OBEC SVEDERNIK, Obecný úrad č.48 013 32 Svedernik

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

pre nakladanie s komunálnym odpadom na území obce

2/ 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a úprav vydáva pre územie obce Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN).
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Návrh VZN upravuje podrobne podmienky ukladania poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území Obce Svedernik.
2. Obec Svedernik na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím poplatku za komunálny odpad je kalendárny rok.
4. Obec Svederník týmto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym
a drobným stavebným odpadom a s triedeným komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území
obce Svederník.
5. Toto nariadenie upravuje podmienky zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a určuje miesto na
zneškodňovanie odpadov.
DRUHÁ ČASŤ
KOMUNÁLNY ODPAD
Článok 2
Systém zberu zmesového komunálneho odpadu
Obec Svederník zavádza na svojom území paušálny zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov pre
- fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorí sú
oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.

Článok 3
Zberné nádoby a spôsob zberu
1. Počet potrebných zberných nádob a interval vývozu pre odvoz komunálnych odpadov
stanovuje obec pôvodcom odpadov takto:
Rodinné domy
1 x 110 l KUKA nádoba pre jednu až štyri fyzické osoby
2 x 110 l KUKA nádoba pre päť a viac fyzických osôb
2. Vývozný cyklus v obci je stanovený 1x za dva týždne
3. Obec zabezpečí zber drobného stavebného odpadu vzniknutého pri drobných
rekonštrukčných prácach vykonaných na objektoch vo vlastníctve občanov. Občan si nahlási
vykonávanie drobných búracích prác, po vykonaní ktorých sa vzniknutý stavebný odpad
odváži. Občan zaplatí poplatok do pokladne na obecnom úrade.
Článok 4
Povinnosti fyzických osôb
1. Fyzické osoby sú povinné
a) prihlásiť sa na obecný úrad v Svederník a zapojiť sa do systému zberu zavedeného
na území obce,
b) nakladať s odpadmi v súlade s týmto nariadením a chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie,
c) užívať nádoby zodpovedajúce zavedenému systému zberu na území obce, riadne sa o ne
starať, zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote. Odpad riadnym
spôsobom uložiť do zberných nádob a tieto uzatvoriť. Zberné nádoby plniť iba odpadom na
ktorý je nádoba určená,
d) ak vývozný deň pripadá na sviatok pristaviť nádobu na vývoz podľa harmonogramu
zverejneného obcou, ak nebude nádoba pripravená, vývoz bude zrealizovaný až
v nasledujúcom vývoznom intervale,
c) každá prevádzka na území obce musí byť prihlásená do systému
2. Na území obce sa zakazuje:
a) fyzickým osobám a iným organizáciám než oprávnenému vývozcovi odvážať
a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom,
vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať si jeho časti alebo umiestňovať komunálne
odpady do iných ako na to určených nádob,
b) ukladať odpad mimo zberných nádob
3. Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov ich zneškodňovanie
ako aj zber vytriedených zložiek odpadov a ich zhodnocovanie na území obce môže
zabezpečovať iba organizácia (Ďalej len oprávnený vývozca), ktorá má ma uvedenú
činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade s § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TRETIA ČASŤ
TRIEDENÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Článok 5
Všeobecné ustanovenie
1. Obec zabezpečuje triedený zber:
a) odpady zo skla,
b) odpady z papiera,
c) odpady z plastu,
d) odpady z kovových obalov,
e) viacvrstvové kombinované materiály (napr. TetraPack)
f) textil
2. Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby, vlastníci nehnuteľnosti, správcovia
nehnuteľnosti sú povinní zapojiť sa do systému triedeného zberu, zavedeného obcou
a vykonávaného iba cestou oprávneného vývozcu. Ďalej sú povinní triediť odpady podľa
zberných komodít, oddelene ich zhromažďovať a triediť v zodpovedajúcej kvalite
umiestňovať do vyhradených a farebne rozlíšených zberných nádob.
3. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
vykonávať zber, zhodnocovanie a spracovanie triedených odpadov na území obce Horný
Hričov, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.
4) Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať a premiestňovať zberné nádoby určené
na zhromažďovanie vytriedených zložiek odpadov, vyprázdňovať ich a akokoľvek
manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti.
Článok 6
Zberné nádoby a forma zberu triedeného komunálneho odpadu
1. Triedený komunálny odpad sa umiestňuje do špeciálne upravených a farebne rozlíšených
1 100 l zberných nádob určených na zhromažďovanie vytriedených zložiek a to nasledovne
- papier modrá farba
- sklo
zelená farba
- plasty žltá farba
- viacvrstvové kombinované materiály oranžová farba
- kovové obaly červená farba
2. Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia môžu požiadať o vrecia, ktoré nie sú farebne
odlíšené.
3. Vývozný cyklus v obci je zavedený priebežne podľa naplnenia nádob (zabezpečuje
vývozca odpadov) a vrecia od fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov sú zvážané
podľa potreby, čo obecný úrad oznamuje vyhlásením v miestnom rozhlase, zverejnením na
webovej stránke obce a na vývesnej tabuli v obci.
4. Povinní podľa čl. 5 ods. 2 sa musia zapojiť do zavedeného triedeného zberu dňom účinnosti
tohto nariadenia.

Článok 7
Textil
1. V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera:
a) čisté a suché šatstvo,
b) topánky,
c) doplnky k oblečeniu,
2. Na zber textilu sú určené špeciálne označené zberné kontajnery umiestnené na území obce.
Vývoz vykonáva spoločnosť podľa potreby.
3. Zber, prepravu zhodnocovania môže vykonávať iba spoločnosť, ktorá má na uvedenú
činnosť zmluvu s obcou.
Článok 8
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je odpad zo záhrad a parkov.
Článok 9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
1. Obec má vyhradené miesto na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu formou
kontajnera.
2. Fyzické osoby majú možnosť si ukladať biologicky rozložiteľný odpad do vlastných
kompostovísk.
Článok 10
Objemový odpad
1. Objemový odpad je odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do bežne používaných
nádob na zmesový komunálny odpad napr. nábytok, dvere atď.
2. Obec zabezpečuje najmenej dva krát do roka zber a prepravu objemových odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miestom zberu je stojisko veľkokapacitného
kontajnera (ďalej len „VKK“), ktoré určí obec po dohode s organizáciou zabezpečujúcou
vývoz a VKK bude na určenom mieste stáť 3 dni s frekvenciou vývozu 2 krát do roka.
3. Fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce môžu odovzdať odpad uvedený v ods. 1
bezplatne.
4. Objemový odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad.
Článok 11
Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
1. Elektroodpad, ktorý pochádza z domácností (napr. chladničky práčky, sporáky atď.) môžu
fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce, odovzdávať bezplatne.
2. Obec zabezpečuje najmenej dva krát do roka zber a prepravu elektroodpadov
prostredníctvom VKK. Miesto pristavenia VKK určí obec po dohode s organizáciou
zabezpečujúcou vývoz a VKK bude na určenom mieste stáť 3 dni s frekvenciou vývozu 2
krát do roka.
3. Informovanosť fyzických osôb bude zabezpečená prostredníctvom vyhlásenia v miestnom
rozhlase, na webovej stránke obce a vývesnej tabuli.

4. Zber, prepravu, zhodnocovanie môže vykonávať len spoločnosť, ktorá má uzatvorenú
zmluvu s obcou.
5. V obci je zakázané elektroodpad z domácností odovzdávať iným subjektom, než je
ustanovené vo VZN obce, napr. pouličným výkupcom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 12
§ 77
Poplatok
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem
elektroodpadov a biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu ( ďalej len
poplatok), ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha ( ďalej len
nehnuteľnosť ),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
PIATA ČASŤ
Článok 13
§ 78
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je
a/ pre trvalý a prechodný pobyt v obci 0,0493 € na osobu a kalendárny deň čo činí 18 €
b/ pre chatovú oblasť 23 € za nehnuteľnosť a kalendárny rok
c/ pre podnikateľské subjekty 63 € za 1 ks 110 l odpadová nádoba a kalendárny rok
Poplatok za drobné stavebné odpady činí 0,078€/ 1kg.
Splatnosť poplatku je v jednej splátke. Poplatník je povinný uhradiť poplatok za komunálny
odpad do pokladne obecného úradu, alebo na účet obce.
Splatnosť poplatku za drobné stavebné odpady je určená podľa množstva vyprodukovaného
odpadu.
Poplatník uhradí poplatok za drobný stavebný odpad do pokladne obecného úradu vždy v deň
odovzdania množstva odpadu.

ŠIESTA ČASŤ
Článok 14
§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, ktoré doručí poplatníkovi zamestnanec obecného úradu,
alebo si ho poplatník prevezme na obecnom úrade pri úhrade poplatku. Vyrubený poplatok je
splatný do15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
SIEDMA ČASŤ
Článok 15
§ 82
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a to na základe týchto podkladov:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu
- úmrtie
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to na
základe týchto podkladov:
- pracovná zmluva s miestom výkonu v zahraničí
- potvrdenie o návšteve školy študenta plus potvrdenie o ubytovaní počas štúdia mimo miesta
trvalého pobytu
- potvrdenie o úhrade poplatku za komunálny odpad v inej obci s uvedením mena a priezviska
poplatníka (poplatníkov)
- potvrdenia o ubytovaní mimo miesta trvalého pobytu s uvedením mena a priezviska
poplatníka (poplatníkov)
3. Obec poplatok zníži na polovicu občanovi s prechodným pobytom a vlastníkovi
nehnuteľnosti, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce.
ÔSMA ČASŤ
Článok 16
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykoná obec Svederník
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Svederník.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nemá kontrolór obce Svederník.
3. Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:
a) oprávnený vývozca,
b) prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

c) prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
4. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie
Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
5.VZN Obce Svederník bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Svederníku dňa
11.12.2015.
6. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Svederník č. 2/2012.
7. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku.
8. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.
Vo Svederníku dňa 14.12.2015

Mgr. Roman Lisický v.r.
starosta

Návrh VZN vyvesené dňa: 14.12.2015
Návrh VZN zvesené dňa: 30.12.2015

