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OBEC KUČÍN , 086 12 Kurima
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kučín
číslo 2 / 2006
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Obce Kučín
Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Kučíne dňa 1.decembra 2006
V Kučíne 1.12.2006

Groško Imrich
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kučín
číslo 2 / 2006
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu
Obce Kučín
Obecné zastupiteľstvo v Kučíne na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369 / 1990
Z.z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom č.
223/2001 o odpadoch a zákonom č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch.

I.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženie týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, právnicka osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti
právnických osôb, alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce
pri činnosti obce, pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v
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správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov / § 2 ods.
2,3,14zákona/. Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo
zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu VZN.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci alebo pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie obci.
II.
Úcel odpadového hospodárstva
1. Úcelom odpadového hospodárstva je:
a./ predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom
technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako
výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno
najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na
zhodnotenie.
b./ zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo úcelný postup
podľa písmena a./ alebo b./
c./ využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo úcelný postup podľa
písmen a/ alebo b/,
d./ zneškodňovať odpady spôsobom ohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo úcelný
postup podľa písmena a./ , b./ alebo c./
III.
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou
podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo
1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového
hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní
pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou / ďalej len drobné stavebné odpady/ obec, na
ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú
program podľa Zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na
vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať
a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
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zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v
súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s
nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa kategórie odpadov.
6. Zakazuje sa:
a.) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a týmto VZN.
b.) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so Zákonom.
c.) zneškodniť odpad vypúšťaním a vyhadzovaním do vodného recipientu a
zneškodňovanie odpadov spôsobom U4 prílohyč.3 zákona č. 223/2001 Z.z.
d.)riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za úcelom
zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
e.) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi v domácnosti.
f.) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie,
g.) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.

7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia
udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito
odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodneniu
odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého
sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto
držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo
výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky,
zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad
nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10.Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť
bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť
bezodkladne obvodnému úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa
nehnuteľnosť nachádza.
11. Obvodný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu
iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto
zákonom, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo
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zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s
inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na
ňu rovnaké ustanovenia § 19 ods. 1 pís. b./, f./, k./ a m./ a primerane
ustanovenie odseku 1 pís. i./ Zákona.

IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce , zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne 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 úcely ich zberu na miesta
určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.
Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a
zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom
odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.
5. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí
zmluvu podľa § 39 ods.8 Zákona do konca roku , nemôže po tomto termíne túto
činnosť na území obce vykonávať.
6. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g/ a h/ Zákona 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.
7. Držiteľ komunálneho odpadu , je povinný na vyžiadanie obce a držiteľ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s

5

drobnými stavebnými odpadmi na území obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi.

VII.
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a.) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve / § 80 ods. 3 pís. a) Zákona /.
b.) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi,
opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami.
c.)dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s
odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

VIII.
Priestupky
1.Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, /§ 18 ods.3 písm.
b) zákona,
b.) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN / § 18 ods.5
pís. c./ Zákona,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods. 10 tohto VZN / § 18 ods. 6.
Zákona/
d.) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN / § 39. ods. 9 zákona/
2. Za priestupok podľa odseku 1 pís. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov / Zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení/, ak tento zákon
neustanovuje inak.

IX.
Pokuty právnickým osobám
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1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100.000,-Sk ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného
nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o
tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa
všeobecných predpisov o správnom konaní.

X.
Úcinnost
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005 z 11.12.2005

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úcinnost dňa 01.01.2007

Vyvesené : 4.12.2006..........
Zvesené : 31.12.2006............
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úcinnost dňa : 01. januára 2007
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V Kučíne 4.decembra 2006

Groško Imrich
starosta obce

