Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Dvorany nad Nitrou
Obecné zastupiteľstvo v Dvoranoch nad Nitrou (ďalej len obec), na základe § 4 ods. 3 písm. g),
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dvorany nad Nitrou (ďalej len nariadenie):

Článok č. I.
Úvodné ustanovenia
§1
Účel a cieľ nariadenia
(1)

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

(2)

Toto nariadenia sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) na území obce
Dvorany nad Nitrou (ďalej len obec).

(3)

Obec nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Hierarchia
odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

(4) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie Dvorany nad Nitrou.
§2
Predmet úpravy
(1)

Toto VZN upravuje na území obce, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných
látok,
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i) prevádzkovaní zberného dvora,
j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom
21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
§3
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo
je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

(2)

Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov,
c) každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra,
ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje
zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov
svojich nájomcov na základe zmluvy.

(3)

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

(4)

Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a
lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z
elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a
objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad
svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

(5)

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane
čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

(6)

Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.

(7)

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.

(8)

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

(9)

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

(10) Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo
objem umiestniť do zbernej nádoby (napr. starý nábytok a jeho časti, koberce,...).
Objemným odpadom nie sú nádoby a vrecia naplnené stavebným odpadom či iným
druhom komunálneho odpadu.
(11) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
(12) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z
domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a
maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický
odpad z potravinárskych závodov.
(13) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov).
(14) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrický prúd
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a
poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a
do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(15) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v
čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(16) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
(17) Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
(18) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou
chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných
článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a
akumulátory sa členia na
a)

prenosné,

b) automobilové,
c)

priemyselné.

(19) Vyhradený výrobok je výrobok, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

(20) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca
neobalového výrobku.
(21) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd
odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto
prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na
zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku,
informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na
zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného
krytia uvedených činností.
(22) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a
obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a
na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
(23) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej
starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo
sprostredkovateľa.
(24) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
(25) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
(26) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
(27) Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
(28) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
(29) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam
činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch.
(30) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch.
(31) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
(32) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí
alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto
činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby
odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom
dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

(33) Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa
priamo distribútorom elektrozariadenia
a)

pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z
elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,

b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v
maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
(34) Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom
elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov
elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde
môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo
elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je
miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.
(35) Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na
základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou
zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v
blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať
použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným
miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
(36) Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných
batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových
vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý
vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu
novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
(37) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení
vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto
zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
(38) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
(39) Poplatník 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
nehnuteľností 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.

(40) 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.
(41) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov
so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
(42) Užívateľmi zberných nádob sú poplatníci (vrátane osôb za ktoré poplatok platia), ktorí
vlastnia zberné nádoby, alebo im boli zberné nádoby zverené do užívania.
(43) Vyhradené miesto – je spevnená plocha, prístupná užívateľovi domovej nehnuteľnosti
a vozidlám zabezpečujúcim vývoz.

Článok č. II
Základné ustanovenia
§4
Všeobecné pravidlá
(1)

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. drobný stavebný odpad,
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
3. oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný
odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.

(2)

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich
spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.

(3)

Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
§5
Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov

(1)

Pôvodca komunálnych odpadov, okrem skutočností podľa § 4 odseku 1 písm. b) je
povinný

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(2)

Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na
triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je
nádoba určená,
b) ukladať odpad vedľa nádob,
c) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom o odpadoch a týmto všeobecne záväzným nariadením,
d) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto všeobecne záväzným nariadením,
e) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach.

(3)

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce nie je možné ukladať mimo
vyhradených miest a lokalít.

(4)

Za vyhradené miesta na území obce sa považujú:
a) zberné nádoby,
b) kontajnery,
c) zberný dvor.

(5)

Za umiestnenie zberných nádob pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie zodpovedajú
užívatelia zberných nádob.

(6)

Umiestnenie zberných nádob iných ako v odseku 7, sú užívatelia týchto zberných nádob
povinní dohodnúť s obecným úradom.

(7)

Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť ich zoskupenie alebo ich
inak premiestňovať.

(8)

Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť zberné nádoby ponechané len na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie pri zbere.

Článok č. III
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými
odpadmi, spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok a triedený zber zložiek komunálneho odpadu
§6
Systém zberu a prepravy komunálneho odpadu
(1)

Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
a) pri nehnuteľnostiach určených na bývanie zberné nádoby s objemom 110 l,
b) pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor zberné nádoby so objemom
110 l
c) pre podnikateľské subjekty zberné nádoby s objemom 110 l,
d) kontajner s objemom 5 m3 pre odpad na cintoríne,
e) kontajnery na triedený zber skla – zelená 1100 l,
f) kontajnery s objemom 240 l na triedený zber – pre odpad z plastov – PET
g) kontajnery s objemom 110 l na triedený zber – papier
h) kompostéry s objemom 800 l na triedený zber - BRKO
i) kontajnery na triedený zber - šatstvo

(2)

Zberné nádoby určené pre triedený zber KO sú farebne rozlíšené nasledovne:
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast, kovy a pre zložku viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky,
d) kompostéry pre zložku biologicky rozložiteľný odpad.

(3)

Odpad sa do zberných nádob umiestňuje stlačený v čo najmenšom objeme, z dôvodu
efektívneho využitia nádob.

(4)

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. 110 l kontajnery na zmesový komunálny odpad má občan možnosť zakúpiť na
obecnom za cenu nákupu obcou.

(5)

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

(6)

Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, znáša obec a zahŕňa ich do miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

(7)

Pôvodca odpadu je povinný dbať na to, aby bol komunálny odpad na odvoz riadne
pripravený, aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom odpadu.

(8)

Komunálne odpady sú riadne pripravené k odvozu, ak:

a) sú umiestnené v zberných nádobách,
b) prístup k zberným nádobám je bez prekážok,
c) obsah nádoby nie je zamrznutý.
(9)

Ak komunálny odpad nie je riadne pripravený na odvoz, obec alebo spoločnosť
zabezpečujúca zber odpadov v obci, požiada poplatníka, aby zabezpečil odstránenie
nedostatkov. Ak poplatník nedostatky neodstráni, odpad nebude odvezený. Spoločnosť
zabezpečujúca zber odpadov upovedomí o neodstránenom nedostatku obec. Poplatník je
následne povinný zabezpečiť odvoz odpadu na svoje náklady a predložiť obci doklad
o odvoze odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

(10) Termíny zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sú uvedené v Harmonograme
vývozu komunálneho a triedeného odpadu na daný kalendárny rok, ktorý je poplatníkom
zasielaný v tlačenej forme a zverejňovaný na webovej stránke obce.
(11) V obci nie je zavedený množstvový zber odpadov.
§7
Drobný stavebný odpad
(1)

Pôvodcovia drobného stavebného odpadu sú povinní tento odpad zhromažďovať
bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu
životného
prostredia,
nadmernému
znečisťovania
okolia
a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

(2)

Pôvodcovia drobného stavebného odpadu môžu zhromažďovať tento odpad na verejnom
priestranstve len so súhlasom obce.

(3)

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu.

(4)

Sadzbu poplatku za množstvový zber DSO určuje VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku.

(5)

DSO sa odovzdáva na dvore obecného úradu podľa harmonogramu zberného dvora obce.

(6)

Pri odovzdávaní DSO na dvore obecného úradu je pôvodca povinný preukázať sa
občianskym preukazom. Odovzdávaný DSO sa odváži a následne sa zaň vyberie
poplatok ako súčin odovzdávaného množstva DSO a stanovenej sadzby vo VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

(7)

Poplatok sa platí v hotovosti priamo v pokladnici obecného úradu hneď pri odovzdávaní
DSO.

(8)

Náklady na dopravu DSO si pôvodca hradí sám.

§8
Objemný odpad
(1)

Zber objemného odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch zabezpečuje obec min. 2x
ročne obvykle na jar a na jeseň.

(2)

Do kontajnera na zber objemného odpadu nepatrí drobný stavebný odpad, elektroodpad,
vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot, pneumatiky, odpady s obsahom

škodlivín (oleje, farby, a pod.), biologicky rozložiteľný odpad, ani nádoby a vrecia
naplnené stavebným odpadom či iným druhom komunálneho odpadu.
(3)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, môžu celoročne odovzdať objemný odpad
bezplatne na zbernom dvore v čase prevádzkových hodín.
§9
Odpad s obsahom škodlivín – nebezpečný odpad

(1)

Každý pôvodca nebezpečného odpadu je povinný nakladať s týmto odpadom v zmysle
zákona o odpadoch a tohto VZN.

(2)

Medzi odpady s obsahom škodlivín patria napríklad: odpadové motorové a mazacie
oleje, použité batérie a akumulátory, rozpúšťadlá, kyseliny a zásady, fotochemické látky,
pesticídy, farby, tlačiarenské farby a lepidlá, detergenty (pracie prášky, čistiace
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené nebezpečnými
látkami (olejom, farbami, lepidlami, atď.), obaly znečistené nebezpečnými látkami (od
oleja, pesticídov, atď.).

(3)

Na území obce sa uplatňuje kalendárový zber odpadu s obsahom škodlivín najmenej 2x
za rok. V prípade potreby obec zabezpečí zber odpadu s obsahom škodlivín aj častejšie.

(4)

O vykonaní zberu odpadu s obsahom škodlivín, a o čase informuje obec držiteľov
odpadov obvyklým spôsobom (oznamom v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli a
webovej stránke).

(5)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, môžu celoročne odovzdať odpad s obsahom
škodlivín bezplatne na zbernom dvore v čase prevádzkových hodín.

§ 10
Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(papier, plasty, viacvrstvové kombinované materiály, kovy a sklo)
(1)

Náklady na triedený zber a prepravu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, na
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane nákladov na zberné
nádoby, znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu.

(2)

Zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov vykonáva zberová spoločnosť,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

(3)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, tento odpad zhromažďujú v odpadových
nádobách na to určených vo svojich domácnostiach. Zber odpadu sa riadi
harmonogramom vývozu odpadov.
§ 11
Papier

(1)

Odpadový papier sa zbiera do zberných nádob modrej farby.

(2)

Do zberných nádob na papier patrí: kancelársky a baliaci papier, noviny, časopisy zošity,
kalendáre, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky,
vlnité lepenky a pod.

(3)

Do zberných nádob na papier nepatrí: voskovaný papier, viacvrstvové kombinované
materiály (obaly z mlieka a džúsov), papier s hliníkovou fóliou, asfaltový a dechtový
papier, brúsny papier, uhľový papier, silne znečistený či mastný papier, papier znečistený
škodlivinami a pod.

(4)

Do zberných nádob na papier je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
(5) Zber odpadu sa riadi harmonogramom vývozu odpadov.
§ 12
Plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovy

(1)

Odpadové plasty, viacvrstvové kombinované materiály (nápojové kartóny tzv. tetrapaky)
a kovy sa zbierajú spolu do zberných nádob žltej farby.

(2)

Do zberných nádob patria odpadové plasty (plastové fólie, tašky, vrecká, vedrá, obaly od
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, tégliky od jogurtov, plastové nádobky a hračky,
penový polystyrén, poháriky z automatov a iné), viacvrstvové kombinované materiály
(nápojové kartóny od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav,
džúsov, vína a pod.) a kovy (kovové tuby od pást, hliníkové obaly, konzervy, plechovky
a iné).

(3)

Do zberných nádob nepatria odpady znečistené škodlivinami, podlahové krytiny, guma,
a pod.

(4)

Do zberných nádob na plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovy je zakázané
ukladať iné druhy odpadov.
§ 13
Sklo

(1)

Odpadové sklo je zberané do zberných nádob zelenej farby, rozmiestnených na území
obce. Zberné miesta, ktoré slúžia na zber skla, resp. umiestnenie kontajnerov sú pred
rodinnými domami súp. č. 44, 22, 13, 8, 78, 100, 252, 263, 271, 127, 157, 108, 194, 181,
190, 211.

(2)

Odpadové sklo je zbierané bez rozlíšenia na biele sklo a farebné sklo.

(3)

Do zberných nádob na sklo patrí: nevratné fľaše zo skla, nevyužiteľné resp. rozbité
tabule skla z okien a dverí, fľaše od zaváranín a pod. očistené od zvyškov z pôvodného
obsahu.

(4)

Do zberných nádob na sklo nepatrí: silne znečistené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
keramika, porcelán, zrkadlá, vrchnáky, korky, gumy, fľaše z umelej hmoty.

(5)

Do zberných nádob na sklo je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

§14
Textil
(1)

Na území obce sú rozmiestnené špeciálne kontajnery určené na zber textilu.

(2)

Do nádob patrí: čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, príp.
iné druhy textilu.

(3)

Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

(4)

Náklady na nádoby a zber šatstva a textílií znáša organizácia, ktorá vykonáva ich zber.

(5)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, môžu celoročne odovzdať vytriedené odpady
z textilu, bezplatne do kontajnerov umiestnených pri MŠ.
§ 15
Elektroodpad z domácností

(1)

Ako elektroodpad sa zaraďujú veľké elektrospotrebiče pre domácnosť (chladničky,
práčky a i.) malé elektrospotrebiče pre domácnosť (vysávače, žehličky a i.), počítačové,
kancelárske a , telekomunikačné elektrozariadenia (počítače, notebooky, tlačiarne,
kopírky skenery, kalkulačky, telefóny, mobily a tablety, smarthodinky), spotrebná
elektronika (televízory, prehrávače, kamery, elektrické holiace strojčeky, zastrihávače...),
prístroje na osvetľovanie (svietidlá, žiarivky...), elektronické hračky a zariadenia pre
športové účely, ručné elektrické náradie a pod.

(2)

Náklady na zber a prepravu elektroodpadu z domácností znáša výrobca elektrozariadení,
resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

(3)

Zber elektroodpadov z domácností vykonáva zberová spoločnosť, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.

(4)

Obec zabezpečí zber a odvoz elektroodpadu z domácností minimálne 2-krát ročne.

(5)

Pôvodcovia odpadov môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom
elektrozariadení prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

(6)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, môžu celoročne odovzdať elektroodpady
(kompletné elektrospotrebiče s motorom) z domácností bezplatne na zbernom dvore
v čase prevádzkových hodín.

(7)

Zakazuje sa:
a) ukladať elektroodpady do zberných nádob určených na zber iných komunálnych
odpadov alebo vedľa nich,
b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami odpadov,
c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním,
d) odovzdávať elektroodpad iným subjektom (napr. pouličným výkupcom), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou.
§ 16
Použité batérie a akumulátory

(1)

Medzi použité batérie a akumulátory patria: prenosné batérie (gombíkové, tužkové,
a pod., napríklad batérie do hodiniek, hračiek, prenosných osobných počítačov a iných
elektrozariadení), a tiež automobilové batérie a akumulátory.

(2)

Náklady na zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov znáša výrobca, organizácia
zodpovednosti výrobcov, resp. tretia osoba v zmysle zákona o odpadoch

(3)

Pôvodcovia odpadov môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na
predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo na iných miestach
zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

(4)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, môžu celoročne odovzdať použité batérie
a akumulátory bezplatne na zbernom dvore v čase prevádzkových hodín.

(5)

Zakazuje sa:
e) ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob určených na zber iných
komunálnych odpadov alebo vedľa nich,
f) zmiešavať použité batérie a akumulátory s inými zložkami odpadov,
g) rozoberať či inak zasahovať do použitých batérií a akumulátorov,
h) odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouličným
výkupcom), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou.

§ 17
Jedlé oleje a tuky
(1)

Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či živočíšneho tuku.

(2)

Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

(3)

Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach)
na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.

(4)

Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
§ 18
Biologicky rozložiteľný odpad

(1)

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa delia na:
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený odpad, napríklad
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny,
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky
z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené
potravinami, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové
vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň domácností
a pod.

(2)

Medzi rozložiteľné komunálne odpady nepatria: kameň, obväzy, cigaretové ohorky,
uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, a pod.

(3)

Zakazuje sa:
a) zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom,
a s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov,

b) ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov na iné miesta než na to
určené alebo ho spaľovať.
(4)

Na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obyvatelia obce prednostne
využívajú kompostovanie v domácich kompostéroch.

(5)

Obec nezavádza a nezabezpečuje na svojom území vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, pretože 100 % obyvateľov obce kompostuje
vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách.

(6)

Obyvatelia dokladajú obci podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť zabezpečuje
kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kompostovania
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

(7)

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi obce, môžu celoročne odovzdať zelený odpad
bezplatne na zbernom dvore v čase prevádzkových hodín.

§ 19
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
(1)

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), vrátane prevádzkovateľa školskej
kuchyne a školskej jedálne, zodpovedá za nakladanie so svojim biologickým
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

(2)

Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
s ostatnými druhmi odpadov.

(3)

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).

(4)

Nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musia
spĺňať hygienické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi. Frekvencia zberu musí
byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima),
pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

(5)

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie, tak aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.

(6)

Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

(7)

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu
a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom
sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č.
39/2007 Z. z) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

(8)

Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne
povinný postupovať v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi.

§ 20
Odpadové pneumatiky
Konečný užívateľ je povinný odovzdať odpadové pneumatiky v súlade so zákonom
o odpadoch distribútorovi pneumatík (napríklad v pneuservise).

§ 21
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotnícke pomôcky
(1)

Nespotrebované veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania
povinní odovzdať do lekární.

(2)

Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.

Článok č. IV
Prevádzkovanie zberného dvora
§ 22
(1)

Zberný dvor v obci prevádzkuje obec Dvorany nad Nitrou, v intraviláne obce, na parcele
č. 338/1, k. ú. Dvorany nad Nitrou.

(2)

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby, poplatníci obce, odovzdávať objemné odpady,
biologicky rozložiteľné zelené odpady a oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov
v rozsahu uvedenom v tomto všeobecne záväznom nariadení. Drobný stavebný odpad sa
odovzdáva na dvore obecného úradu.

(3)

Prevádzkové hodiny zberného dvora:
Od 1.mája do 31.októbra (LETNÉ OBDOBIE)
Štvrtok

16:00 - 17:30 hod.

Sobota

9:00 - 12:00 hod.
14:00 - 16:00 hod.

Od 1. novembra do 30.apríla (ZIMNÉ OBDOBIE)
Sobota

9:30 – 11:30 hod.

Drobný stavebný odpad sa odoberá na dvore pri obecnom úrade iba v LETNOM
OBDOBÍ (od 1.mája do 31. októbra) v stredu v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Na zbernom dvore nie je možné odovzdávať:
a) zmesový komunálny odpad,
b) odpadové pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú distribútorom pneumatík,
c) nespotrebované veterinárne a humánne lieky, ktoré sa odovzdávajú v lekárni.

Článok č. V
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
§ 23
(1)

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom
(ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo
právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci,
v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

(2)

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po
zistení, že na jeho nehnuteľnosti v ktorej územnom obvode obce Dvorany nad Nitrou bol
nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci Dvorany nad Nitrou, na Obecnom úrade, a to
písomne, mailom, alebo telefonicky.

Článok č. VI
Kontrola a sankcie
§ 24
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto
a) koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o odpadoch,
b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch [§ 12
ods. 1 a 2,],
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona
o odpadoch],
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch [§ 13 písm.
b)],
e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h) zákona o odpadoch tým, že spaľuje komunálny
odpad,
f) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch tým, že ako
vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti neoznámi do troch pracovných dní po
zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, túto skutočnosť
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci,
g) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch tým, že zmiešava elektroodpad
z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
h) koná v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch tým, že neodovzdáva elektroodpad
z domácností v súlade s uvedeným ustanovením zákona,
i) koná v rozpore s § 43 ods. 3 zákona o odpadoch tým, že nenakladá s použitými
batériami a akumulátory v súlade s uvedeným ustanovením zákona,
j) nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch tým, že

1. nezabezpečí na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom
poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
2. neumiestni a neuchováva vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo
životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne
chránenej časti prírody a krajiny,
k) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
l) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
m) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý
je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
n) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch tým, že uloží oddelene
vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
o) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch tým, že
1. nenakladá alebo inak nezaobchádza s komunálnymi odpadmi v súlade so
všeobecne záväzným nariadením obce,
2. nezapojí sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
3. neužívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
4. neukladá zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
p) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch tým, že vykonáva na území obce
zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, bez zmluvy na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na
distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta
použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene
vyzbieraného odpadu z iných zdrojov,
q) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch tým, že
prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, neposkytne na vyžiadanie obce pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
(2)

Priestupky podľa odseku 1 prejedáva obec.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 500 eur.

(4)

Priestupku sa dopustí aj ten, kto poruší ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona
o odpadoch, uvedené v § 115 ods. 1 písm. s) až ac).

(5)

Priestupky podľa odseku 4 prejedáva okresný úrad.

(6)

Orgán oprávnený na prejednávanie priestupkov môže v rozhodnutí o uložení sankcie
osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 súčasne uložiť opatrenia na nápravu
následkov protiprávneho konania.

(7)

Orgán oprávnený na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok
nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa
odseku 3 týmto nie je dotknutý.

(8)

Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 7, bezodkladne odovzdá prepadnutú
vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto zákona; finančné
prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je
financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci.

(9)

Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje Zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 25
Kontrola

(1)

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec.

(2)

Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia a ukladaní
sankcií obec postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v planom znení.

Článok č. VII
Záverečné ustanovenia
§ 26
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo
v Dvoranoch nad Nitrou na svojom zasadnutí dňa 8.12.2021 uznesením č. 191/2021.

(2)

Týmto sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie Obce Dvorany nad Nitrou
č. 1/2014 zo dňa 24.3.2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi.

(3)

Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady upravuje samostatné všeobecne záväzné nariadenie Obce Dvorany nad Nitrou
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť 1.1.2022.

František Košecký
starosta obce
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