VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KAMENIČNÁ
č. 1/2010
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a nebezpečnými odpadmi
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej na základe ustanovenia § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 386/2009 ktorým sa mení a dopľňa
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kameničná o nakladaní
s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a nebezpečným odpadom.

čl. I.
Všeobecné ustanovenia
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom ustanoviť podrobnosti pre nakladanie s komunálnym odpadom
(ďalej len KO ), drobným stavebným odpadom ( ďalej len DSO ) a nebezpečným odpadom
(ďalej len NO ) na území obce Kameničná, upraviť podrobnosti pre zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie KO, DSO a NO ako i spôsob separácie jednotlivých zloţiek
KO.

čl. II.
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej drţiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
2. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti 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, napr. 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 pri údrţbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych zdruţení.
3. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z beţných udrţiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyţaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie
stavebnému úradu .
4. Pôvodca odpadu je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloţenia
týchto odpadov ( fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby )
Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných
prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva
tieto práce.
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5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
6. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a zniţovanie ich nebezpečnosti pre ţivotné prostredie v súlade so zákonom
o odpadoch.
7. Zložka komunálnych odpadov ( ZKO ) je ich časť, ktorú moţno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom obci, povaţujeme za
zloţky vyseparované zloţky odpadu ( papier, plasty, sklo a ďalšie ).
8. Viacvrstvový kombinovaný materiál ( VvKM)
Obaly z mliečnych výrobkov, ovocných a zeleninových štiav a ďalšie.
9. Objemný odpad ( OO ) je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto VZN ( nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče
a ďalšie ).
10. Nebezpečný odpad ( NO ) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi
nebezpečnými vlastnosťami zniţuje moţnosť zhodnotenia zloţiek komunálneho odpadu,
prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.
11. Biologický odpad je odpad z domácností a organický odpad vznikajúci na území obce pri
činnosti právnických a fyzických osôb, ako aj pri údrţbe verejnej zelene, vrátane parkov
a cintorínov .
Biologický odpad nesmie obsahovať suroviny s nadlimitným obsahom cudzorodých látok,
nerozloţiteľné prímesi, mastnotu, zbytky pesticídov, ropné uhľovodíky, ťaţké kovy, kovové
predmety ( vrátane drôtov ) a kamene.
12. Oprávnená organizácia právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu
na zber, prepravu zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce.
13. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre :
 Bytové domy s nájomnými bytmi vlastníctve obce je správca bytového domu ( BP )
 Bytové domy vo vlastníctve obce - vlastníkom je obec
 Rodinné domy je vlastník rodinného domu,
 Nehnuteľnosť byt alebo nebytový priestor slúţiaci na podnikanie je vlastník alebo nájomca
nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru,
 Nehnuteľnosť slúţiacu na individuálnu rekreáciu ( chata, chalupa, vinica, záhrada, byt,
nebytový priestor ) je vlastník nehnuteľnosti ,
 Byty alebo nebytové priestory je vlastník nehnuteľnosti,
 Nehnuteľnosť, ktorá neslúţi na podnikanie, ale vyuţíva sa na činnosť iného subjektu, je
vlastník alebo nájomca alebo uţívateľ.
14. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
15. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zloţiek a je
určený všetkým pôvodcom a drţiteľom odpadu.
16. Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od drţiteľa odpadu
oprávnenou organizáciou v rámci obcou vyrubeného platobného výmeru.
17. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby
18. Zberový dvor oplotený stráţený priestor, zriadený v súlade s platnou legislatívou na
zhromaţďovanie ( prípadne úpravu ) odpadov od drţiteľov odpadu ( právnických a fyzických
osôb ).
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Na zbernom dvore sa odpad v zmysle VZN ( z hľadiska druhov, mnoţstvá a termínu ),
od drţiteľov odpadu preberá a zhromaţďuje v zberových nádobách ( kontajneroch ) alebo na
voľnej ploche a následne upravuje zhodnocuje a zneškodňuje.
19. Zberová nádoba ( ZN je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej drţiteľ odpadu na
dobu stanovenú ( interval odvozu ) odkladá odpad ( zloţku odpadu ) .
20. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k vyuţitiu fyzikálnych, chemických, biologických
vlastností odpadov.
21. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
ţivotného prostredia ( ŢP ) alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
22. Zber odpadov je zhromaţďovanie, triedenie alebo zmiešanie odpadov na účel ich prepravy.
23. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zloţiek odpadov,
ktoré moţno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
24. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
25. Skladovanie odpadov je zhromaţďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadov alebo zneškodňovania odpadov: za skladovanie sa nepovaţuje ich zhromaţďovanie
pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
26. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností
27. Skládka odpadov je miesto zo zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa povaţuje aj miesto, na
ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby ( interná
skládka ) ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, pouţíva na dočasné uloţenie
odpadov.
28. Separovaný zber je systém triedenia odpadu jeho pôvodcom na jednotlivé druhy alebo zloţky,
ktoré je moţné vyuţiť podľa ich fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností
a následného zberu a zhodnotenia vytriedených druhov a zloţiek.
29. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom
ich pôvodca platí miestny poplatok vo výške, ktorá je priamo úmerná mnoţstvu týchto
odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
30. 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 mesto, je platiteľom
správca .

čl. III.
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a. predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä: rozvojom technológií
šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktoré rovnako, ako výsledné výrobky, čo
moţno najmenej zvyšujú mnoţstvo odpadov a čo moţno najviac zniţujú znečisťovanie
ţivotného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b. zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným pouţitím alebo inými procesmi
umoţňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa
písmena a) ,
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c. vyuţívať odpady ako zdroj energie, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa písmen a )
alebo b ),
d. zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim ţivotné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je moţný alebo účelný postup podľa
písmen a ), b ) alebo c ).

čl. IV.
Program odpadového hospodárstva
1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich
plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Program odpadového hospodárstva vypracováva:
a) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a
produkuje ročne viac neţ 1 t nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
b) Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva platí pre
komunálne odpady ako aj pre odpady z beţných udrţiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou ( ďalej len “ drobné stavebné odpady “ ) obec, na ktorého území tieto
odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa môţu
dohodnúť navzájom na vypracovaní spoločného programu.
3. Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem údajov podľa § 5 ods. 4 zákona obsahuje
opatrenia na zníţenie vzniku odpadov. je povinný separovať biologicky rozloţiteľný odpad
(BRO) podľa stratégie nakladania s BRO schválenej vládou.
4. Smerná časť programu pôvodcu odpadov musí obsahovať zámery na vybudovanie nových
zariadení na zhodnocovanie odpadov zneškodňovanie odpadov ako aj zariadení na iné
nakladanie s odpadmi.
5. Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predloţiť na schválenie príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodrţiavať. Nový
pôvodca odpadu je povinný predloţiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho
vzniku .
6. Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územie sa jeho programu týka.
Pred predloţením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predloţiť svoj program na vyjadrenie obci,
ktorej územie sa jeho programu týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môţe pôvodca
odpadu zaslať obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde moţno do
programu nahliadnuť a dokedy sa moţno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných
predpisov tým nie je dotknutá.
7. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnené bezplatne poţadovať od kaţdého,
kto je drţiteľom komunálneho odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi na území mesta,
informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných
predpisov tým nie je dotknutá.
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8. V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia
skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj
program aktualizovať a bezodkladne ho predloţiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obec.

čl. V.
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
1. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša drţiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto drţiteľ odpadu nie je známy, znáša
ich posledný známy drţiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
2. Ak je drţiteľ odpadu známy, ale nezdrţiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu Obvodný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady drţiteľa
odpadu.
3. Obvodný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej
správy alebo obce zistí osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s
týmto zákonom. Ak ide o KO a DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu
s obcou. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore
s týmto zákonom a ak ide o KO a DSO, zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečí obec na
vlastné náklady.

čl. VI.
Povinnosti drţiteľa odpadu
1. Drţiteľ odpadu je povinný:
a) Triediť a zhromaţďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov ( papier, sklo, ţelezo,
plasty, akumulátory, elektrický a elektronický, biologicky rozloţiteľný) a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiadúcim únikom.
b) Zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyuţitý ponúknuť na zhodnotenie
inému.
c) Zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je moţné alebo účelné zabezpečiť ich
zhodnotenie.
d) Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
2. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodrţiavať
schválený program odpadového hospodárstva.
3. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa ods.1 povinný:
a) Zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov.
b) Vyţadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu
právnickej osoby .
c) Viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písm. b) ako aj o druhoch a mnoţstve
odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených.
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čl. VII.
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
1. Obec Kameničná na zneškodňovanie KO ( ktoré vznikajú na jeho území ) určuje zariadenie
na zneškodňovanie odpadov STKO Ekeltour spol s.r.o. Okoličná na Ostrove ( a iné
akreditované STKO ).
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný:
a) Zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov.
b) Prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
c) Zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným neţiadúcim únikom
d) Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia ako i ostatné písomnosti vyplývajúce so
zákona o odpadoch .
2. Obec Kameničná za zhodnocovanie KO určuje Zberný dvor separovaného odpadu v Kolárove,
v Priemyselnej oblasti

3. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný:
a) Zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov.
b) Prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
c) Zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným neţiadúcim únikom
d) Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia ako i ostatné písomnosti vyplývajúce so
zákona o odpadoch .
4. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečuje sám priestor,
a. kde sú uloţené oddelené zloţky (papier a lepenka, plasty, fólie, drevo, ţelezo, drobný
stavebný odpad, sklo, obaly z kovu, opotrebované pneumatiky, viacvrstvový kombinovaný
materiál)
bezplatne v rámci separovaného zberu. nebezpečné odpady kat.č.:200133
olovené batérie, niklovokadmiové batérie kat. č.:200123, vyradené zariadenia obsahujúce
chlórofluórované uhľovodíky, 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
fotochemické látky k.č.:200117, pesticídy k.č.200119,ţiarovky k.č.200121,oleje a tuky
k.č.200126,farby,lepidlá k.č.200127 a kat.č.:200136 el.odpad.
b. Zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov
( kat.č.: 200307-objemný odpad ) za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín, drobných stavebných odpadov
a nebezpečných odpadov.
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čl. VIII.
Nakladanie s odpadmi
1. Nakladanie s KO a DSO upravuje § 39 zákona o odpadoch.
2. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. b) a h) zák. je oprávnená poţadovať od
drţiteľa KO, DSO a NO alebo od toho, kto nakladá s KO, DSO alebo NO na území obce
potrebné informácie.
3. Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je moţné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
4. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
5 Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných
odpadov a nebezpečných odpadov na území obce môţe len ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v
zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovanie týchto
odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s
týmto všeobecne záväzným nariadením.
6. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi
bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu do šiestich mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemôţe túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
7. V celom katastrálnom území obce Kameničná sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov
zariadení a objektov na to určených. Porušenie tohto ustanovenia sa povaţuje na zakladanie
nepovolenej skládky odpadov.

čl.
IX.
Systém zberu KO
1. Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu
odpadov:
a) Zabezpečiť alebo umoţniť zber a prepravu KO vznikajúceho na jeho území na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci a zabezpečenia priestoru, kde
môţu občania odovzdávať oddelené zloţky KO v rámci separovaného zberu.
b) Zabezpečiť podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín, DSO a NO.
2. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje uloţenie komunálnych odpadov ( odpady kat.č. 200301-zmesový komunálny
odpad č.200302-odpad z trhovísk, č. 200303 odpad z čistenia ulíc) vznikajúcich na jeho
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia na skládke STKO Ekeltour spol. s.r.o.
Okoličná na Ostrove v súlade so zákonom.
b) zabezpečuje vlastnými prostriedkami zber a prepravu KO (odpady č. 200304-kal zo
septikov, č. 200306-odpad z čistenia kanalizácie) vznikajúcich na jeho území za účelom ich
zneškodnenia v ČOV v Kameničná.
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c) zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.
3. Odvoz zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov zabezpečuje obec vlastnými
prostriedkami podľa harmonogramu v pravidelných intervaloch dvojtýţdenne .
4. Na území obce Kameničná sa určuje:
a) povinná štandardná zberná nádoba pre platiteľov poplatku z rodinného domu pre netriedený
komunálny odpad je 120, 240, litrová nádoba

Čl. X.
Nakladanie s DSO
1. DSO sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti a demoláciách ( betón, tehla,
omietky, izolačné látky, škridla, iná krytina, obkladačky, kachličky, keramika, stavebné drevo,
Bitúmenové zmesi, zemina a iné ) fyzických osôb, podnikateľov podľa vyhlášky MŢP SR č.
284/2001 Z.z.(katalóg odpadov )
2. DSO sú aj odpady vznikajúce pri stavebnej činnosti obce, rekonštrukcii komunikácii,
chodníkov, verejných priestranstiev.
3 Za nakladanie s DSO, ktoré vznikli na území obce zodpovedá pôvodca odpadu.
4 Pôvodcom odpadov vzniknutých v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác
a výstavby, údrţby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.
5 Obec Kameničná má uzatvorenú zmluvu na likvidáciu stavebných odpadov a DSO, ktoré
vznikajú na jeho území so skládkou odpadov TKO Ekeltour spol.s.r.o. Okoličná na Ostrove
( likvidácia zneškodňovaním ).
6. Je zakázané ukladať stavebné odpady a DSO na iné miesto neţ na to určené. Stavebné odpady
môţu byť uloţené na stavenisku stavebníka, alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
5. Drţiteľ stavebných odpadov, DSO, je povinný na vyţiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne
informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi a DSO.

čl. XI.
Nakladanie s NO
Obec prostredníctvom firiem na to oprávnených zabezpečí zber nebezpečných odpadov kat.č.:
200133-batérie a akumulátory, 200135- vyradené elektrické a elektronické zariadenia, 200123
zariadenie obsahujúce chlorofluorované uhľovodíky,200117 fotochemické látky, 200119
pesticídy,200121 ţiarovky, 200126 oleje a tuky, 200127 farby, lepidlá.

čl. XII.
Formy separovaného zberu
1. Obec Kameničná zabezpečuje zber, prepravu a uloţenie separovaného odpadu na základe
zmluvy o spoluprácu s Mestom Kolárovo. Vyseparované zloţky papier, plasty, sklo, kovové
obaly, viacvrstvový kombinovaný materiál-tetrapack, pneumatiky sú uloţené na zbernom dvore
v Kolárove.
2. Kaţdá domácnosť dostane bezplatne igelitové vrecia /jutové vrecia/ na papier, sklo a plasty.
Vrecia sa zbierajú dvojmesačne , pričom kaţdá domácnosť dostane ďalšie vrecia,
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čl. XIII.
Poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu
Príspevok z recyklačného fondu za vyseparované a odovzdané zloţky sú príjmom obce
Kameničná.

čl. XIV.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a. uloţí odpad na iné miesto, neţ na miesto určené mestom v tomto VZN ( § 18 ods. 3 písm. a)
a § 39 ods. 5 písm. c.) zákona č.223/2001 Z.z.
b. nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle tohoto VZN ( § 18 ods. 6 zákona č.223/2001
Z.z.)
c. neposkytne obcou poţadované údaje podľa tohto VZN(§ 39 ods. 9 zákona č.223/2001 Z.z. )
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) aţ c) moţno uloţiť pokutu do 165 EUR .
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) aţ c) prejednáva obec a výnosy z pokút uloţených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
( zákona č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov ), ak tento zákon neustanovuje inak.

čl. XV.
Pokuta právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
1. obce môţe právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uloţiť pokutu do 165 EUR za porušenie tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu moţno uloţiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania
dopustil; najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto nariadenia. Pri ukladaní pokút sa
postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
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čl. XVI.
Záverečné ustanovenia
1.
a)
b)
c)
d)

Kontrolu dodrţiavania tohto VZN vykonávajú:
Komisie obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva
Obecný úrad
Orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo OZ Kameničná na svojom
XXXV. riadnom zasadnutí uznesením č. XXXV/11/2010 zo dňa 12. 5. 2010
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom schválenia
4. Vyvesené dňa 26. 4. 2010
6. Zvesené dňa 11. 5. 2010

Tibor TOMA
starosta obce

