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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu na území obce
Sady nad Torysou
Obecné zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou na základe ustanovenia § 6 zák č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) sa uznieslo na všeobecnom
záväznom nariadení (ďalej len VZN)
§1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto VZN je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
uplatňovať so záväznosťou priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých
vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania
zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania novú hierarchiu odpadového
hospodárstva (predchádzania vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné
zhodnocovanie, zneškodňovanie) a upraviť na území obce:
a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
vznikajúcimi na celom území obce a pri činnostiach organizovaných na verejných
priestranstvách, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
b) podrobnosti o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj o určení miest na
ukladanie, zhromažďovanie a zhodnocovanie týchto odpadov, v súlade s programom
odpadového hospodárstva (ďalej len POH) Slovenskej republiky a obce,
c) práva a povinnosti obce Sady nad Torysou, právnických a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku a pri nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
2) Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy neustanovujú inak, vzťahuje sa toto VZN na
nakladanie so všetkými komunálnymi odpadmi vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa na území
obce.
§2
Základné pojmy
1) Podľa zákona o odpadoch je:
a) Odpadom hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ
zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) 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.
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c) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
d) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, 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
považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových 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 taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
e) Drobné stavebné odpady sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích
prác, ak si ich vykonáva priamo fyzická osoba, pri ktorých postačuje ohlásenie
stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to
v objeme do 1 m³ za jeden rok počítane na jednu fyzickú osobu. Ak si občan na takéto
práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade zodpovedá za stavebný odpad táto
firma.
f) Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie
odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
g) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa čl. 3 ods. 1 písm. a)
vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú
súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
h) Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb.
i) Biologický odpad pre účely tohto nariadenia je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácnosti, reštaurácií, zo stravovacích
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
j) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e) zákona].
2) Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“) obec Sady nad Torysou vyberá miestny poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebné odpadu, ktoré vznikli na
území obce. Podrobnosti rieši platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Povinnosti pôvodcov odpadov na území obce Sady nad Torysou
1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom;
ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto rozhodnutím. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.
2) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný najmä:
a) najneskôr do 15 dní odo dňa začatia užívania bytu, domu alebo prevádzky požiadať
obecný úrad o zabezpečenie zbernej nádoby,
3

b)
c)
d)
e)

zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
dodržiavať harmonogram zberu odpadov,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
zbernú nádobu používať len na komunálny odpad po vytriedení zložiek podľa
ustanovenia § 5 ods. 1,
f) udržiavať miesta vyhradené pre zberné nádoby v čistote,
g) po vysýpaní odpadov zberné nádoby uzatvárať,
h) pri používaní zbernej nádoby dbať, aby nedošlo k jej poškodeniu,
i) objednať výmenu poškodenej zbernej nádoby na obecnom úrade
j) ukladať komunálny odpad alebo jeho oddelené zložky a drobný stavebný odpad za
účelom ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálneho odpadu v obci,
k) vysýpať odpady do zberných nádob tak, aby neprišlo k znečisteniu okolia, alebo
bezodkladne odstrániť spôsobené znečistenie okolia zberných nádob,
l) kompostovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, záhradkárskych osád,
rekreačných chát a chalúp v priestoroch týchto nehnuteľností,
m) zabezpečiť, aby odpady v zberných nádobách boli na odvoz riadne pripravené, to
znamená najmä, že:
1. sú uložené riadne v zberných nádobách,
2. je umožnený prístup k zberným nádobám (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných
nečistôt),
3. nádoby sú umiestnené na vyhradenom mieste,
4. sa dajú bez poškodenia vysypať,
5. bude dbať na to, aby neprišlo k preplňovaniu zberných nádob. Ak takáto situácia
nastane, je povinný prehodnotiť počet používaných zberných nádob.
3) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými predpismi,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a zneškodňovanie
odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zák. č. 223/2001 Z.z.
d) uložiť zložky komunálneho odpadu, pre ktorý je zavedený triedený zber, do nádob na
komunálny odpad alebo vedľa nich,
e) znečisťovať stanoviská zberných nádob a ich okolie,
f) do zberných nádob sa zakazuje ukladať horúci popol, zeminu, stavebný odpad, kamene,
tehly, uhynuté zvieratá, veľkozrnný odpad, horľavý a výbušný odpad a odpad, ktorý by
svojim zložením mohol ohroziť zdravie pracovníkov, ktorí s odpadom nakladajú,
g) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
h) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti,
i) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
j) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy,
k) biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na komunálny odpad alebo
ukladať ho vedľa nich,
l) ukladať odpad zo záhrad, ktorý nie je možné skompostovať, mimo nich a zakladať tak
nepovolené skládky.
4) Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať
len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, osobitného oprávnenia, udeleného
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
5) Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k znehodnocovaniu odpadov
a náklady na znehodnocovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
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znehodnocovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu.
6) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s príslušným
právnym predpisom, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je
zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom.
7) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písmena b), f), k) a písm. m) a primerane ustanovenia odseku 1
písmeno i) zákona o odpadoch.
8) Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa
na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia platí obci miestny poplatok podľa VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
9) Nový poplatník je povinný požiadať o pridelenie zodpovedajúcej zbernej nádoby na
ukladanie komunálneho odpadu a dohodnúť harmonogram vývozu.
10) V prípade poškodenia pridelenej zbernej nádoby vinou pôvodcu resp. držiteľa odpadu sa
oprava vykoná na jeho náklady. Ak dôjde k takému poškodeniu zbernej nádoby, ktoré
nedovoľuje jej ďalšie užívanie, je vinník povinný uhradiť alikvotnú časť obstarávacej ceny
zbernej nádoby.

§4
Práva a povinnosti obce Sady nad Torysou
1) Obec Sady nad Torysou:
a) usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce,
b) vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
c) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom,
d) vyjadruje sa k programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území obce,
e) vypracováva program odpadového hospodárstva pre KO a DSO, ktorý odsúhlasí obecné
zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou na dobu určenú v Programe odpadového
hospodárstva SR,
f) realizuje prostredníctvom vývozcu triedený zber komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu v zmysle schváleného Programového odpadového hospodárstva SR
a systému triedeného zberu,
g) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými
občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov
odpadu na území obce na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia,
triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu,
h) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce,
i) zabezpečí dostatok zberných nádob na komunálny odpad na oddelené zložky
komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu, označí ich a určí presné stanoviská
zberných nádob.
2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) koncepciu nakladania s odpadom na území obce,
b) poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu, ktoré vznikli na území obce.
3) Obec je povinná zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu, vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo
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zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci a zabezpečenia priestoru, kde
môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného
zberu v zmysle tohto VZN.
4) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území obce môže 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 zneškodňovania odpadu tak, aby boli v súlade
s platným programom odpadového hospodárstva obce a s príslušnými všeobecne záväznými
predpismi.
5) Oprávneným subjektom pre nakladanie s vytriedenými zložkami komunálnych je fyzická
alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť s obcou uzatvorenú zmluvu a súčasne je
držiteľom opatrenia pre takúto činnosť vydaného v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
6) Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písmeno g) a písm. h) zákona je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu
alebo od toho kto nakladá s komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom na
území obce, potrebné informácie.
7) Držiteľ komunálneho dopadu a drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadom alebo drobným stavebným odpadom na území obce je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnym a drobným stavebným odpadom.
§5
Triedený zber komunálnych odpadov
I.
a)
b)
c)
d)

Obec zabezpečuje triedený zber nasledovných zložiek komunálneho odpadu:
1. nebezpečné zložky:
opotrebované batérie a automobilové akumulátory,
elektroodpad (domáce spotrebiče, použitá „biela a čierna technika“),
staré pneumatiky,
objemový odpad (nábytok, matrace, ...)
2. a) sklo, nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené
črepy, a pod.
b) odpad z plastov PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť, napr.
zašliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie, polystyrén a pod.
c) šatstvo, textílie, a pod.
d) odpadový papier a kartonáž
3. miesta určené na nakladanie oddelených zložiek komunálneho odpadu pre územie
obce Sady nad Torysou:
a) Vývoz odpadu uvedený v odseku I/1 písm. a), b), c) zabezpečuje firma, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu a tento sa uskutočňuje dvakrát do roka oznámením
v miestnom rozhlase.
b) Vývoz odpadu uvedený v odseku I/1 písm. d) sa uskutočňuje formou
objemových kontajnerov dvakrát ročne oznámením v miestnom rozhlase.
c) Pre odpad uvedený v odseku I/2 písm. a), b), c) sú v obci rozmiestnené označené
kontajnery a ich vývoz zabezpečuje dodávateľská firma
d) Odpad uvedený v ods. I/2 písm. d) sa uskutočňuje formou objemových kontajnerov,
ktoré sú v obci umiestnené dvakrát ročne oznámením v miestnom rozhlase.
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§6
Ostatný zber odpadu
1. Obec nezabezpečuje vykonanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady z dôvodu ustanovenia § 39 ods. 18 písm. b) bod 3 zákona
o odpadoch.
2. Na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zodpovedá fyzická osoba
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

§7
Zber, ukladanie a zneškodňovanie ostatného komunálneho odpadu
Zberné nádoby a intenzita vývozu
1) Zber komunálneho odpadu v časti obce zastavenej bytovou výstavbou, ktorého pôvodcom
sú subjekty iné ako subjekty za účelom podnikania, obec zabezpečuje nasledovne:
a) obyvatelia bytov v bytových domoch ukladajú komunálny odpad po vytriedení do
kontajnerov s objemom 1100 l,
b) obec zabezpečí jeden kontajner pre 30 obyvateľov bytového domu,
c) intenzita vývozu kontajnerov je v 14-dňových intervaloch. V čase zvýšenej tvorby
odpadu môže správca bytov dohodnúť s obecným úradom ďalší mimoriadny vývoz,
d) v prípade potreby môže obec zmeniť množstvo kontajnerov pre jednotlivé bytové domy
a intenzitu vývozu,
e) náklady, ktoré vzniknú obci poškodením nádob v dôsledku nedbalého zaobchádzania zo
strany užívateľov, znášajú užívatelia.
2) Zber komunálneho odpadu v časti obce zastavanej individuálnou zástavbou, ktorého
pôvodcom sú subjekty iné, ako subjekty založené za účelom podnikania, obec zabezpečuje
nasledovne:
a) každá domácnosť žijúca v rodinnom dome ukladá komunálny odpad po vytriedení do
nádob s objemom 110 l,
b) intenzita vývozu kontajnerov je jeden krát z dva týždne. V čase zvýšenej tvorby odpadu
môže obec zabezpečiť ďalší mimoriadny vývoz,
c) náklady vzniknuté v dôsledku straty, poškodenia alebo krádeže zbernej nádoby znášajú
užívatelia .
3. a) Zber komunálneho odpadu v časti obce Zdoba (Rómska osada) zastavanej individuálnou
zástavbou sa ukladá do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré obec umiestni na prístupnom
mieste,
b) zber komunálneho odpadu v časti obce Byster zastavanej prevažne stavbami určenými na
rekreačné účely, ktorého pôvodcom sú subjekty iné, ako subjekty založené za účelom
podnikania, obec zabezpečí tak, že pôvodcovia odpadu tento ukladajú do veľkoobjemového
kontajneru, ktorý obec umiestni v chatovej oblasti na prístupnom mieste,
c) vývoz týchto objemových kontajnerov obec zabezpečuje podľa potreby.
3) Zber komunálneho odpadu v obci, ktorého pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie obec zabezpečuje nasledovne:
a) uvedené subjekty ukladajú komunálny odpad po vytriedení do kontajnerov s objemom
110 l, podľa zmluvy, ktorú uzatvoria za účelom zabezpečenia zberu odpadu s obcou,
b) intenzita vývozu je podľa podmienok dohodnutých v uvedenej zmluve dva razy
mesačne,
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c) náklady, ktoré vzniknú obci poškodením nádob v dôsledku nedbanlivého zaobchádzania
zo strany užívateľov, znášajú užívatelia.

§8
Stavebný odpad
1) Stavebný odpad tvoria hnuteľné veci, a to najmä betón, tehla, omietka, izolačné látky,
škridla, obkladačky, dlažba, keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, ktoré vznikajú pri
stavebnej činnosti a demoláciách vykonávaných na základe právoplatného stavebného
povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby.
2) Drobný stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavebnej činnosti fyzických osôb, na ktorú
nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby. Drobným stavebným
odpadom je najmä odpad vznikajúci pri udržiavacích prácach alebo stavebných úpravách
v bytoch a rodinných domoch, ktorými sú napr. výmena WC, vane, obkladov, dlažby,
výmena podlahovej krytiny alebo strešnej krytiny v mieste poškodenia.
3) Stavebným odpadom a drobným stavebným odpadom je aj odpad vznikajúci pri činnosti
obce, vrátane rekonštrukcií komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a
pri rekonštrukcii a výstavbe obecných budov a zariadení.
4) Za nakladanie s drobným stavebným odpadom, ktoré vznikli na území obce zodpovedá
pôvodca tohto odpadu.

§9
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu a drobného stavebného odpadu
1) Odvoz drobného stavebného odpadu pochádzajúceho z činnosti fyzických osôb iných ako
fyzických osôb založených na podnikanie zabezpečí obec dvakrát ročne veľkokapacitnými
kontajnermi bezplatne.
2) Odvoz a likvidáciu stavebného odpadu je povinný si zabezpečiť stavebník alebo investor,
pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, a to na vlastné náklady.
3) Pôvodca stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov do doby vývozu, ktorý
zabezpečuje obec dvakrát ročne formou veľkokapacitných kontajnerov tento uloží dočasne
na vlastnom pozemku. Ukladať stavebný odpad a drobný stavebný odpad na území obce na
inom mieste vytvárať tak nepovolené skládky odpadov je zakázané.
4) Stavebný odpad môže byť uložený na stavenisku stavebníka alebo investora iba
na nevyhnutne dlhú dobu, najviac do kolaudácie stavby.
5) Obec pri stavebnom konaní určí podmienky nakladania so stavebným odpadom a drobným
stavebným odpadom.
6) Držiteľ stavebného odpadu alebo drobného stavebného odpadu je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé, úplné a preukazné informácie súvisiace s nakladaním stavebnými
odpadmi.

§ 10
Spoločné ustanovenia
1. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie
ľudí a životné prostredie.
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov ustanoveného vo
Vyhláške MŽP SR č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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3. Povinnosť pôvodcu odpadu je vypracovať program odpadového hospodárstva pre
komunálnej odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len DSO)
obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú.
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (napr. čierne skládky odpadov) je
povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých
územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
5. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 4 tohto VZN,
z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie
o zistení osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom
o odpadoch: takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa §
39 ods.7 zákona odpadoch.
6. Ak sa podľa odseku 5 tohto VZN nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, obvodný úrad životného prostredia začne
konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný
vykonať podľa osobitných predpisov alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia
súdu alebo
c) mal z toho uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech,
7. Ak sa v konaní podľa odseku 6 tohto VZN preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, niektorá
zo skutočností uvedených v odseku 6 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť
zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu
nehnuteľnosti: odsek 6 druhá veta platí rovnako.
8. Ak sa podľa odseku 7 tohto VZN nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu
na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch alebo sa v konaní podľa odseku 6 tohto
VZN nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 6 tohto VZN písm. a) až c),
zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný
obvodný úrad životného prostredia: ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej
území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch.
9. Kto zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 7 alebo
8 tohto VZN, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná
za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
§ 11
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 týmto VZN,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 53 ods. 7 tohto VZN,
d) neposkytne obci údaje, ktoré je táto oprávnená vyžadovať v zmysle tohto VZN alebo
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iného všeobecne záväzného predpisu.
2) Za priestupok podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €.
3) Priestupky podľa ods. 1 prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú
príjmom rozpočtu obce.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak
osobitný predpis neustanovuje inak).

§ 12
Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
a) hlavný kontrolór obce Sady nad Torysou
b) poslanci Obecného zastupiteľstva v Sadoch nad Torysou v rozsahu svojich právomocí
daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(§ 25, ods. 3 prísm. d) a e)),
c) poverení zamestnanci Obecného úradu Sady nad Torysou.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Sady nad Torysou sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou dňa 16.09.2013 číslo uznesenia 138-16/9-2013.
3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť ........

JUDr. Jozef Adamkovič
starosta obce
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