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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
1/2016
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM
NA ÚZEMÍ OBCE NEDED
Č.

Obecné zastupiteľstvo obce Neded vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods.
3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení

l. Čast'
Úvodné ustanovenie
1.

2.

Toto všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podrobnosti o
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na
zneškodňovanie komunálnych odpadov.
Stanovuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy tak, aby bola
zabezpečená hierarchia odpadového hospodárstva vyplývajúca z programu odpadového
hospodárstva.

II. Čast'
Základné ustanovenia
1. Odpad - je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa
jej zbaviť v súlade s osobitnými predpismi.
2. Pôvodca odpadu je každý občan (FO, PO - podnikateľ, FO - nepodnikateľ), ktorého
činnosťou odpad vzniká, ale aj ten, kto upravuje, zmiešava alebo vykonáva iné úkony
s odpadmi, dôsledkom čoho sa mení povaha a zloženie týchto odpadov.
3. Držitel'om odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo - je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie
s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré potom môžeme zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
6. Prúd odpadu - je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich
ďalšie spoločné nakladanie.
7. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky KO.
8. Komunálny odpad (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
fyzická alebo právnická osoba - podnikateľ, okrem odpadov, ktorý vzniká pri

,
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bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Za odpad z domácností sa považuje aj odpad
z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu rekreáciu napr.: z chát, chalúp, garáží. Za
KO sa považujú aj odpady vznikajúce 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.
Komunálnym odpadom nie sú staré vozidlá ani pneumatiky.
9. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa
aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
10. Nebezpečný odpad (d'alej len NO) - je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 1357/2014.
ll. Biologický odpad - je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín

a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení
a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
12. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady - sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady /§105 ods. 3 písm. b)
zákona o odpadoch/.
13. Biologicky rozložiteľný odpad - je odpad (najmä z potravín, odpad z papiera a lepenky,
odpad zo záhrad a parkov), ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym
spôsobom.
14. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež "OZV") je právnická osoba so sídlom v
Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v
súlade sudelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených
povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
15. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

III. Čast'
Nakladanie s odpadom
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce Neded, zodpovedá obec, ak zákon neustanovuje inak.
2. Každý je povinný nakladať a zaobchádzať s komunálnym odpadom tak, aby neohrozoval
zdravie ľudí, nepoškodzoval životné prostredie (t.j.: aby nedošlo k znečisteniu vody, pôdy,
ovzdušia, rastlín, živočíchov, aby nedošlo ku vzniku zápachov, teda nepriaznivému vplyvu na
okolie ajeho obyvateľov).
3. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný podľa § 81 ods. 9 zákona o odpadoch.
a) nakladať v súlade s VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) triediť komunálny odpad a takto vytriedený KO ukladať na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
1.

4.

Na
a)
b)
c)
d)
e)

území obce je zavedený zber:
zmesového komunálneho odpadu,
množstvový zber drobného stavebného odpadu,
odpadu s obsahom škodlivín,
objemného odpadu,
triedený zber komunálneho odpadu:
papier, sklo, plast, kov,
elektroodpad z domácností,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
a akumulátorov,

batérií

t) biologicky rozložiteľný komunálny odpad

IV. Čast'
§1
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu
objemového odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1.

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce Neded
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce Neded, zodpovedá obec Neded.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO.
a) Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu pre obec zabezpečuje oprávnená osoba,
s ktorou má obec uzavretú zmluvu.
b) Pôvodcovia zmesového KO (sem patrí: fyzická osoba nepodnikatel', ale aj FO podnikateľ
a tiež právnická osoba) sú povinní v deň zberu zmesového KO, dočasne umiestniť zbernú
nádobu na verejne prístupné miesto, v bezprostrednej vzdialenosti verejnej komunikácie
prístupnej pre zberné vozidlo.
c) Frekvencia odvozu zmesového komunálneho odpadu je každý druhý pondelok,
d) fyzická osoba - nepodnikateľ, ale aj podnikateľ a tiež právnická osoba sú povinní
zhromažďovať zmesový komunálny odpad do modrej 240 l zbernej nádoby,
e) obyvatelia bytoviek a niektoré podnikateľské subjekty zhromažďujú zmesový komunálny
odpad v modrej 1 100 l zbernej nádobe,
f) sadzba poplatku za odvoz zmesového komunálneho odpadu je stanovená na osobu pre daný
rok podľa platného VZN obce Neded o poplatku pre príslušný kalendárny rok,
g) občan si môže zakúpiť zbernú nádobu na obecnom úrade,
h) cena 240 l zbernej nádoby je 50,- EUR,
i) cena l 100 l zbernej nádoby (kontajnera) je 280,- EUR.
2.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu, na miestnej
skládke tuhého komunálneho odpadu, s ktorou má obec uzavretú zmluvu. Platí sa v hotovosti, priamo
na skládke tuhého komunálneho odpadu poverenému pracovníkovi podľa skutočne odovzdaného
množstva drobného stavebného odpadu. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných
odpadov pre daný rok sa určuje podľa VZN obce Neded o poplatku platného pre príslušný rok.
a) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaný FO alebo pre FO
(napr.: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky apod.)

b) Zakazuje sa ukladat' drobný stavebný odpad do zberných nádob na zmiešaný komunálny odpad
alebo vedľa nich, alebo do nádob na triedený zber.
c) Zakazuje sa vynášat' drobný stavebný odpad na iné miesto, ako na skládku tuhého komunálneho
odpadu (napr. vypÍňať ním poľné cesty, vysypať takýto odpad medzi stromy, do polí, do
medzihrádzového priestoru pozdÍž rieky Váh a pod.)
3.

Nakladanie s objemným odpadom

Objemným odpadom z domácností sa rozumie KO, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do bežne
používaných nádob v obci na KO - patrí sem napr.: nábytok, dvere, staré okná, koberce, plechové
rúry ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Nesmie ísť o odpady podnikateľskej činnosti.
a) Zber objemného odpadu sa uskutočňuje obec dvakrát do roka najar a na jeseň.
b) Presný termín a miesto zberu sa zverejní miestnym rozhlasom, ako aj na úradných informačných
tabuliach obce.
c) Občania v daný deň dovezú objemný odpad na zberné miesto, kde ho prevezme zamestnanec obce.
d) Obec následne zabezpečí ďalší postup zodpovedajúci hierarchie odpadového hospodárstva.

4.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivín

Patria sem odpady, ktoré sú súčasťou KO a nie sú to odpady z podnikateľskej činnosti: odpadové
motorové oleje a mazacie oleje alebo priemyselné oleje, farbivá, živice, laky, obaly znečistené
nebezpečnými látkami, rôzne chemikálie a postreky, žiarivka a iné nebezpečné odpady.
a) Obec zabezpečuje zber odpadových olejov dvakrát do roka najar a na jeseň.
b) Presný termín a miesto zberu obec zverejní miestnym rozhlasom, ako aj na úradných
informačných tabuliach obce.
c) Občania v daný deň dovezú odpad s obsahom škodlivín v uzavretých nádobách (ktoré si
zabezpečujú sami) na zberné miesto, kde ho prevezme zamestnanec obce.
d) Držiteľ odpadu s obsahom škodlivín, odovzdá tento odpad spracovateľom takýchto odpadov,
s ktorou má obec uzavretú zmluvu. Spracovateľ zabezpečí jeho regeneráciu, prípadne ich energetické
zhodnotenie a ak ich nemožno inak zhodnotiť, tak zabezpečuje ich zneškodnenie.
e) Je zakázané zmiešavať jednotlivé druhy olejov, farbív, chemikálií a ostatných škodlivín.
f) Je zakázané odpad s obsahom škodlivín zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať, ich na

verejné priestranstvá k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad, prípadne ich
vypúšťať do kanalizácie.

§2

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1.

Odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá na území obce
Neded zabezpečuje triedenie, zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov ako sú: papier, plasty, sklo, kov.
Pôvodca odpadov - občan je povinný tento odpad triediť na vyhradených miestach v obci
do 1 100 l zberných nádob nasledovne:
AI- odpad z plastu (20 01 39) sa ukladá do 1 100 I žltej zbernej nádoby,

BI - odpad zo skla (20 Ol 02) sa ukladá do l 100 l zelenej zbernej nádoby,
CI - odpad z papiera a lepenky (20 Ol Ol) sa ukladá 1 100 l modrej zbernej nádoby,

Obec má sedem vyhradených miest na zber triedeného odpadu a to: 1. pri materskej škôlke, 2. pri
kultúrnom stredisku, 3. pri supermarkete Jednota, 4. pri podnikateľskom subjekte drevovýroba, 5. pri
pohostinstve pod vežou, 6. pri katolíckom kostole, 7. pri futbalovom ihrisku.
DI - odpad z kovov (200140).
Patria sem napr.: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez
bužírky), starý kovový riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka,
kovové obaly z potravín a nápojov zbavené obsahu (konzervy a plechovky vypláchnuté, aby sa v nich
nenachádzali zvyšky potravín).
Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či
olejmi.
a) Zber odpadu z kovov uskutočňuje obec dvakrát do roka najar a na jeseň.
b) Presný termín a miesto zberu sa zverejní miestnym rozhlasom, ako aj oznamom na úradnej
informačnej tabuli.
c) Občania v daný deň dovezú odpad z kovov na zberný dvor, kde ho prevezme zamestnanec obce.
Obec následne zabezpečí ďalší postup zodpovedajúci hierarchie odpadového hospodárstva.

2. Nakladanie s elektroodpadmi
Elektroodpad
z domácností
(EOD) je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim 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 (napr.: spotrebná elektronika, domáce spotrebiče, elektrické náradia,
kancelárska, počítačová a telekomunikačná technika a ostatná elektronika).
a) Obec na základe zmluvy s treťou osobou zabezpečuje spätný zber elektroodpadov z domácností na
území obce. Ďalej je zodpovedná za zber a prepravu elektroodpadu, zabezpečí jeho prípravu na
opätovné použitie, recykláciu komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izoluje z nich
pochádzajúce nebezpečné látky.
b) Na území obce sa uplatňuje kalendárový zber pre elektroodpady - dvakrát do roka.
c) Presný termín a miesto zberu obec zverejní miestnym rozhlasom, ako aj na úradných
informačných tabuliach obce.
d) Občania v tento vyhradený deň donesú elektroodpad na zberný dvor.
e) Je zakázané elektroodpad zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať, ich na verejné
priestranstvá k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

3. Nakladanie spoužitými batériami a akumulátormi
a) Obec na základe zmluvy s treťou osobou zabezpečuje spätný zber batérií a akumulátorov z
domácností na území obce Neded. Distribútor je zodpovedný za zber a prepravu použitých prenosných
batérií a akumulátorov, a automobilových batérií a akumulátorov, zabezpečí ich prípravu na ďalšie
zhodnotenie a recykláciu.
b) Na území obce sa uplatňuje kalendárový zber dvakrát do roka pre odpady ako sú použité batérie

a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory.
c) Presný termín a miesto zberu zverejní obec miestnym rozhlasom, ako aj na úradných
informačných tabuliach obce.
d) Občania v tento vyhradený deň donesú na zberný dvor použité prenosné batérie a akumulátory,
a automobilové batérie a akumulátory.
e) Je zakázané použité batérie a akumulátory zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať, ich na
verejné priestranstvá k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

4. Nakladanie

s nespotrebovanými
veterinárnymi liekmi, humánnymi
a zdravotníckymi pomôckami

liekmi

a)
Nepoužité veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky odovzdajú fyzické osoby vo
verejných lekárňach, ktoré zabezpečujú ich bezplatný zber a odovzdajú ich osobe, ktoráje oprávnená
nakladať s takýmto odpadom.
b)
Zakazuje sa nespotrebované lieky vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
c)
Zakazuje sa ukladať nespotrebované lieky do zberných nádob na triedený zber alebo vedľa
nich na verejné priestranstvá obce.

v. Čast'
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
okrem odpadov, ktorého pôvodcom je FO - podnikateľ, alebo právnická osoba.
Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností,
jedlé oleje a tuky z domácností.

1. Zber biologicky rozložitel'ného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína
Zaraďujeme sem zelený odpad napr.: kvety, tráva, lístie, zhnité ovocie, burina, drevný odpad, ktorý
vzniká pri strihaní stromov, kríkov, hobliny, drevný popol a pod. Tento odpad je vhodný na
kompostovanie.
a) Na území obce sa uplatňuje kalendárový zber tohto odpadu dvakrát do roka najar a na jeseň.
b) Presný termín a miesto zberu obec zverejní miestnym rozhlasom aj na úradných informačných
tabuliach obce.
c) Občania v daný deň vyložia tento odpad pred svoj dom, odkiaľ im ho zamestnanci obce odvezú na
skládku vyhradenú pre tento odpad - kompostovisko v Tešedíkove, s ktorou má obec uzavretú
zmluvu.
d) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a odpad zo záhrad vo svojich domácich kompostoviskách.

2. Nakladanie s odpadmi ako sú jedlé oleje a tuky z domácností
a) Obec zabezpečuje zber odpadových jedlých olejov a tukov z domácností dvakrát do roka.
b) Presný termín a miesto zberu obec zverejní miestnym rozhlasom aj na úradných informačných
tabuliach obce.
c) Odpadové oleje a tuky sa odovzdávajú bezplatne v uzavretých plastových flašiach, ktoré si občania

zabezpečujú sami.
d) Držiteľ odpadu z jedlých olejov a tukov z domácností odovzdá tento odpad spracovateľom
takýchto odpadov, s ktorou má obec uzavretú zmluvu.
e) Spracovateľ zabezpečí jeho regeneráciu, prípadne ich energetické zhodnotenie a ak ich nemožno
inak zhodnotiť, tak zabezpečuje ich zneškodnenie.
t) Je zakázané odpad z jedlých olejov a tukov z domácností zmiešavať s komunálnym odpadom
a ukladať, ich na verejné priestranstvá k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad,
prípadne ich vypúšťať do kanalizácie.

VI. Čast'
Nakladanie so stavebnými odpadmi a s odpadmi z demolácií
Pôvodcovia stavebný odpad a odpad z demolácií odovzdajú na skládke tuhého komunálneho
odpadu, ktorá sa nachádza v katastri obce Neded. Platí sa podľa skutočne odovzdaného množstva,
priamo na skládke.
Prísne sa zakazuje vynášať stavebný odpad a odpad z demolácií na iné miesto ako na skládku
tuhého komunálneho odpadu (napr. vypÍňať ním pol'né cesty, vysypať takýto odpad medzi stromy, do
polí, do medzihrádzového priestoru pozdÍž rieky Váh a pod.)

VII. Čast'
Nakladanie s kalom zo septikov a žúmp
Majitelia septikov alebo žúmp (užívatelia, nájomcovia, správcovia a pod.), ktorí nie sú napojení
na verejnú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť ich zneškodnenie na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnenej osoby.

VIII. Čast'
Nakladanie s komunálnym odpadom u podnikateľov
a) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel' je v obci zapojená do systému zberu
zmesového komunálneho odpadu, výška poplatku za odvoz zmesového komunálneho odpadu je
stanovená na osobu pre daný rok podľa platného VZN obce Neded o poplatku pre príslušný
kalendárny rok.
b) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Musí mať zmluvu so
spoločnosťou, ktoráje oprávnená nakladať s takýmto odpadom, náklady na odvoz takéhoto odpadu si
hradí sám.
Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:
1. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob
určených obcou na zber komunálneho odpadu,
2. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
3. vypúšťať jedlé oleje a tuky do kanalizácie.
c) Podnikatel'ské subjekty si zber BIO odpadov zabezpečujú sami, musia mať zmluvu so
spoločnosťou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom, náklady na odvoz takéhoto odpadu
si hradí sám.

IX. Čast'
Zberné miesto
Prevádzkovanie zberného miesta
l.
2.
3.

Zberné miesto slúži na dočasné uloženie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
Obec ako držiteľ týchto dočasne uložených jednotlivých zložiek komunálneho odpadu ich
odovzdá osobám oprávneným na nakladanie s týmito odpadmi.
Na zberné miesto môžu občania odovzdávať tieto odpady: objemný odpad, odpad s obsahom
škodlivín, . elektroodpad,
odpad z kovov, použité batérie a akumulátory,
biologicky
rozložiteľný komunálny odpad - jedlé oleje a tuky.

X. Čast'
Nakladanie s pneumatikami a s odpadovými

pneumatikami

Obec nie je oprávnená odoberať pneumatiky! Pneumatika nepatrí do skupiny komunálnych
odpadov!
Pneumatiky a odpadové pneumatiky sa odovzdávajú distribútorovi pneumatík § 69 ods. 9 zákona
o odpadoch (distribútor pneumatík - je podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiku
samostatne alebo ako súčasť servisu, ale aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja - t.j.
predajca pneumatík vrátane internetového predajcu, ale aj pneuservis) v rámci bezplatného spätného
zberu.

Xl. Čast'
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného
l.

2.

3.

odpadu

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch
a VZN obce (ďalej len nezákonné umiestnenie odpadu) môže fyzická alebo právnická osoba
nahlásiť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva - Okresnému úradu Šaľa, Odbor
starostlivosti o životné prostredie a Obecnému úradu v Nedede.
Ak fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu na území obce, oznámi
túto skutočnosť obecnej polícii písomne na adresu Obecná polícia, Obecný úrad Neded, 925
85 Neded č.844, emailomnaopneded@azet.sk. alebo telefonicky na čísle: 0905/242925.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému
v odseku l.

XII. Čast'
Priestupky
Priestupku sa dopúšťa ten, kto /§ 115 zákona o odpadoch/:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou /§ 13 písm. a) zákona o dopadochl,
l.

b) uloží do zbernej nádoby určenej na zmesový KO a do zbernej nádoby určenej na triedený zber
iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená I§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o
dopadoch l,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o dopadoch,

d) (vlastník, správca, nájomca) neoznámi obci, že na jeho nehnuteľnosti je nezákonne
umiestnený odpad /§ 15 ods. 2 zákona o dopadoch!,
e) zmieša elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu /§ 33 písm. b)
zákona o dopadoch,
f) neodovzdá pneumatiku distribútorovi pneumatík /§ 72 zákona o dopadoch!,

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o
dopadoch,
h) na skládku odpadov ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľnýchodpadov po dotriedení
/§ 81 ods.6 písm. b) zákona o dopadoch/,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o dopadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o dopadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods.17 zákona o dopadoch,
2.

Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až k) prejednáva obec a môže za ne uložiť pokutu
do l 500 EUR. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
3. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN zabezpečuje obecná polícia a osoba poverená obecným
úradom.
4. Za porušenie ustanovení tohto VZN
možno uložiť v blokovom konaní pokutu
do výšky 33 EUR § 13 ods. l a § 46 zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
5. Pri nedodržaní povinností vyplývajúcich z tohto VZN pre právnické osoby a pre fyzické osoby
oprávnené podnikať, obec môže uložiť pokutu do výšky 6638,- eur v zmysle zákona
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

XIII. Čast'
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Neded sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Č. 1/2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Neded
uznieslo dňa 28.06.2016 Uznesením Č. 14/0Z/2016.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Nedede dňa 29.06.2016

Ing. Štefan Jancsó
starosta obce
Vyvesené: 04.07.2016
Zvesené: 11..07.2016

