Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Plechotice
VZN nadobúda účinnosť
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom

dňa: 21.02.2014
dňa: 22.03.2014
dňa: 07.03.2014

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach v zmysle ust. § 6 zákona č.369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 39 ods.4 zákona č.223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 553/2001 Z. z., č.
96/2002 Z. z., č. 261/2002 Z. z., č. 393/2002 Z. z., č. 529/2002 Z. z., 98/2003 Z. z., č.
188/2003 Z. z., č. 245/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., č. 24/2004 Z. z., č. 443/2004 Z. z., č.
587/2004 Z. z., č. 733/2004 Z. z., č. 479/2005 Z. z., č.532/2005 Z. z., č. 571/2005 Z. z., č.
127/2006 Z. z. 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 160/2009 Z. z.,
386/2009 Z. z., 119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 258/2011 Z. z. a 343/2012 Z. z. v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch)
vydáva
pre katastrálne územie obce Plechotice
toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PLECHOTICE
č. 2/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
na území obce Plechotice

Článok 1
Predmet úpravy

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi /ďalej len KO/ a drobnými stavebnými odpadmi /ďalej len
DSO/ a elektroodpadmi z domácnosti, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy
KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO,
a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, ako aj o miestách určených na
nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov v súlade s Programom
odpadového hospodárstva SR, kraja a obce /ďalej iba POH/.
2. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO DSO, povinnosti vlastníka alebo
správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na
území obce /ďalej len podnikateľský subjekt/ a povinnosti Mesta Sečovce a spoločnosti
FURA s.r.o. / ďalej len oprávnená spoločnosť /v záujme zaistenia ochrany životného
prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty verejného poriadku na
území obce.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti 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 a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4.Nariadenie sa vzťahuje na odpady, ktoré sú v zmysle tohto nariadenia odpady uvedené
pod číslom 20, v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 ktorou sa ustanovuje
katalóg odpadov.
5.Nariadenie sa nevzťahuje na nakladanie s odpadovými vodami, zvláštnymi vodami, na
ukladanie odpadov na odkaliská, na kal zo septikov a odpad z čistenia kanalizácie.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1.Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v zákone 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto
zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2.Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
3.Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa
odpad nachádza.
4.Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku

odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom.
5.Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6.Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
7.Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
8.Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
9.Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
10.Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činnosti
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov na mieste ich vzniku.
11.Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac
nebezpečných vlastností.
12.Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb
alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej
zelene, vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods.2,3,14 zákona č. 223/2001 o odpadoch ).
13. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu (obci).
14.Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za
zložky vyseparované zložky odpadu (papier, plasty, kov, sklo a ďalšie. )
15.Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú
likvidovať štandardnými nádobami, napr. ich veľký rozmer, objemnosť a hmotnosť.
16.Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
17.Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške,
ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný
čas.
18.Stanovište zbernej nádoby, alebo kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej
nádoby alebo kontajnera ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym
požiadavkám.
19.Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.
20.Zberná oblasť odpadu je územný celok, v ktorom sa zabezpečuje zhromažďovanie
a odvoz odpadu na určené miesto zneškodňovania odpadov.
21.Predchádzanie vzniku odpadov tvoria opatrenia a činnosti zabraňujúce (vylučujúce)
vzniku odpadu.
22.Obmedzovanie vzniku odpadov sú opatrenia a činnosti znižujúce množstvo odpadov vo
výrobe, obchode, službách alebo v spotrebe.
23.Poverená organizácia je organizácia, ktorá je držiteľom licencie od príslušného orgánu a
je poverená obcou na vykonávanie činnosti spojenej so zberom, prepravou a likvidáciou
odpadov na území obce Plechotice
24.Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného za účelom jeho

využitia ako motorové vozidlo alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo
je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch § 51 ods. 5
určí obvodný úrad životného prostredia.
Článok 3
Nakladanie s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadom
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec
2.Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavených odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecné záväzným nariadením obce.
Taktiež je povinný:
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci.
3.Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona o odpadoch, je
oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie za účelom
výpočtu poplatku.

Článok 4
Práva a povinnosti pôvodcu odpadu
Pôvodca odpadu má právo
1.Na poskytnutie kontajnerov a zberných nádob v požadovanom množstve a druhu, ktorý
zodpovedá systému zberu v obci. Zbernú nádobu si pôvodca zakúpi alebo prenájme a to
podľa vzájomnej dohody s obcou.
2.Na zber a pravidelný odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu,
objemného odpadu, oddelene vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch podľa
harmonogramu a tohto nariadenia vývozu komunálnych odpadov.
3.Na kontajner alebo zbernú nádobu. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom zbernej nádoby
môže požiadať o údržbu zbernej nádoby za osobitných podmienok poverenú organizáciu.
Nádoba musí byť plne funkčná. Vlastník, resp. správca zberných nádob zodpovedá za
funkčnosť zbernej nádoby.
4.Na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, o harmonograme vývozu zložiek
komunálneho a drobného stavebného odpadu, o zberných miestach a o spôsobe ich
zhodnotenia resp. zneškodnenia, podľa podmienok tohto nariadenia, vrátane informácie o
príjmoch z predaja vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
Povinnosti pôvodcu odpadu
1.Pôvodca komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov , nebezpečných odpadov a
elektroodpadov je povinný :

a) Ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob
a zberných vriec,
b) Používať obcou určené typy zberných nádob a zberných vriec,
c) Zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na
území obce realizovaný. Vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných
nádob a zberných vriec.
d) Sprístupniť nádobu v určených dňoch zberu komunálneho odpadu, RECY – vrecia
vyložia ich užívatelia výlučne v deň zvozu daného odpadu na chodník pred
nehnuteľnosťou pôvodcu odpadu
e) Udržiavať čistotu okolo zberných nádob a zberných vriec. Znečistenie spôsobené
vlastnou nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia,
f) Platiť poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN obce Plechotice o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
2. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov sú zodpovedné tieto subjekty, za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi
v rodinných domoch je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívateľ daného
rodinného domu.
3. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne
Obvodnému úradu životného prostredia v Trebišove a Obecnému úradu v Plechoticiach.
4. Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spoločenských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov
a objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník
pozemku alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora
podujatia. Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie systému
nakladania s odpadmi.
5.Pre zber zložiek komunálneho odpadu – drobného stavebného odpadu, je počas celého
roka vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste
v organizácii poverenej zberom a likvidáciou komunálneho odpadu. Na tomto stálom
mieste je možnosť bezplatného odovzdania drobného stavebného odpadu v objeme do 1
m3 na občana za rok. Občan je povinný nahlásiť na obecný úrad, že tento odpad chce
odovzdať poverenej organizácií.
6.Vypracovať a dodržiavať „Program odpadového hospodárstva“, ktorý je v súlade s
Programom odpadového hospodárstva obce, ak produkuje ročne viac ako 10 ton
nebezpečného odpadu, viac ako 100 ton ostatných odpadov (právnické alebo fyzické osoby
podnikajúce v obci).
7.Neukladať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad – odpad rádioaktívny,
výbušný, horľavý, žeravý a infekčný odpad; problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo
výkup: napr. odpadové motorové oleje, olovené akumulátory, lieky, horúci popol, uhynuté
zvieratá, fekálie z chovu zvierat, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojím
zložením ohrozil zdravie obyvateľov a zamestnancov poverenej organizácie realizujúcej
zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.
8.Nespaľovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zberných nádobách, v
domácnostiach, záhrade a iných nehnuteľnostiach – s výnimkou drevených odpadov.
9.Ako výrobca uplatňovať technológie šetriace prírodné zdroje a znižujúce vznik a škodlivosť
odpadov.
10.Ako predávajúci uskutočňovať opatrenia pre zníženie vzniku odpadov z výrobkov a
obalov, distribuovaných v rámci jeho obchodnej činnosti.
11.Ako držiteľ starého vozidla, ktoré je odpadom, je povinný bezodkladne zabezpečiť
odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa zákona o

odpadoch - § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel. Ak držiteľ starého vozidla
nepreviedol toto vozidlo na iného držiteľa na účely jeho využitia ako motorové vozidlo,
ani ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť k žiadosti o vyradenie
starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému
inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla, vystavené spracovateľom tohto starého
vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel.
12.Ako prevádzkovateľ stravovacích trvalých i jednorázových prevádzok zabezpečiť čistotu a
poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä umiestnením dostatočného
počtu košov na zmesový komunálny odpad pre svojich zákazníkov, podľa charakteru
poskytovanej služby. Odpad z týchto odpadových košov je zakázané sypať do uličných
košov na odpad. Za účelom znižovania vzniku odpadov uprednostňovať opakovane
používateľné riady a príbory (nie jednorázové).
13.Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Je zakázané
ukladať tieto odpady do nádob na komunálne odpady. Prevádzkovateľ kuchyne je
povinný zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu pre takéto odpady,
ktorého je pôvodcom v termíne od 01.01.2013 a na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie s nakladaním biologicky rozložiteľným kuchynským a
reštauračným odpadom.
14.V deň vývozu, podľa harmonogramu vývozu, zbernú nádobu premiestniť pred oplotenie
(mimo súkromný pozemok) a po vyprázdnení vrátiť na miesto - plochu stáleho
umiestnenia zbernej nádoby. Pracovníci oprávnenej spoločnosti sú povinní zbernú nádobu
po vývoze vrátiť na pôvodné miesto odkiaľ ju vzali.
15.Zabezpečiť posyp v zimnom období ako i odpratávanie snehu z plochy určenej na
umiestnenie nádob a z prístupovej cesty k tejto ploche na manipuláciu a nakladanie
s odpadmi.
Článok 5
Práva a povinnosti obce Plechotice
1. Obec je povinná zabezpečiť:
a) informovanosť občanov o spôsobe a rozsahu zapojenia sa do triedeného zberu odpadov, o
aktuálnom harmonograme zberu s uvedením informácií o termínoch zberu, vrátane informácie
o príjmoch z predaja vytriedených zložiek komunálnych odpadov a spôsobe ich zhodnotenia,
resp. zneškodnenia,
b) vytvorenie podmienok v stredisku triedeného zberu pre bezplatný odber vytriedených
zložiek komunálnych a drobných stavebných odpadov, prinesených fyzickými a právnickými
osobami,
c) zberné nádoby, kontajnery, vrecia zodpovedajúce systému zmesového zberu a triedeného
zberu zložiek komunálnych a drobných stavebných odpadov ( viď. príloha číslo 1),
d) minimálne 2 x ročne zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov
a problémových látok na účel ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia, vrátane záhradkárskych a
chatových osád,

2. Obec schvaľuje:
a) miestne poplatky za zber, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych a drobných
stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce a špecifikuje ich VZN č. ...... o určení
náležitosti miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
b) systém zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu alebo ich zložiek a miesta pre
ukladanie, úpravu, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov.
3. Obec je oprávnené:
a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve (podľa § 80, ods. 1, písm. a) - c), f) a s)
zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a ukladať pokuty za
priestupky,
b) v rámci plnenia povinnosti podľa osobitného predpisu /podľa zákona 223/2001 Z. z. o
odpadoch - § 19, ods. 1, písm. j), k) a o)/, požadovať od pôvodcu a držiteľa komunálneho a
drobného stavebného odpadu na území obce potrebné informácie,
c) vyjadrovať sa k návrhom Programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území
obce
Článok 6
Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškodňovanie
a zhodnocovanie komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov, nebezpečných
odpadov a elektroodpadov
1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov,
drobných stavebných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov na území Obce
Plechotice môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou
Plechotice (ďalej oprávnená osoba).
2.Obec Plechotice má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých
zložiek odpadov prostredníctvom Mesta Sečovce a FURA s.r.o. na základe uzatvorenej
zmluvy medzi obcou a Mestom Sečovce a spoločnosťou FURA s.r.o.
3.Ak zamestnanci oprávnenej spoločnosti, ktorá realizuje zber, zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadu zistia, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude
táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení pracovníkmi spoločnosti realizujúcej zber, je
vlastník (nájomca) zbernej nádoby povinný závadný obsah odstrániť (vytriediť do nádob na
to určených) osobne.
4.Komunálny a drobný stavebný odpad a jeho vyseparované zložky v obci Plechotice
pravidelne vyváža oprávnená spoločnosť, podľa odsúhlaseného harmonogramu vývozu príloha č. 2.
5.Nádoby pre zber komunálnych odpadov musia byť vyprázdňované takto:
a) 110 a 120 litrové nádoby – podľa harmonogramu (kalendára) zberu alebo podľa potrieb.
b) 1100 litrové nádoby - podľa harmonogramu (kalendára) zberu alebo podľa potrieb.
6.Prednostne zabezpečovať materiálové zhodnocovanie odpadov, ak to nie je preukázateľne
možné, až následne zneškodňovať komunálne odpady skládkovaním.
7.Aktualizovať harmonogram priebežne podľa potreby, na základe požiadaviek pôvodcov
odpadov alebo obce.
8.Vypracovať 1 x ročne informatívnu správu o plnení úloh na úseku odpadového
hospodárstva vrátane jej finančnej časti o získaných a vynaložených finančných
prostriedkoch za uplynulý polrok a túto správu predložiť na Obecnom zastupiteľstve v
Plechoticiach.

9.Evidovať a uchovávať dokumentáciu o producentoch komunálnych odpadov (na základe
uzatvorených zmlúv), o počte, umiestnení a druhoch zberných nádob, vrátane ich rozlíšenia
podľa zbieraných zložiek komunálnych odpadov; o nákladoch, príjmoch a zberoch odpadov
z jednotlivých zložiek komunálnych odpadov.
10.Zabezpečiť dostatok zberných nádob na zmesové komunálne odpady, drobné stavebné
odpady a ich vytriedené zložky a ich údržbu - opravu, ak si to vyžadujú a sú vo vlastníctve,
resp. správe poverenej organizácie.
11.Organizácia zabezpečujúca zber a likvidáciu komunálneho odpadu zodpovedá za
znečistenie priestranstva vzniknutého pri prísune nádob k zberovému vozidlu i samotnom
vyprázdňovaní nádob a je povinná takéto znečistenie okamžite odstrániť.
12.Organizácia zabezpečujúca zber a likvidáciu komunálneho odpadu po vynechaní
dohodnutého termínu pre odvoz odpadu, musí vykonať náhradný odvoz v najbližšom
náhradnom termíne (maximálne do 48 hodín).
Článok 7
Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov
1. Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO
a/ Na území obce držitelia odpadu a vlastníci alebo správcovia nehnuteľností ukladajú KO
do zberových nádob KUKA 110 l
b/
prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená
spoločnosť poverená zberom.
c/ Počet a typ zberových nádob a interval odvozu KO
- každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na KO /vlastné,
v prenájme/ zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN
d/ Zneškodňovanie KO
Oprávnená spoločnosť poverená zberom KO zneškodňuje výhradne v zariadeniach na
zneškodňovanie KO, splňajúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
e/ Platiteľ poplatku má náklady za zber a zneškodňovanie KO zahrnuté vo vyberanom
poplatku /zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnení a zákonov/.
2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovanie DSO
a/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber DSO uplatňuje nepravidelný systém
zberu uvedením v kalendári zvozu na polrok dopredu.
b/
Prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená
spoločnosť poverená zberom.
c/ Interval odvozu DSO
- Na odvoz DSO na území obce zabezpečí pre držiteľov odpadu odvoz DSO minimálne
2x za rok .
d/ Zneškodňovanie DSO
- Oprávnená spoločnosť poverená zberom DSO zneškodňuje výhradne v zariadeniach
na zneškodňovanie DSO. Splňujúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch
vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.

Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije všetky možnosti
informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách bude
uvedený termín odvozu DSO a miesto umiestnenia veľkokapacitného kontajnera.
e/ Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie DSO zahrnuté v poplatku /zákon SNR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnení a zákonov/.
f/ Držitelia odpadu DSO môžu zhromažďovať odpad mimo verejného priestranstva alebo na
verejnom priestranstiev len so súhlasom obce. Druh zberových nádob je nevyhnutné
dosúhlasiť /objednať/ s oprávnenou spoločnosťou poverenou zberom.
g/ Pre zber zložiek komunálneho odpadu – drobného stavebného odpadu, je počas
celého roka možnosť jeho odberu a to v priestore zariadenia na zhodnocovanie
stavebného odpadu Sečovce. Na tomto mieste je možnosť bezplatného odovzdania
drobného stavebného odpadu v objeme do 1 m3 na občana za rok. Občan je povinný
nahlásiť na obecný úrad, že tento odpad chce odovzdať poverenej organizácií.
-

3. Systém zberu, prepravy stavebného odpadu výkopovej zeminy
a/ Na území obce pre držiteľov stavebného odpadu výkopovej zeminy sa uplatňuje
objednávkový systém zberu.
b/ Prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu výkopovej zeminy,
objednávkový systémom, zabezpečuje na území obce oprávnená spoločnosť poverená
zberom.
c/ Držiteľ stavebného odpadu výkopovej zeminy náklady za prepravu, zneškodňovanie
a zhodnocovanie hradí priamo zmluvnej spoločnosti.
d/ Stavebný odpad výkopová zemina sa zneškodňuje výhradne v zariadeniach splňajúcich
požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
4. Systém zberu , prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu Oo
a/

na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber Oo uplatňuje nepravidelný systém zberu
uvedením v kalendári zvozu na polrok dopredu.
b/ Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje na území obce výhradne
oprávnená spoločnosť poverená zberom.
c/ Interval odvozu Oo
Zmluvná spoločnosť na území obce zabezpečí pre držiteľov odpadu zabezpečí odvoz Oo
minimálne 2x za rok. Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky
možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách uvedie
termín odvozu miesto umiestnenia veľkokapacitného kontajnera.
d/ Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo
Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo oprávnená spoločnosť poverená zberom
zabezpečuje v zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo, splňajúce
požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
e/ Držiteľ objemného odpadu Oo má náklady za prepravu a zneškodňovanie Oo zahrnuté
v poplatku / zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnení a zákonov/.
f/ Pre zber zložiek komunálneho odpadu – objemových predmetov je počas celého roka
možnosť umiestnenia v organizácii poverenej zberom a likvidáciou komunálneho odpadu.
Občan je povinný nahlásiť na obecný

úrad, že tento odpad chce odovzdať oprávnenej spoločnosti.
5.Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/
a/ Na území obce sa nezabezpečuje zber a preprava BRO do zariadenia na zhodnocovanie
BRO /kompostáreň/.
b/ Zmluvná spoločnosť pre držiteľov odpadu zabezpečuje objednávkovým systémom
ambulantne drvenie BRO /u držiteľa odpadu/. Držiteľ odpadu hradí len náklady na energie
a mzdu nevyhnutnej obsluhy.
c/ Držiteľ odpadu podrvený BRO si zhodnocuje vo vlastnom zariadení /kompostáreň/ na
vlastné náklady, osobné náklady má zahrnuté v cene žetónu.
d/ Interval zabezpečovania ambulantného drvenia BRO- Združenie zabezpečuje ambulantne
drvenie BRO pre držiteľa odpadu minimálne 2x za rok, pričom termín drvenia je
vymedzený v kalendári zvozu.
e/ Obec BRO z vlastných pozemkov a z pozemkov, ktoré má v užívaní ukladá na parcele
č. .........
f/ Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije všetky možnosti informačného
systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách bude uvedený termín a miesto
drvenia. Drvenie BRO pre držiteľov BRO je podmienené zabezpečením drviaceho
zariadenia v Sečovciach.
g/ Každý pôvodca odpadu je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
parkov (kat. číslo 20 02 01, 20 02 02 a 20 02 03) oddelene od iných druhov odpadov
zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných
kompostoviskách.
h/ Obec uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmysle §39 ods.18 bod b 2 zákona
343/2012 Z. z. o odpadoch vzhľadom k tomu, že viac ako 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný odpad. Splnenie tejto podmienky obec preukazuje čestným
prehlásením (viď príloha č.1).
6.Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov /OŽS/
a/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber OŽS uplatňuje objednávkovým systémom
zberu buď prostredníctvom obecného úradu alebo individuálne.
b/ Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečujú na území obce výhradne oprávnené
organizácie. Informácie o oprávnených organizáciách eviduje obecný úrad.
c/ Oprávnené organizácie na vývoz OŽS evidované na obecnom úrade spĺňajú požiadavky
a ustanovenia zákona o odpadoch.
d/ Náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných
vzťahov priamo oprávnenej organizácii.
e/ Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku /žumpy/ je povinný
po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania
OŽS oprávnenou organizáciou v zariadení na zneškodňovanie, ktoré spĺňa požiadavky
a ustanovenia zákona o odpadoch.
7.Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov /NO/
a/ na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO:
- opotrebované batéria a akumulátory

- odpadové oleje
- staré liečivá
b/ Pôvodca odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť NO v rozsahu uvedenom v bode 6
písm. a/ ukladať ich do zberových nádob podľa pokynov obecného úradu, po dohode
s oprávnenou spoločnosťou.
c/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje nepravidelný systém zberu.
d/ Prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená
spoločnosť, ktorá je držiteľom autorizácie / § 8 zákona o odpadoch/ .
e/ Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne
označený.
f/ Oprávnená spoločnosť na území obce bude pre držiteľov odpadu zabezpečovať odvoz
a zneškodňovanie NO minimálne 1x za rok. Počet, typ a umiestnenie zberových nádob
určuje oprávnená spoločnosť po dohode s obcou. Pre informovanosť držiteľov odpadu
obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom
predstihu. V informáciách sa uvedie termín odvozu, miesto umiestnenia zberových nádob
miesto umiestnenia veľkokapacitného kontajnera.
g/ Zneškodňovanie NO oprávnená organizácia zabezpečuje v zariadeniach na zneškodňovanie
NO, ktoré splňajú požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č.
283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
h/ NO sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
i/ Držiteľ NO a platiteľ poplatku ma prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté vo vyberanom
poplatku , /zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnení a zákonov/.
8.Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu /ZKO/
a/ Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ZKO: zberový papier, sklo,
plasty a železné a neželezné kovy.
b/ Na území obce vlastníci rodinných, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu
a vlastníci, správcovia /malé podnikateľské subjekty/ nebytových priestorov, vlastníci
a správcovia nehnuteľností uvedených v časti II. ods. 11 písm. c,d,e,f,g, tohto VZN, ktorí
na KO užívajú ZN KUKA 110 l, ukladajú ZKO do zberových vriec /plastové, jutové/.
c/ Za umiestnenie zberových vriec pre ZKO zodpovedajú pôvodcovia odpadu, uvedení
v bode 7 písm. b/
d/ Prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená
spoločnosť.
e/ Počet zberových nádob a interval odvozu ZKO
- každý pôvodca odpadu uvedený v bodu 7 písm. b, je povinný vlastniť minimálne po
jednom zberovom vreci pre ZKO uvedené v bode 7 písm. a/ Interval zvozu je
vymedzený v kalendári zvozu.
f/ Platiteľ poplatku má náklady za zber a zhodnocovanie ZKO zahrnuté vo vyberanom
poplatku/zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnení a zákonov/.
9.Systém zberu, prepravy a zhodnocovania elektroodpadov z domácnosti
a/ Elektroodpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám
na komunálny odpad, okrem termínov odvozu určených obcou.
b/ Na území obce sa zabezpečuje preprava nasledovných elektroodpadov : kat.č. 200136,

200135, 200121, 200123 .
c/ Vývoz elektroodpadu sa uskutočňuje podľa oznámenia obce minimálne
3 dni vopred v obecnom rozhlase.
d/ Miesto zhromažďovania elektroodpadu určí obec.
e/ Vývoz elektroodpadu je pre občanov zabezpečovaný minimálne 2x ročne bezodplatne.
f/ Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
(napr. televízory, chladničky, práčky, počítače, fény, ...).
g/ Historický elektroodpad je odpad z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred
13. augustom 2005. Zber historického elektroodpadu je vykonávaný poverenou
organizáciou v rámci zberu NO a to 2x ročne.
h/ Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení vybudovať systém pre spätný odber a
oddelený zber elektroodpadu, ak sa výrobca rozhodol nevyužiť už existujúci systém zberu
elektroodpadu.
ch/Nakladanie s elektroodpadom z domácností -výrobca elektrozariadení je povinný
zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným
elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo
dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
i/ Nakladanie s elektroodpadom zo svetelných zdrojov-nakladanie s elektroodpadom zo
svetelných zdrojov zabezpečí výrobca svetelných zdrojov individuálne alebo kolektívne
bez rozdielu miesta vzniku elektroodpadu a dátumu uvedenia svetelného zdroja na trh.

Článok 8
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
1.Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO obec vyberá poplatok , ktorý vyrubuje
platobným výmerom v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
doplnení a zákonov/.
2.Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí za KO, ktoré vznikli na
území obce. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činnosti, ktorým je odpad.
3.Poplatok platí:
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúce sa na území obce,
určenú na podnikanie
c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti,
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu
rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.
4.Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si

vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo
obec, je platiteľom správca.
5.Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu
na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od
nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla vytvoriť podmienky ich účasti
v zmysle schváleného systému zberu komunálneho odpadu.
6.Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stavajú platiteľmi
poplatku.
7.Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne
určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
8.Sadzba vyberaného poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku následovne:
a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci
b/ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, podľa priemerného počtu
zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad
Sadzbu vyberaného poplatku za osobu na nasledujúci kalendárny rok, stanoví výpočtom
obec, v zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších doplnení
a zákonov/schválením v obecnom zastupiteľstve. O schválenej výške poplatku je obec
povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného
vyberaného poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku
poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
9.Obec, ktorá vyberaný poplatok stanovuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
v jednotlivých prípadoch, pri splnení podmienok uvedených v tomto VZN vyberaný
poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, v zmysle zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších doplnení a zákonov/. alebo môže vyberaný poplatok odpustiť.
10.Vyberaný poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom,
prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
11.Obec nesmie príjem vyberaného poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho
činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činnosti,
ktorým je odpad.
Článok 9
Priestupky a sankcie
1. Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce, alebo ním poverený
zamestnanec.
2. Priestupku sa dopustí ten , kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto
nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené Obcou Plechotice týmto nariadením,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 7, odst.5,6 a 7 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi,
e) zmiešava nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi,
f) vypúšťa nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) ukladá opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob a
zberných vriec na ukladanie komunálneho odpadu,
h) nechá staré vozidlo, vyradené z evidencie na verejnej ceste alebo na verejnom
priestranstve
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto
nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
4. Za priestupok podľa odseku 2 písm. e) až h) ako aj za porušenie ustanovení tohto
nariadenia možno uložiť pokutu do výšky 663,87 €.
5. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť na základe § 13, ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6638 ,- €.
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák.č. 372/1990 Zb. v platnom znení)

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Plechoticiach
č. 64/2014 zo dňa 07.03.2014 a nadobúda účinnosť 22.03.2014.

V Plechoticiach dňa 21.02.2014
PaedDr. Marek Andráš
starosta obce Plechotice

