najniţšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Ţiadosť o zníţenie 

     alebo odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych poplatkov pred 

     splatnosťou poplatku. 

b) Obec odpustí od platenia miestneho poplatku osoby nezdrţiavajúce sa v mieste 

trvalého alebo prechodného pobytu viac ako po sebe 90 dní a to: 

 vojaci  základnej  vojenskej  sluţby,  stáţisti dlhodobé pobyty v zahraničí,  

osoby vo výkone trestu odňatia slobody)  

c) zníţenie alebo odpustenie poplatku je potrebné poţiadať písomne s odôvodnením a 

doloţením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote do 30.11. 

predošlého roka 

d) Zníţenie poplatku 30% môţu poţiadať:študenti vysokých škôl, stredných škôl, ktorí sú 

ubytovaní v školských internátoch a dochádzajúci do miesta trvalého bydliska raz 

týţdenne. 

Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého alebo prechodného pobytu je :    

potvrdenie o návšteve školy (písomným dokladom z ubytovacieho zariadenia) (Doklady na 

oslobodenie alebo uľavuje potrebné predkladať kaţdý kalendárny prípadne školský rok.  
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Oslobodenie a úľavy od platenia miestneho poplatku môţe na základe predloţených dokladov 

uznať len starosta obce. 

9. Spoločné ustanovenia                                                                          

a) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku 

b) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, ţe nastala skutočnosť, ţe poplatok bol 

poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške obec upraví výšku 

            poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali  

c) Obec  Hont.  Tesáre môţe na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých 

prípadoch na základe ţiadosti poplatníka poplatky zníţiť alebo odpustiť. 

            Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom hore.  

 

Článok 6 

Zber, prepravu a zneškodnenie , zhodnotenie vytriedených odpadov 

z domácností   - separovaný zber 

1.   Definícia separovaného zberu 

a) Separovaný zber odpadov - je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zloţiek 

odpadov, ktoré moţno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 

Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov 

b) Pôvodca  odpadu je povinný komunálny  odpad  separovať.   Vyseparovane zloţky 

komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne: 

PLASTY   20 01 39 plasty  O 

Na separovanie plastov firma s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu dodá pre kaţdú domácnosť 
1 plastové vrece modrej farby. Interval   odvozu   bude   vykonaný   l x   mesačne.   
Vyseparovanú   
  
komoditu   občania zhromaţdia na jednom vopred dohodnutom mieste, a to pred rodinným domom 

pričom im bude odovzdané nové plastové vrece. 
Obec   sa  zaväzuje  zabezpečiť  informovanosť  občanov  o dátume vývozu  (miestny 

rozhlas).  
SKLO   20 0102    sklo     O 

Na separáciu skla budú obci firmou poskytnuté 1100 1 veľkorozmerné kontajnery. Počet   

poskytnutých     nádob je   stanovený   1ks  kontajnera  na  500  obyvateľov. Umiestnenie 

kontajnerov bude na verejných priestranstvách v jednotlivých obciach. Vývoz kontajnerov bude 

realizovať podľa potreby. 

PAPIER A LEPENKA    20 0101    papier a lepenka  O 

Na separovanie papiera firma dodá obci pre kaţdú domácnosť 1 plastové vrece oranţovej 

farby. Obec tieto vrecia odovzdá jednotlivým domácnostiam. Zberné miesto v obci bude pred 

rod. domom. Interval vývozu bude realizovaný l x mesačne. Obec zabezpečí informovanosť 

obyvateľov o dátume vývozu. 

TEXTIL   20 01 10   šatstvo    O    a    20 01 11    textílie     O 

Na separovanie textilu budú obci poskytnuté plastové vrecia oranţovej farby, ktorých počet 

zodpovedá počtu domácností. Interval vývozu je podľa potreby.   Obec zabezpečí 

informovanosť    obyvateľov    o dátume    vývozu.    Zberné    miesto    v obci    bude pred 

rodinným domom. Papier a textil musia byť zabezpečené proti vlhkosti. 
ŢELEZNÉ A NEŢELEZNÉ KOVY       20 0140 kovy    O 
Realizácia separovaného zberu kovov bude uskutočňovaná prostredníctvom objednania 
veľkorozmerného kontajnera od firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Kontajner 
bude  pristavený   na   dohodnuté   zberné   miesto, ktorým je dvor Obecného úradu. Interval 
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realizácie separovaného zberu bude určený po dohovore s obcou. Obec zabezpečí 
informovanosť o dátume vývozu prostredníctvom miestneho rozhlasu.                                                                             
ODPAD  Z  ELEKTRICKÝCH  A  ELEKTRONICKÝCH  ZARIADENÍ 

(ELEKTRONICKÝ ŠROT) A NEBEZPEČNÝ ODPAD 

 

 

Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov z domácností s 

obsahom škodlivín - nebezpečného odpadu. Interval vývozu je stanovený 2x ročne. Na 

separovanie nebezpečného odpadu zmluvná firma dodá samospráve pre kaţdú domácnosť 1 

plastové vrece čiernej farby. Samospráva tieto vrecia odovzdá jednotlivým domácnostiam.  

Dátum odberu odpadov , bude po dohode stanovený na presne určený deň, pričom obec 

zabezpečí informovanosť a pripravenosť občanov. 

Firma zabezpečí zber od domu k domu, pričom bude navštívená kaţdá domácnosť, ktorá 

poţaduje vývoz. 

Cena nebezpečného odpadu je stanovená podľa individuálnej dohody s obcou. 

Článok 7 

Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva 

1.   Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 

a) Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle ods. 3 písm a.) zákona č. 

            223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukladá pokuty 

b) Poskytuje   drţiteľovi   odpadu   informácie   o umiestení      a činnosti   zariadení   na 

nakladanie s odpadmi na území obce, o drţiteľoch autorizácie udelenej MZP SR 

c) dáva vyjadrenie k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov , ktorí sa 

nachádzajú na území obce. 
Článok 9 

                                                   Záverečné ustanovenie 
 

a) Kaţdý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov a týmto nariadením 

b) Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonávajú : 

- poslanci obecného zastupiteľstva 
- obecný úrad 

- orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencii 

 

Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené OZ dňa 15.12.2009 a nadobúda účinnosť 
dňa 01.01.2010. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Dušan Strieborný 

                                                                                                   starosta obce 
 


