OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KOVÁČOVCIACH

VZN č. 1/2018
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD A O NAKLADANÍ S
KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM
STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM
V OBCI KOVÁČOVCE

Zverejnené pred schválením dňa: 27.11.2018.
Schválené na OZ dňa: 12.12.2018
Vyvesené po schválení dňa: 12.12.2018
Zvesené dňa: 30.12.2018
Nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2019.
1

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
Vyvesené: 12.12.2018

Zvesené:30.12.2018

Obec Kováčovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5
zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) ustanovuje

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 1/2017
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE K O V Á Č O V C E
Obecné zastupiteľstvo v Kováčovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
PRVÁ ČASŤ
§1
Základné ustanovenie
Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kováčovce, ako aj
poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Kováčovce zaviedla tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec Kováčovce ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Správca dane ustanovuje na území obce Kováčovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a. ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0, 3565 eura/m2
trvalý trávny porast vo výške 0, 0634 eura/m2
b. záhrady vo výške 1, 32 eur/m2
c. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 1, 32 eur/m2
d. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0, 0351 eura/m2
a rybníky s chovom rýb vo výške 0, 0318 eura/m2
e. stavebné pozemky vo výške 13,27 eur/m2
§4
Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky pozemky na území obce Kováčovce určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške :
a. ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a TTP 0,5%
b. záhrady 0,4%
c. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,4%
d. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 2,0%
e. stavebné pozemky 0,4%
DAŇ ZO

STAVIEB
§5
Sadzba dane

1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Kováčovce, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo
výške:
a/ 0,04 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b/ 0,16 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
c/ 0,16 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d/ 0,15 eura za samostatne stojace garáže
e/ 0,16 eura za stavby hromadných garáži
f/ 0,16 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
g/ 0,40 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
h/ 0,10 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až g/
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie pre všetky druhy
stavieb 0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
1.Ročná sadzba dane z bytov na území obce Kováčovce je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a. 0,05 eura za byty
b. 0,10 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
c. 0,40 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a. pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
c. močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa
d. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov
a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
e. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
f. lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby / prvej prebierky /
g. pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.
a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými
katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným
zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny,
výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých
zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa , na
genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na
nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou
h. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam ,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie , knižnice, divadlá,
kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
3. Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené:
a. pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, vedecko-výskumné účely, alebo na
vykonávanie náboženských obradov
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TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§8
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§9
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 4,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ústredia obce CKN 2383/1.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
§ 11
Sadzba dane
Za užívanie verejného priestranstva je stanovená sadzba nasledovne:
a. za predaj ovocia, zeleniny, potravín 0,10 eura /m2/deň
b. za umiestnenie predajného zariadenia / stánkov, predajných pultov a mobilných predajných
zariadení, ambulantný predaj 0,10 eura/m2/deň, pričom nájomcovia, ktorí platia nájomné za
nebytové priestory obci, sú od dane za užívanie verejného priestranstva osolobodení
c. za predaj remeselných výrobkov, výrobkov ľudovej umeleckej tvorby 0,10 eura/m2/deň
d. za umiestnenie skládky materiálu 0,10 eura/m2/deň
e. za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,10 eura/m2/deň
f. za umiestnenie stavebného zariadenia je 0,05 eura/m2/deň
g. za umiestnenie skládky drevnej hmoty 1,00 eur/m2/deň
§ 12
Vyrubenie dane a platenie dane
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti . Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 13
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,10 eura na osobu a prenocovanie.
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§ 15
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách,
ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje o daňovníkovi:
a) meno a priezvisko daňovníka, rok narodenia, miesto trvalého pobytu daňovníka
b) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka
Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni
odchodu ubytovaného. Ukončenie ubytovania je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe
ubytovaných. Platiteľ dane je povinný zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte
prechodne ubytovaných osôb do 10 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
§ 16
Oslobodenie od dane
Daň za ubytovanie neplatí:
Vlastník objektu, jeho manželka, manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec a manželka
týchto osôb a ich deti.
§ 17
Splatnosť dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 18
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 19
Sadzba dane
Sadzba dane je 33,20 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok .
§ 20
Predpísaná evidencia
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
A/ obchodný názov firmy,
B/ adresa sídla firmy a prevádzky,
C/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
D/ poradové číslo predajného automatu
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 21
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,40 eur.
.
§ 23
Predpísaná evidencia
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
A/ obchodný názov firmy,
B/ adresa sídla firmy a prevádzky,
C/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
D/ poradové číslo nevýherného hracieho prístroja

ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 24
Spoločné ustanovenia
Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným symbolom, ktorý je uvedený v
rozhodnutí. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3,- eurá nebude vyrubovať ani
vyberať pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje.

PIATA ČASŤ
POPLATKY
§ 25
Základné ustanovenia
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov, drobného stavebného odpadu, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
(a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu , vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom územní obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
(b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,
(c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
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§ 26
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Sadzba poplatku za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, s biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom a za náklady so zberom triedených zložiek
komunálneho odpadu sa určuje nasledovne:
(a) 0,0274 € za osobu a deň, t.j. 10,00 € za osobu na obdobie jedného kalendárneho roka pre
poplatníkov určených podľa § 25, ods. (2)(a),
U poplatníka, ktorý v zmysle § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov požiadal o zavedenie množstvový zber, je sadzba poplatku
ustanovená na jeden liter komunálnych odpadov vo výške 0,0150 eura.
(b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako podnikanie sa vypočíta ako súčin sadzby, ukazovateľa
produkcie / UP / a stanoveného koeficientu.
A.) obchodné jednotky - sadzba 0,040 eura/deň UP / počet zamestnancov / koeficient 1
B.) reštaurácie, pohostinstvá, motely a ubytovacie zariadenia - sadzba 0,040 eura/deň UP /
počet zamestnancov / koeficient 0,5
C.) cukrárne - sadzba 0,040 eura/deň UP / počet zamestnancov /koeficient 0,5
D.) administratíva - sadzba 0,040 eura/deň UP / počet zamestnancov / koeficient 0,5
(2) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa určuje
nasledovne:
1. Sadzba poplatku za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je
ustanovená vo výške 0,0150 eura.
2. Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
§ 27
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohto VZN sa
zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 28
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
správcu poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v
Kováčovciach.
§ 29
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
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a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o
zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
c) Pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie
o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva.
d) Doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí
e) Potvrdenie nápravno-východného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
f) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
g) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
(3) V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
(4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa ods. 2/ nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
(5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 30
Vrátenie preplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
§ 31
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
(1) Poplatková povinnosť vzniká:
(a) dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
(b) dňom, kedy začala užívať nehnuteľnosť na území obce,
(c) dňom, ktorým nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území obce.
(2) Poplatková povinnosť zaniká:
(a) dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov
(odsťahovanie, úmrtie)
(b) dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť
3) Poplatník je povinný písomne oznámiť správcovi poplatku vznik, zánik príp. zmenu
povinnosti platenia poplatku do 30 dní odo dňa zmeny povinnosti platenia poplatku.
Poplatník oznámi obci všetky údaje rozhodujúce pre určenie poplatku.

Šiesta časť
Nakladanie s odpadom
§ 32
PREDMET ÚPRAVY
Obec týmto všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými
stavebným odpadom a objemným odpadom (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva a podrobnosti o:
1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce,
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2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce,
3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území obce,
4. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce, najmä
zberu
a) elektroodpadov z domácností,
b) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov,
5. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na
území obce,
6. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce,
7. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce,
Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho
odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, 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.

§ 33
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Na účely nariadenia sa rozumie:
1. biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny komunálne odpady podľa
katalógu odpadov.
2. biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom - biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad, ktorého pôvodcom nie je fyzická osoba podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
3. biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene - biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov.
4. bytovým domom - budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
5. distribútorom pneumatík - fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so
sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje
pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi
samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto
vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
6. drobným stavebným odpadom - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok drobné
stavebné odpady.
7. držiteľom odpadu - pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
8. držiteľom starého vozidla - osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
9. elektroodpadom - elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v
čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
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10. elektroodpadom z domácností - 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. Žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, ktorý je zložkou komunálnych odpadov z triedeného zberu je
súčasťou elektroodpadu z domácností.
11. elektrozariadeniami - zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a
poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd
a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
12. historickým elektroodpadom - elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia
uvedeného na trh do 13. augusta 2005.
13. harmonogramom vývozu - podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, ktorého súčasťou
je určenie intervalov na zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek.
14. jedlými olejmi a tukmi - jedlé oleje a tuky z domácností.
15. kalendárovým zberom - zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v
určenom čase, ktorý určí obec v nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla
alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere
informuje obyvateľov vopred.
16. komunálnymi odpadmi - 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 z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
17. množstvovým zberom - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach vo
výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom
odpadu za daný čas.
18. nakladaním s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
19. nebezpečnou látkou - látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa
kritériá stanovené v časti 2 až 5 prílohy I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a
doplnení Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
20. nebezpečným odpadom - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
uvedenú v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade
a o zrušení určitých smerníc v platnom znení.
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21. objemným odpadom - komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného
harmonogramu vývozu.
22. odpadom - hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi.
23. odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktorá je odpadom.
24. oprávnenou osobou - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou
uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/alebo drobným
stavebným odpadom a zároveň má živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných
orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.
25. OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej
bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch.
26. odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok - odpad z oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok
alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov:
a) rozpúšťadlá,
b) kyseliny,
c) zásady,
d) fotochemické látky a pesticídy,
e) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
f) vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
g) oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,
h) farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
i) detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
j) olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,
k) vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
obsahujúce nebezpečné časti,
l) drevo obsahujúce nebezpečné látky.
27. pôvodcom odpadu - 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.
28. prevádzkovateľom kuchyne - fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
29. rodinným domom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve
nadzemné podlažia a podkrovie.
30. spätným zberom elektroodpadu - odobratie elektroodpadu z domácností od jeho
držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v
maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
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31. spätným zberom odpadových pneumatík - bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.
32. stanovišťom zbernej nádoby - miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo
kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
33. starým vozidlom - vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
34. systémom zberu odpadov - určenie počtu a veľkosti zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a vytriedenú zložku komunálneho odpadu, interval ich vývozu a ich
umiestnenie na území obce.
35. triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
36. triedeným zberom - zber vytriedených odpadov.
37. triedeným zberom komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
38. treťou osobou - podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na
zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorému 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.
39. veľmi malým elektroodpadom - elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25
centimetrov.
40. vyhradeným prúdom odpadu - odpad z vyhradeného výrobku.
41. vytriedenou zložkou komunálneho odpadu - vytriedená zložka, ktorá neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
42. zákonom o miestnych daniach - zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
43. zberom odpadu - zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
44. zbernou nádobou - typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece, kam
držiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zložku komunálneho
odpadu) ukladá.
45. zberným dvorom - 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.
46. zberným miestom elektroodpadu - miesto určené na základe zmluvy s výrobcom
elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na
dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ
bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných
zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva
spätný zber elektroodpadu.
47. zmesovým komunálnym odpadom - nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
48. zložkou komunálnych odpadov – časť komunálnych odpadov, ktorú možno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
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§ 34
PRÁVA A POVINNOSTI OBCE
Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec s výnimkami, ktoré
ustanovuje zákon o odpadoch.
Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi iba oprávnená osoba.
Výber osoby oprávnenej na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetky druhy
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov spadá výlučne do pôsobnosti obce
a obec rozhoduje o výbere oprávnenej osoby, s ktorou obec uzatvorí zmluvu na nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, za ktoré zodpovedá.
Obec zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov
a) zabezpečuje a umožňuje 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 jedlých olejov a tukov a
biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene,
c) zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty,
kovy a sklo,
d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, tretej osobe alebo príslušnej OZV pre daný vyhradený prúd odpadu 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 náklady OZV,
zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a
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.
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, kovy a sklo. Obec zverejní do 10 dní odo dňa
účinnosti nariadenia harmonogram vývozu.
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. 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. Obec rozhoduje
o výbere OZV na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú s oprávnenou osobou na nakladanie
s daným vyhradeným prúdom triedenej zložky komunálneho odpadu.
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§ 35
PRÁVA A POVINNOSTI PÔVODCOV A DRŽITEĽOV ODPADOV
1) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať
iba v súlade so zákonom o odpadoch a 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.
4) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť
túto skutočnosť spôsobom uvedeným v odseku 0 príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci.
5) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinný:
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 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,
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 na určených
zberných dvoroch.
6) Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla
osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
7) 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.
8) Zakazuje sa
a) vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu
zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
b) znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,
c) ukladať do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby
určené,
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využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov,
ukladať do zberných nádob odpad ak sú zberné nádoby plné,
ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,
ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber komunálnych odpadov,
h) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,
i) spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.
d)
e)
f)
g)

§ 36
SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA
A ZNEŠKODŇOVANIA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
1) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho
odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho
odpadu.
2) Obec nariadením určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby 110
litrov, 240 litrov alebo 1100 litrov.
3) Zberná nádoba musí byť pred vývozom označená visačkou podľa veľkosti nádoby.
Nádoby 110 litrové 1 kus visačkou, nádoby 240litrové 2 kus visačkou na vývoz
odpadov.
4) Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob nasledovne:
a) Na celom území obce každé dva týždne nádoby 110 a 240 litrové,
b) 1100 litrové kontajnery podľa potreby.
5) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu,
ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych
daniach majú k dispozícii 4 visačky na vývoz komunálneho odpadu.
6) Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce zavedený
množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Právnická osoba a fyzická
osoba podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie odvozu
zmesových komunálnych odpadov.
7) Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území
obce výhradne oprávnená osoba.
8) Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len
typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje
toto nariadenie.
§ 37

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z OBALOV A
ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH SPOLU
S OBALMI
1)

2)

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.
V prípade, keď obec nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch so
žiadnou OZV, znáša obec náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych
odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy až do určenia OZV, ktorá zabezpečí
odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu odpadu, koordinačným centrom podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner obce určená podľa § 31 ods. 12 písm.
c) zákona o odpadoch je oprávnená vykonávať v obci, overenie funkčnosti a
nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného
zberu“) u oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy, s cieľom zistenia
primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a
recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v
oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.
OZV uvedená v odseku 3) je oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného
zberu vykonaného podľa odseku 3) navrhovať obci a oprávnenej osobe, ktorá
vykonáva na území obce triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom
zlepšenia jeho funkčnosti.
Ak obec alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva v obci triedený zber komunálneho
odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 4), je
OZV určená v odseku 3) oprávnená uhrádzať oprávnenej osobe, ktorá v obci vykonáva
triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom
regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je
povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť obec.
OZV uvedená v odseku 3) je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného
zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu
určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je
zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto vyzbieranou
zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.
Plasty
a)
Obec nariadením určuje na zber plastov žlté zberné nádoby a žlté igelitové
vrecia 110 litrov.
b)
Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na
plasty mesačne podľa harmonogramu.
Sklo
Obec nariadením určuje na zber skla zelené zberné nádoby rozmiestnené na verejných
priestranstvách obce s intervalom vývozu zberných nádob na sklo podľa potreby.
Papier
Obec nariadením určuje na zber papiera modré zberné nádoby 1100 litrov
rozmiestnených na verejných priestranstvách s intervalom vývozu podľa potreby.
Kovy
Obec nariadením určuje na zber kovov červené zberné nádoby 1100 litrov
rozmiestnených na verejných priestranstvách s intervalom vývozu podľa potreby.
Obec je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov
tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci.
Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť označené štítkom
s rozmermi minimálne 20x25cm, ktorý musí byť čitateľný, nezmazateľný, umiestnený
na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahovať údaj o tom, pre odpad z ktorých
výrobkov je zberná nádoba určená.
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§ 38
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z ELEKTROODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ VRÁTANE ŽIARIVIEK A SVIETIDIEL
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do
miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad.
Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.
Počas celého roka je možné odovzdať elektroodpad z domácností na zbernom dvore
firmy Marius Pedersen vo Veľkom Krtíši alebo odvoz zabezpečiť obecným úradom za
odplatu.
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci
zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.
Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta
elektroodpadu.
Zber elektroodpadov z domácností sa na území obce zabezpečuje aj mobilným
zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s obcou.
Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
a)
distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b)
na miesto určené podľa odseku 3. Až 6.,
Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného
zberu elektroodpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s obcou, v ktorej sa
špecifikujú podmienky tohto zberu.

§ 39
TRIEDENÝ ZBER PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
A AUTOMOBILOVÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných
druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého
vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.
Počas celého roka je možné bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a
akumulátory na zbernom dvore firmy Marius Pedersen vo Veľkom Krtíši alebo odvoz
zabezpečiť obecným úradom za odplatu.
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj počas kalendárového
zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej
osobe.
Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom
spätného zberu predajcom.
Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území obce zabezpečuje aj
mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode
s obcou.
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8)

9)

10)

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené obcou
v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov,
ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV
zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.
Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného
zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov musí uzatvoriť zmluvu s obcou, v
ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.
Elektroodpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjektom ako oprávneným
osobám (napr. pouličným výkupcom).

§ 40
TRIEDENÝ ZBER VETERINÁRNYCH LIEKOV A HUMÁNNYCH
LIEKOV NESPOTREBOVANÝCH FYZICKÝMI OSOBAMI
A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a
zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

§ 41
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
1)

2)

3)

Na území obce sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu a odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje systém kalendárového zberu 2 x za
rok.
Systém zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
sa realizuje pristavením veľkokapacitných kontajnerov oprávnenou osobou pre
jednotlivý druh odpadu na miesto dostupné z verejnej komunikácie.
Termíny a spôsob zberu budú spresnené prostredníctvom miestneho rozhlasu a
vyvesením na úradnej tabuli.

§ 42
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM
ODPADOM
1)

2)
3)
4)

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sa triedi do hnedých 1100 litrových zberných
nádob s označením zberných nádob „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD - ZO ZÁHRAD, PARKOV VRÁTANE ODPADU Z
CINTORÍNOV“. Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo zelene musia
byť označené štítkom s rozmermi minimálne 15x15cm, ktorý je čitateľný,
nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste.
Interval odvozu biologicky rozložiteľného odpad zo zelene je 1 až 2 x štvrťročne.
Jedlé oleje a tuky sa triedia do priesvitných 5 litrových zberných nádob s označením
zberných nádob „JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ“.
Interval odvozu jedlých olejov a tukov je pre bytové domy 1 až 2 x štvrťročne.

§ 43
MNOŽSTVOVÝ ZBER
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1. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže v zmysle § 39 ods. 12
zákona o odpadoch písomne požiadať obec o zavedenie množstvového zberu. Písomná
žiadosť obsahuje názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo organizácie /IČO/. V písomnej žiadosti musí byť preukázateľné, že:
a/ množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov je presne merateľné
b/ komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené
Písomná žiadosť sa doručuje obecnému úradu osobne alebo poštou.
2. Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje za zbernú nádobu mobilný
veľkoobjemový kontajner.
3. Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval vývozu
komunálneho odpadu.
4. Individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu je pôvodca povinný písomne
oznámiť obecnému úradu.
1. Na množstvový zber sa vzťahujú ostatné ustanovenia tohto VZN

§ 44
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
1. Držiteľ odpadu je povinný z komunálneho odpadu vytriediť nebezpečný odpad, ukladať a
pripraviť ho na odovzdanie pracovníkom zmluvne oprávnenej osoby pri ich zvoze. Jedná
sa o nasledovné zložky KO, kategorizované ako nebezpečné odpady z domácností :
- opotrebované batérie a akumulátory
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- žiarivky a odpad obsahujúci ortuť.
2. Zber takéhoto odpadu zabezpečí obec 2 x ročne prostredníctvom zmluvnej oprávnenej
organizácie.
3. O zbere nebezpečných odpadov bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým
spôsobom /miestnym rozhlasom alebo na úradnej tabuli/

§45
ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom
zberu prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona
o miestnych daniach. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje
pomocou firmy Marius Pedersen vo Veľkom Krtíši alebo odvoz zabezpečí obecný úrad za
odplatu.

§ 46
NAHLASOVANIE NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
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 obci ústne priamo na obecnom úrade v čase prevádzkových hodín
alebo písomne na adrese Obecný úrad Kováčovce, 991 06 Kováčovce č. 52 alebo e-mailom
na adrese kovacovce@gonet.sk alebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva.
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§ 47
Priestupky a pokuty
1. Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten kto:
a)
b)
c)
d)
e)

sa nezapojí do zberu,
zneškodní KO a DSO alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,
uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN,
si nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona o odpadoch (§ 18 ods.6),
neposkytne obci požadované údaje (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch).

2. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do výšky 165 eur.
3. Za porušenie tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur.
4. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§
13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie
odpadového hospodárstva obce (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov,
zvýšenie účinnosti triedenia odpadov alebo zlepšenie technického a technologického
vybavenia pre odpadové hospodárstvo obce).
6. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN a prerokovávanie priestupkov proti tomuto
VZN vykonáva obec.
7. Priestupky podľa § 80 ods. 1, písm. a) až c) a f) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v
znení neskorších predpisov prejednáva obec.
8. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

SIEDMA ČASŤ
§ 48
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kováčovce č.1/2017 o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného
dvora bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kováčovciach dňa 22.11.2017 uznesením
č. 10/2017, a nadobúda účinnosť 1.1.2018.

21

Nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce Kováčovce č. 1/2017 sa ruší
platnosť všeobecne záväzného nariadenia obce Kováčovce č.1/2015 zo dňa 2.12.2015 o
nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi a platnosť všeobecne
záväzného nariadenia obce Kováčovce č. 2/2014 zo dňa 28.11.2014 o dani z nehnuteľností.

Jozef Filip
starosta obce
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