Obec Červeník
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2002
O ODPADOCH
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku
na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. §4, ods. 3, psím.
f)
a g) cit. Zák. a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy
(1) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
(2) 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 objemných 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
(§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch), 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
(1) Podľa zákona o odpadoch:
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 - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v práve obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov (§2 ods. (14) zákona o odpadoch).
b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§6 ods. (1) zákona o odpadoch v náväznosti
na §§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel.
c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu (§39 ods. (1) zákona o odpadoch).

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 (§2 ods. (2) zákona o odpadoch)
e) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza (§2 ods. (3) zákona o odpadoch)
(2) Podľa zákona o miestnych poplatkoch
a) 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 (čl. III zákona o odpadoch, bod 2. v náväznosti na novelu zákona o miestnych poplatkoch
§ 10 písm. d) ods. (3) a § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu…)
(3) Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
a) 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 (§ 43b
ods. (3) stavebného zákona)
b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov
so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43b ods. (2) stav. zákona)
(4) Pojmy zavedené týmto VZN:
a) Užívateľmi zberných nádob sú napríklad:
- platitelia poplatkov (vrátane osôb za ktoré poplatok platia), ktorým boli zberné nádoby zverené
do užívania;
- každý, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (sklo, papier, drobný stavebný
odpad, lepenka, objemný odpad, plasty);
- pracovníci organizácie poverenej zberom viď ust. § 5 bod 10 tohto VZN, alebo pracovníci obce
oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.
b) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer uložiť do štandardných nádob (poskytnutým do užívania držiteľovi tohto odpadu);
alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
c) Za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa pre účely tohto VZN považujú najmä tie zložky
KO, ktoré sú v katalógu odpadov uvedené ako nebezpečné (N) a uvedené sú v ust. § 4 tohto VZN.
Ich triedenie je na území obce záväzné a zber, prepravu a zneškodňovanie (alebo zhodnocovanie)
zabezpečuje obec osobitným spôsobom (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch) podľa ust. § 7
tohto VZN.
§3
Všeobecné 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 účel, poškodzovanie, preťažovanie alebo prepĺňanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie
alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob, spaľovanie odpadu 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.
II. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK
§4
Komunálny odpad a jeho zložky
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO
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a) druhy KO z podskupiny SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE
- 20 01 39 plasty z PED fliaš O (všetky plastové fľaše z nealko nápojov)
- 20 01 01 papier a lepenka O
- 20 01 02 sklo O
- 20 01 13 rozpúšťadlá N
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
- 20 01 33 batérie a akumulátory N
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia N
b) druhy KO z podskupiny ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
- 20 02 02 zemina a kamenivo O
c)

druhy KO z podskupiny INÉ KO
- 20 03 01 zmesový KO O (zostatok KO po vytriedení ostatných zložiek)
- 20 03 04 kal zo septikov O
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
§5
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek
(okrem kalu zo septikov, odpadu z čistenia kanalizácie a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín)

(1) Držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na
jednotlivé zložky podľa § 4 tohto VZN.
(2) Zberné nádoby sú vo vlastníctve obce alebo právnickej osoby (PO) alebo fyzickej osoby (FO), ktorá
má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len organizácia
poverená zberom), prípadne vo vlastníctve platiteľa poplatku. Platiteľom poplatku sú sady nádob
zverené do užívania v súlade s podrobnosťami upravenými v tomto VZN.
(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/mestskom 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) V zastavanom území obce sa určuje:
a) povinná nasledovná štandardná sada zberných nádob pre platiteľov poplatku z rodinného domu
a bytového domu
- plastová nádoba 240 l - zbiera sa do nej papier, lepenka - 200101 a plastové fľaše z nealko
nápojov typu PED - 200139
- kovová nádoba 110 l - zbiera sa do nej zmesový komunálny odpad - 200301, domácnosti
s počtom členov 5 a viac majú na požiadanie nárok na ďalšiu nádobu
b) Pre všetkých platiteľov poplatku sa určujú 1100 l kontajnery s označením sklo, účelne
rozmiestnené po obci na miestach určených obcou. Zbiera sa do nich sklený odpad - biele aj
farebné sklo - 200102.
(6) Ďalšie podrobnosti o zložkách KO sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 tohto VZN.
(7) Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo
s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť a typ nádob
a harmonogram vývozu) osobitne.
Poznámka:
Najmä sa myslia PO a FO - podnikatelia so zvýšenou produkciou niektorej zložky KO, ktorá vyžaduje iné
ako štandardné sady alebo veľkosti nádob, alebo osamelo žijúci dôchodcovia, prípadne vzdialené, ťažko
dostupné obydlia a podobne.
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(8) 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 (viď. ust. § 39 ods.
(7) zákona o odpadoch) / alebo organizácia obce, ak obec zabezpečuje túto činnosť sama.
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 zmesového KO. O priestupku (§ 80 ods. 1 písm. b) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona
o odpadoch) sú pracovníci zabezpečujúci zber, povinní informovať obecný úrad.
c) Ďalšie podrobnosti, najmä spôsob zneškodnenia alebo zhodnotenia vyzbieraných odpadov budú
upravené v zmluve s organizáciou poverenou zberom.
(9) Umiestnenie zberných nádob (a miesta ukladania)
a) Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým boli
zberné nádoby zverené do užívania v súlade s ust. § 5, bod 2 tohto VZN.
b) Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri prevádzkach podnikateľov) určí
obec po dohode s vlastníkom prevádzky. Miesta pre sady nádob budú zvolené tak, aby sa
zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické
podmienky.
(10) Povinnosti užívateľov zberných nádob
a) Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi
šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa
nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na
voľne dostupnom mieste a ak sa jedná o nádoby umiestnené v súlade s predchádzajúcim bodom
(9), a) tohto VZN.
b) Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť
zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané
organizáciou poverenou zberom odpadu, ktoré odsúhlasil poverený pracovník obecného úradu.
c) Odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby, sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na
obecný úrad.
(11) Miesta zneškodňovania KO
Jednotlivé zložky KO sa zneškodňujú na nasledovných miestach:
- zmesový komunálny odpad v dvojtýždňových intervaloch zmluvným partnerom na zmluvnú
skládku TKO Žlkovce, resp. inú skládku.
- papier, lepenka a plastové fľaše PED 1x za dva mesiace na dotrieďovaciu linku PETMAS ONYX za
účelom recyklácie na náklady zmluvného partnera
- odpad z domácností s obsahom škodlivín 2x do roka na skládku nebezpečných odpadov zmluvným
partnerom
- sklenené fľaše 1x za dva mesiace na dotrieďovaciu linku PETMAS ONYX za účelom recyklácie na
náklady zmluvného partnera
- objemový odpad a drobný stavebný odpad minimálne 2x za rok na zmluvnú skládku zmluvným
prepravcom na náklady obce
§6
Odpad z domácností s obsahom škodlivín
(1) Spôsob zberu: Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytrieďovať
z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. Spoločný zber sa vykonáva
spôsobom podľa bodu (2).
(2) Zber a preprava odpadu z domácností s obsahom škodlivín, sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne
(§ 39 ods. (3) písm. b) zákona o odpadoch. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácie
poverenej zberom, umiestnenie špeciálnych kontajnerov pre jednotlivé zložky odpadov s obsahom
škodlivín (popis kontajnera...) na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy
a zneškodnenia a intervaly vývozu.
(3) Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu
s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému
obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v obecnom rozhlase, miestnom časopise,
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televízii, na internete...). V informácii uvedie najmä termíny v ktorých budú špeciálne kontajnery
rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia po obci a pod.
III. ČASŤ
Systém zberu drobného stavebného odpadu
§7
Drobný stavebný odpad a jeho zložky
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami stavebného odpadu:
a) podskupina BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
- 17 01 01 betón O
- 17 01 02 tehly O
- 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O
- 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc bez nebezpečných látok O
b) podskupina ZEMINA, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
- 17 05 04 zemina a kamenivo bez nebezpečných látok O
- 17 05 06 výkopová zemina bez nebezpečných látok O
c)

podskupina IZOLAČNÉ A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
- 17 06 04 izolačné materiály bez obsahu azbestu a nebezpečných látok O
- 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest O

d) podskupina STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
- 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry bez obsahu nebezpečných látok O
e)

podskupina INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
- 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez obsahu PCB, ortuti a nebezpečných látok O

§8
Rozsah a spôsob triedenia
Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy STAVEBNÉHO
odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne zhodnotiť.
§9
Zber, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie DSO
(1) Zvyšné zmesi stavebného odpadu 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 jeho držitelia využiť na zneškodnenie systém
likvidácie objemného odpadu podľa IV.ČASTI tohto VZN (v rámci zberu objemného odpadu).
(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 poškodzovaniu 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, spôsobom a prostriedkami ustanovenými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonávať
len organizácia poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
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(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.).
IV. ČASŤ
Systém zberu objemného odpadu
§ 10
Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie objemného odpadu
(1) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne (§ 39 ods.(3)
písm. b) zákona o odpadoch). Pre tento účel obecný/mestský úrad zabezpečí u organizácie poverenej
zberom, umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov (s objemom najmenej... napríklad 7 m3) na
vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.
(2) Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného
odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na
úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v obecnom rozhlase, miestnom časopise, televízii, na
internete...). V informácii uvedie najmä termíny v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery
rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia po obci a pod.
V. ČASŤ
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
(1) Poplatok za odpady sa platí za komunálne odpady vzniknuté na území obce a za drobné stavebné
odpady vzniknuté na území obce.
(2) Poplatok platí:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste 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
aj záhrada, byt alebo nebytový priestor (ďalej len „poplatník za odpady“).
(3) 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.
(4) Sadzba poplatku na rok 2002 sa určuje takto:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý alebo
prechodný pobyt (§ 10 ods. 5 písm. a) zákona 223/2001 Z.z.) je poplatok vo výške 200,- Sk na
osobu
b) Živnosti a priemysel, právnické osoby ako podnikateľské subjekty a štátna správa poplatok za
zber prepravu a uloženie odpadu na skládku 110 l nádoby na zmesový komunálny odpad je 40,Sk za jednu nádobu a jeden vývoz
c) Za odvoz drobného stavebného odpadu zabezpečený obcou veľkokapacitnými kontajnermi 5 rep.
7 m 2 sa stanovuje poplatok 1700,- Sk za vývoz a 700,- Sk za uloženie odpadu.
(5) Ak obec do 15. 12. bežného kalendárneho roka nezmení sadzby stanovené v ods. 4.
(6) Tohto nariadenia na nasledujúci kalendárny rok, platia sadzby stanovené týmto všeobecne záväzným
nariadením aj pre nasledujúci rok.
(7) Poplatok platí poplatník na kalendárny rok, pričom rozhodné skutočnosti na vyrubenie poplatku sa
berú do úvahy podľa stavu k 1. januáru spoplatňovaného obdobia. Zmeny, ktoré nastanú počas
spoplatneného obdobia je poplatník povinný nahlásiť na obecný úrad do 15 dní odo dňa keď ku
zmene došlo. Toto
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ustanovenie považujeme za „vyžiadanie obce“ na poskytnutie informácií v súlade s § 39 ods. 9 zák.
223/1001 Z.z. o odpadoch.
(8) Poplatok za odpady správca vyrubí platobným výmerom v súlade s § 30 ods. 2 zák. č. 511/92 Zb.
o správe daní a poplatkov (úplné znenie vydané pod č. 171/2007 Z.z.). Splatnosť poplatku je určená
vydaným platobným výmerom.
VI. ČASŤ
§ 11
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto VZN sú postihnuteľné podľa všeobecne platných právnych predpisov
(napr. § 78, 80 zákona o odpadoch ďalej § 48, 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, príp. § 13 a) zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 12
Spoplatnenie
(1) Priestupku sa podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 § 80 ods. 1 dopustí ten kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN
b) nesplní oznamovaciu povinnosť
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou
d) nakladá s inými ako s komunálnymi odpadmi alebo s inými ako s drobnými stavebnými odpadmi
v rozpore so zákonom o odpadoch a s týmto VZN
e) vykoná nepovolenú prepravu odpadov
f) neposkytne obci požadované údaje
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN
h) nakladá s opotrebovanými batériami v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN
(2) Za priestupok podľa:
a) odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 5 000,- Sk
b) odseku 1 písm. d), e), f) až i) možno uložiť pokutu do 20 000,- Sk
(3) Pokuty právnickým osobám
- Starosta obce môže uložiť právnickým osobám pokutu do výšky 100.000,- Sk ak táto poruší
povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. Pokuta je príjmom obce. Lehoty sú v súlade so VZN obce
o miestnych poplatkoch.
VII. ČASŤ
§ 13
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce
(2) Toto VZN nadobúda platnosť po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní a súčasne bude prístupné
na obecnom úrade.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2003.
(4) Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Červeníku dňa 20.11.2002
s celkovým počtom prítomných poslancov 8 verejným hlasovaním v pomere hlasov 8 : 0 : 0.

Vyvesené:

10. 12. 2002

Zvesené:

31. 12. 2002
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