Obec Čechynce v súlade s ustanoveniami §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. f) a g) cit. zák. a v
súlade s ustanoveniami § 39 zák. č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších
predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE /ďalej len VZN/
O ODPADOCH
č. 7/2009
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy
Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce (v
súlade s ust. § 39 ods. 3 zákona o odpadoch) a jeho zavedením:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich
na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so
zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde
môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu.
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemových odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných
stavebných odpadov,
a ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o
spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Vymedzenie základných pojmov

a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce
pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti
právnických osôb alebo fyzických osôb – podniakteľov, 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.
b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečených fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu
alebo na ktoré sa nevyžaduj stavebné povolenie ani ohlásenie.

c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
d) 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 zloženia týchto odpadov.
e) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa
odpad nachádza.
f) 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.
g) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia
a podkrovie.
h) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
i) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.

§3
Všešobecné pravidlá nakladania s odpadmi

(1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce.
(2) Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť,ich
používanie na iný účeel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie
alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob...) sa prísne zakazuje. Zákaz sa
nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) poriadané po
dohode s organizáciou poverenou zberom,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami,
napríklad ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo
zberných
nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

§4
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek

(1) Držitelia KO sú povinní do určených nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na
jednotlivé zložky.
(2) Zberné nádoby sú vo vlastníctve platiteľa alebo právnickej osoby (PO) alebo fyzickej
osoby (FO).
(3) Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.

Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa
na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
(4) Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.
(5) Preprava KO a zložiek:
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov
na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
b) Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená
iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba
bude vyprázdnená až pri vývoze zvyšného zmiešaného KO.
(6) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia.

§5
Kal zo septikov

(1) Ustanovenie pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster
obce.
(2) Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú
povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne
záväznými predpismi.
(3) Za miesto zneškodňovania odpadov sa určuje ČOV v obci Čechynce.
(4) Preprava kalov:
a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území
obce len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
b) Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom
takejto organizácie.

§6
Rozsah a spôsob tiredenia

Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného
odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo sklo, plasty...)

§7
Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie DSO
(1) Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme ( v rozsahu, ktorý
neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby...)
sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú

určené pre daného držiteľa odpadu.
(2) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu sa jeho
držitelia dohodnúť s obcou na jej likvidácii.
(3) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu
obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo
k ohrozovaniu ŽP, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti
a zdravia ľudí.
(4) Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho
držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, napr.
pri odstránení stavby a pod.
(5) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených
pre iných účastníkov systému KO (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných
miestach a pod.).

§8
Ukladanie pokút
(1) Pokutu právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom uloží obec do jedného
roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov
odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho
konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru
ich poškodenia.
(3) Obec môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej
lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu
bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu
obec uložiť ďaľšiu pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty
ustanovenej týmto VZN.
(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ znovu poruší v čase jedného roka
od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za
ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa mu ďalšia
pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola
uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.

§9
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť,
d) neposkytne obcou požadované údaje Z.č. 223/2001.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
(3) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec.

(4) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) sú príjmom
rozpočtu obce.
§ 10
Prechodné ustanovenia
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 o odpadoch do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, nemôže
túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
§ 11
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
(2) 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 ktorej činnosti vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor, vinica, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast slúžiace na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom
území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).
(3) Platiteľ 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.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom, ak
a) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník,
c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

§ 12
Určenie poplatku
(1) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré
je spravidla jeden kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
(2) Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník
užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická
osoba-podnikateľ,do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
b) priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené
obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, pohostinské služby.

§ 13
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako
aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a)
svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, ak je poplatníkom podnikateľ obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b)
identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c)
údaje rozhodujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(3) Ak obec zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
(4) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť
preplatok nižší ako 2,32 €.
(5) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní.
(6) Obec ustanoví dĺžku obdobia, na ktoré určuje poplatok, hodnoty koeficientu, prípady,
keď možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie
zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

§ 14
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené Obecným zastupieľstvom
v Čechynciach dňa 12. 12. 2008.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č.2/2001 a dodatok k VZN č.2/2001 o
odpadoch.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť 15.dňom po vyvesení na
úradnej tabuli obce.

Vendelín Száraz
Starosta Obce Čechynce
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