Obec Krásnohorské Podhradie
podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2012
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu
na území obce Krásnohorské Podhradie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1.

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia

1.1.1. Obec Krásnohorské Podhradie týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území
obce.
1.1.2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych
odpadov, o spôsobe zavedenia a realizácie separovaného zberu jednotlivých zloţiek
komunálneho odpadu, o mieste určenom na zneškodňovanie odpadov, poplatku za
zber a zneškodňovanie odpadov a spôsobe výberu poplatku.

1.2.

Účelom odpadového hospodárstva je:

1.2.1. predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:
- rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
- výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo moţno najmenej zvyšuje
mnoţstvo odpadov a čo moţno najviac zniţuje znečisťovanie ţivotného prostredia,
- vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých
v odpadoch určených na zhodnotenie,
1.2.2. zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným pouţitím alebo inými procesmi
umoţňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je moţný alebo účelný postup
podľa bodu 1.2.1.
1.2.3. vyuţívať odpady ako zdroj energie, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa bodu
1.2.1. a 1.2.2.
1.2.4. zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
ţivotné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je moţný alebo účelný
postup podľa bodu 1.2.1.,1.2.2. a 1.2.3.

2.2.

Vymedzenie základných pojmov :

2.2.1. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území
obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloţenia, 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 povaţujú aj odpady z nehnuteľností slúţiacich fyzickým osobám na ich
individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo
uskladnenie vozidla pouţívaného pre potreby domácnosti, najmä z garáţí, garáţových
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 taktieţ pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov
a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
zduţení.
2.2.2. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z beţných udrţiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m 3 ročne od fyzickej osoby,
pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyţaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie.
2.2.3. Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je moţné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2.2.4. Pôvodca odpadu je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloţenia týchto odpadov.
2.2.5. Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
2.2.6. Separovaný zber je zber oddelených zloţiek komunálnych odpadov.
Článok 2
Program odpadového hospodárstva
2.1.Základné ustanovenia
2.1.1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva SR,
územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade
so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.1.2 Program odpadového hospodárstva je povinný vypracovať :
 pôvodca odpadu, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou - podnikateľom
a produkuje ročne viac neţ 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 t ostatných
odpadov,
 povinnosť pôvodcu odpadov pre tvorbu komunálnych odpadov ako aj pre odpady
z beţných udrţiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou ( drobné stavebné
odpady) obec Krásnohorské Podhradie na území ktorej tieto odpady vznikajú,
 právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú sa vykonávajú servisné práce, čistiace práce
alebo udrţiavacie práce vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania,
organizačnej zloţke alebo inom mieste pôsobenia tejto právnickej osoby, fyzickej
osoby – podnikateľa

2.1.3. Záväzná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu musí obsahovať
cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a mnoţstvami odpadov ( prúdy
odpadov ), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom
čase a opatrenia na zniţovanie mnoţstva biologicky rozloţiteľných komunálnych
odpadov ukladaných na skládky odpadov .
2.1.4. Smerná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje zámery
na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie
odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi
2.1.5. Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predloţiť na schválenie
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program
dodrţiavať.
2.2.

Program pôvodcov odpadov - obce Krásnohorské Podhradie

2.2.1 Pôvodcovia odpadov na území obce sa môţu dohodnúť navzájom, alebo spolu
s obcou, ţe vypracujú spoločný program
2.2.2. V prípade , ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom
zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu , pôvodca odpadu
je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predloţiť na schválenie
príslušnému orgánu štátnej správy .
2.2.3 Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní
programu odpadového hospodárstva
oprávnená bezplatne poţadovať od kaţdého , kto je drţiteľom komunálneho odpadu
alebo drobného stavebného odpadu, alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie
a aktualizáciu programu.
Článok 3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
3.1 . Základné povinnosti :
3.1.1. Kaţdý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je kaţdý
povinný chrániť zdravie ľudí a ţivotné prostredie
3.1.2. Zakazuje sa:
a) uloţiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto nariadením,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a zneškodňovanie
odpadov ukladaním do povrchových nádrţí ( napr. umiestenie kvapalných odpadov, alebo
kalov do jám, rybníkov alebo lagún, priehrad a pod. ),
d) ukladať na skládku kvapalné odpady, a odpady ktoré sú v podmienkach skládky výbušné
a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení
e) zneškodňovať odpad riedením alebo zmiešavaním za účelom zniţovania koncentrácie
nebezpečných látok,
f) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových, podzemných vôd a do kanalizácií, uloţiť
alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do
pôdy.

3.1.3. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.
3.1.4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, ţe na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu ţivotného prostredia a obci.
3.1.5. Obvodný úrad ţivotného prostredia na základe bodu 3.1.4. poţiada Policajný zbor
o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu, takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide
o komunálne odpady alebo DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady
zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť
uzatvorenú zmluvu s obcou.
3.1.6. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore a týmto nariadením, obvodný úrad ţivotného prostredia začne
konanie, či vlastník správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je:
a) pôvodcom odpadu
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti
c) mal z tohto uloţenia odpadu majetkový alebo iný prospech
3.1.7. Ak sa v konaní podľa bodu 3.1.6. preukáţe vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením niektorá
zo skutočností prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu
na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
3.1.8. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady
obvodný úrad ţivotného prostredia, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.
3.1.9. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Krásnohorské Podhradie
nie je moţné ukladať mimo vyhradených miest a lokalít. Pôvodca odpadu je povinný
ukladať komunálny odpad do určených zberných nádob, zodpovedajúcich systému
zberu komunálneho odpadu v obci.
3.2.

Povinnosti držiteľa odpadu

3.2.1. Zhromaţďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiadúcim účinkom.
3.2.2. Na vyţiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
3.2.3. Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzať iba v súlade s týmto nariadením.
3.2.4. Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie iba osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi na území obce podľa tohto nariadenia.
3.2.5. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi chrániť zdravie ľudí a ţivotné prostredie.
3.2.6. Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu.
3.2.7. Uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci
3.2.8. Ukladať komunálny odpad alebo jeho zloţky a drobný stavebný odpad na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.

3.3.

Povinnosti obce

3.3.1. Obec Krásnohorské Podhradie je povinná:










vypracovať a dodrţiavať schválený program odpadového hospodárstva,
uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych
odpadov,
vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli na území obce,
prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve,
zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,
pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu
o zbere, preprave a zneškodnení odpadu,
zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad,
zabezpečiť zber vytriedených zloţiek z komunálneho odpadu,
oboznámiť pôvodcov odpadov so systémom triedenia odpadov
Článok 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi

4.1.

Základné definície

4.1.1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec
4.2.

Príprava komunálnych odpadov k odvozu

4.2.1. Drţitelia odpadov sú povinní vyuţívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov
a nádoby na oddelené zhromaţďovanie separovaných zloţiek odpadu.
4.2.2. Drţitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby
bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu ţivotných podmienok a ţivotného
prostredia občanov.
4.2.3. Drţitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto
očistiť od snehu a iných nečistôt).
4.2.4. Drţitelia odpadov sú povinní umiestniť zbernú nádobu v čase vývozu tak, ţe nesmie
byť za bránou a inými prekáţkami.
4.2.5. Drţitelia odpadov sú povinní ponechať zberné nádoby na chodníkoch
a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením a po
vyprázdnení odpadu zabezpečiť ich uloţenie na pôvodné miesto t.j. neponechať
zbernú nádobu na verejnom priestranstve.
4.2.6. Drţitelia odpadov sú povinní v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú
zamrznutím obsahu nádoby.
4.2.7. Drţitelia odpadov sú povinní, ak nastanú okolnosti, ktoré znemoţňujú alebo sťaţujú
prístup k zbernému miestu, postarať sa o náhradné umiestnenie.
4.2.8. Drţitelia odpadov sú povinní dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných
nádob.

4.3. Zberné nádoby na odpady :
4.3.1. Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne oprávnená organizácia podľa
určeného harmonogramu.
4.3.2. Kaţdá domácnosť musí mať 110 /resp.240/ l KUKA nádobu, alebo vrecia určené na
odpad.
Vývoz komunálneho odpadu bude vykonávaný : 3 krát za mesiac v lete
3 krát za mesiac v zime.
4.3.3. Kontrolu vyvezeného odpadu bude zabezpečovať pracovník obecného úradu.
4.3.4. Drţiteľ odpadu zaistí, ţe zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú uţitočnú
hmotnosť, resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich
preplnení.
4.3.5. Drţiteľ odpadu je povinný v prípade preplnenia zberných nádob zabezpečiť zvýšenie
počtu nádob, alebo zvýšenie počtu vývozu zberných nádob.
4.3.6. Prevzatím komunálnych odpadov sa ich drţiteľom stáva oprávnený vývozca.
4.3.7. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, neţ oprávnenému vývozcovi,
odváţať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať
s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne
odpady do iných neţ k tomu určených nádob.
4.3.8. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo uţívateľom nehnuteľnosti slúţiacej na
individuálnu rekreáciu ( chata, záhrada) je povinný komunálny odpad ukladať do
zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestené pri futbalovom
ihrisku.
4.3.9. Podľa potreby, najmenej dvakrát do roka obec zabezpečí zber a prepravu objemných
odpadov( veľkokapacitné kontajnery ) na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
4.3.10. Objemný odpad sú občania povinní uloţiť na miestach v obci :
Rómska osada a pri futbalovom ihrisku v mesiaci marec
Rómska osada a pri futbalovom ihrisku v mesiaci september
Článok 5
Nakladanie so stavebnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
5.1.

Základné definície

5.1.1. Stavebné odpady sú odpady ( ďalej len SO ), ktoré vznikajú pri stavebných
činnostiach, demoláciách, právnických a fyzických osôb – podnikateľov, príp. len pri
činnosti fyzických osôb – občanov, pri činnosti obce, vrátane rekonštrukcie
komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev.
Za stavebný odpad sa povaţujú: tehly, keramika, sadrová hmota, drevo, kúsky betónu,
kameňa, výkopová zemina ( zaradenie v zmysle Vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. z.
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov).
5.1.2. Drobné stavebné odpady( ďalej len DSO) sú odpady z beţných udrţiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej
osoby ,pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyţaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie.

5.2.

Odvoz a zneškodnenie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov

5.2.1. SO a DSO vzniknuté pri činnosti občanov, prípadne pri činnosti právnických alebo
fyzických osôb – podnikateľov, na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných
kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke
odpadov na náklady stavebníka alebo investora.
5.2.2. Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú , je povinný
uzatvoriť zmluvu o odvoze a zneškodnení odpadov s oprávneným vývozcom, alebo
prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov
privezie vlastným dopravným prostriedkom, alebo iným spôsobom.
5.2.3. Je zakázané ukladať SO a DSO na iné miesto neţ na to určené. Stavebné odpady
môţu byť uloţené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
5.2.4. Drţiteľ stavebných odpadov , drobných stavebných odpadov je povinný na vyţiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 6
Zber, preprava a zneškodnenie, zhodnotenie vytriedených odpadov
z domácností - separovaný zber
6.1.

Definícia separovaného zberu

6.1.1 Separovaný zber odpadov - je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie
zloţiek odpadov, ktoré moţno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŢP SR č.
284/2001 Z. z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.
6.1.2. Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zloţky
komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne:
a) PLASTY
20 01 39
plasty O
Na separovanie plastov firma, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu dodá pre kaţdú
domácnosť jeden kus plastového vreca.
Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne. Vyseparovanú komoditu občania
zhromaţdia pred svoje rodinné domy, pričom im bude odovzdané nové plastové vrece.
Obec sa zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu miestnym
rozhlasom, prípadne harmonogramom vývozu, pokiaľ ho dodá zmluvný partner pre
obec.
b) SKLO
20 01 02
sklo O
Na separáciu skla budú obci firmou poskytnuté 1100 l veľkorozmerné kontajnery.
Počet poskytnutých nádob je stanovený 1 ks kontajnera na 500 obyvateľov.
Umiestnenie kontajnerov bude pri štyroch miestnych obchodoch.
Vývoz kontajnerov bude realizovaný 1x mesačne.
c) PAPIER A LEPENKA
20 01 01
papier a lepenka O
Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu a o mieste uloţenia
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

d) TEXTIL
20 01 10
šatstvo O
20 01 11
textílie O
Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu a o mieste uloţenia
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
e) ŢELEZNÉ A NEŢELEZNÉ KOVY
20 01 40
kovy O
Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu a o mieste uloţenia
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
f) ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
(ELEKTRONICKÝ ŠROT) A NEBEZPEČNÝ ODPAD
20 01 35
vyradené elektrické a elektronické
zariadenia
N
20 01 36
vyradené a elektrické a elektronické
zariadenia
O
Nebezpečné odpady :
20 01 13
rozpúšťadlá
N
20 01 14
kyseliny
N
20 01 15
zásady
N
20 01 17
fotochemické látky
N
20 01 19
pesticídy
N
20 01 23
vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfuórované uhľovodíky
N
20 01 26
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
20 01 27
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice
obsahujúce nebezpečné látky
N
20 01 28
farby, tlačiarenské farby , lepidlá a ţivice
iné ako uvedené v 20 01 27
O
20 01 29
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
N
20 01 31
cytotoxické a cytostatické liečivá
N
20 01 21
ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
20 01 33
batérie a akumulátory
N
Pouţitie iných skupín :
Skupina 15 : Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál
a ochranné odevy inak nešpecifikované.
15 01 05
kompozitné obaly /tetrapack/
O
15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami
N
15 01 11
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý
pórovitý základný materiál
N
Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín - nebezpečného odpadu.
Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu a o mieste uloţenia
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

f) OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu a o mieste uloţenia
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Článok 7
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
7.1.

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

7.1.1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty.
7.1.2. Poskytuje drţiteľovi odpadu informácie o umiestení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.
7.1.3. Dáva vyjadrenie k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov, ktorí sa
nachádzajú na území obce.
Článok 8
Sankcie
8.1.

Porušenie VZN je podľa povahy priestupkom podľa ustanovenia zákona 372/1990 Z.
z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, alebo v prípade právnickej osoby
správnym deliktom podľa ustanovenia zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa
iného zákona, najmä ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, alebo o trestný čin.
Článok 9
Záverečné ustanovenie

9.1.

Kaţdý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.

9.2.

Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce /starosta obce
a obecné zastupiteľstvo/.

9.3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší doteraz platné VZN č. 9/2008
zo dňa 11.12.2008

9.4.

Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom
Podhradí č. 79/2012, dňa 14.12.2012 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013
V Krásnohorskom Podhradí, 15.12.2012.

Peter B o l l o
starosta obce

