Všeobecne záväzné nariadenie obce PRIEVALY
č. 4/2010
o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom a elektroodpadom.
Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s § 6 ods. 1
cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“ ):
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Účel úpravy
Obec Prievaly týmto nariadením upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických
osôb a fyzických osôb oprávnených k podnikaniu , oprávnených organizácií v zmysle toho
VZN a orgánov obce Prievaly pri nakladaní s odpadmi a drobným stavebným odpadom,
elektroodpadom a starými vozidlami, ktoré vznikajú na území obce Prievaly.
1.2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o
spôsobe nakladania s drobným stavebným odpadom, o spôsobe nakladania s elektroodpadom
z domácností, o spôsobe nakladania so starými opotrebovanými vozidlami a o miestach
určených na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Správne nakladanie s odpadmi je
v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a
zdravia občanov a čistoty na území obce Prievaly.
1.1.

čl. 2
Vymedzenie základných pojmov podľa zákona o odpadoch
2.1. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností 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
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácnosti, najmä z garáží, 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 zdužení.
2.2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť na
samostatný druh odpadu.
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2.3. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne , na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie a ani ohlásenie (stavebný zákon).
2.4. Nebezpečné odpady sú také, ktoré svojimi vlastnosťami, najmä toxicitou, infekčnosťou,
dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcigennými a
mutalogennými vlastnosťami sú alebo môžu byť nebezpečnými pre zdravie obyvateľov alebo
životné prostredie.
2.5. Veľkoobjemový odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné
pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu.
2.6. Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
2.7. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu, fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
2.8. Oprávnená organizácia je taká organizácia, ktorá má na nakladanie s odpadmi s obcou
Prievaly uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadmi na území obce Prievaly .
2.9. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovania zdravia ľudí.
2.10. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
2.11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samotné druhy odpadov.
2.12. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.
2.13. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností FO a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností FO.
2.14. Staré vozidlo je motorové vozidlo kategórie M1 a N1, ktoré jeho držiteľ chce vyradiť z
evidencie vozidiel, alebo má byť vyradené, ako i motorové vozidlo, ktorého držiteľ je známy,
ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve a ak je jeho
odstránenie potrebné z hľadiska ochrany ŽP alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
2.15. Množstevný zber je uzatvorený celo obecný systém zberu komunálnych odpadov meraný
prostredníctvom hmotnostných alebo objemových jednotiek uložených do zberných nádob
zabezpečovaných priamo obcou cez osobu s odpadmi nakladať (firma).
2.16. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
čl.3
Povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi na území obce
3.1. Povinnosti pôvodcov KO a DSO:
3.1.1.
Každý pôvodca KO a DSO na území obce Prievaly je povinný:
- zapojiť sa do systému zberu obce,
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO a DSO v obci

2

-

ukladať komunálne odpady, alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené obcou a týmto VZN a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci Prievaly.

3.1.2.
Zberné nádoby na zber KO a DSO pre FO a PO zabezpečuje obec Prievaly.
3.1.3.
Pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených.
3.1.4.
V katastrálnom území obce Prievaly je zavedený množstevný zber odpadov do typizovaných
zberných nádob.
Podľa závislosti od skutočného alebo predpokladaného množstva tvorby KO obec určí počet
zberných plastových nádob o objeme 120 l a 240 l , veľkoobjemových kontajnerov o objeme
1100 l a frekvenciu vývozu odpadov.
a) Rodinné domy, byty, FO - podnikatelia a právnické osoby 240 l nádoba s vývozom 2 x
mesačne podľa priemerného množstva odpadov na domácnosť alebo prevádzkovaného
zariadenia za mesiac,
b) Rodinné domy , byty, FO – podnikatelia a právnické osoby 240 l nádoba s vývozom l x
mesačne podľa priemerného množstva odpadov na domácnosť,
c) Rodinné domy, byty 120 l nádoba s vývozom 2 x za mesiac podľa priemerného množstva
odpadov na domácnosť,
d) Rodinné domy, byty 120 l nádoba s vývozom 1 x za mesiac podľa priemerného množstva
odpadov na domácnosť,
e) Nájomné byty -1100 l nádoby s vývozom 2x za mesiac podľa primeraného množstva
odpadov na domácnosť,
f) Vlastníci a užívatelia RD a rekreačných chát v osade u Bílikov a Heribanov – 1100 l
nádoby s vývozom 2x za mesiac podľa primeraného množstva odpadov na domácnosť,
g) Vlastníci nehnuteľností, ktorí nevyužívajú na zber odpadovú nádobu (platiaci paušálny
poplatok) typizované vrece s vývozom podľa potreby a to vždy v termíne vývozu.
h) Vlastníci a užívatelia chát v rekreačnej oblasti Buková 2 ks veľkoobjemové kontajnery s
vývozom v letnom období ( mesiace máj, jún, júl, august) 4 x za mesiac, v ostatných
mesiacoch roka - 2 x za mesiac.
3.1.5.
Užívatelia odpadových nádob a pôvodcovia KO sú povinní umiestniť zbernú nádobu, alebo
typizované odpadové vrece tak, aby miesto nakládky bolo prístupné, bez časových strát,
nežiaducich prekážok a umožňovalo jednoduchú a dostupnú manipuláciu.
3.1.6.
Minimálna životnosť zberných nádob je určená zmluvne firmou A.S.A. Zohor - dodávateľom
zberných nádob. Cena nádoby je súčasťou poplatku za vývoz odpadu.
3.1.7.
Za technický stav smetnej (odpadovej nádoby) zodpovedá platiteľ poplatku.
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3.1.8.
Dodanie novej nádoby v prípade jej poškodenia alebo znehodnotenia zo strany pôvodcu odpadu –
FO alebo PO uhradí platiteľ poplatok a to:
- za výmenu 120 l nádoby 50,00 €
- za výmenu 240 l nádoby 66,00 €
3.1.9.
Pôvodca odpadu je povinný vkladať odpad do zbernej nádoby tak, aby nedošlo k znečisteniu
okolia zbernej nádoby, resp. odstrániť toto znečistenie, po vysypaní odpadu zbernú nádobu
uzatvoriť.
3.1.10.
Ak je obsah zbernej nádoby zamrznutý tak, že sa nedá vysypať, resp. je zberná nádoba preťažená,
je pôvodca túto závadu odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby.
3.1.11.
Pôvodca KO zodpovedá za uložený KO v zbernej nádobe až do jeho odvozu oprávnenou osobou.
3.2. Zakazuje sa:
- pri ukladaní odpadu do zberných nádob ich preplňovať
- do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú
- ukladať odpad mimo zbernej nádoby
- používať zberné nádoby na iný účel
- poškodzovať zberné nádoby
- svojvoľne vytvárať skládky odpadu
- uložiť alebo ponechať KO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o
odpadoch a týmto VZN
- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
- zriediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné
- opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností
- vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy
- spaľovať KO s výnimkou odpadu zo zelene a to konkrétne drevnej hmoty
- zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
a ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO , ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
Tieto zákazy sa nevzťahujú na organizované akcie triedeného zberu organizované po dohode s
organizáciou poverenou zberom na zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu
FO a PO, napríklad odovzdávaním do zberného strediska obce, ak tieto zložky nepochádzajú zo
zberných nádob.
3.3. Nepovolené skládky odpadov
3.3.1.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto VZN o odpadoch a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, je povinný to
ohlásiť bezodkladne príslušnému ObÚŽP v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza
a Obecnému úradu v Prievaly.

4

3.3.2.
V celom katastrálnom území obce Prievaly sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov, zariadení a
objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta je zakladaním nepovolenej skládky –
tzv. čiernej skládky odpadu.
3.3.3.
Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonávať opatrenia na zamedzenie zakladania
nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.
3.3.4.
Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Prievaly zakladá nepovolenú skládku
odpadov na Obecný úrad, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového
hospodárstva.
čl. 4
Komunálny odpad a jeho zložky
4.1. KO odpad je zaradený v katalógu odpadov vydaných MŽP SR – vyhl.č. 284/2001, pod
číslom 20 a a zahŕňa:
Druhy KO, z podskupiny odpadov 20 01 separovane zbierané frakcie KO :
1. 20 01 01 papier a lepenka
2. 20 01 02 sklo
3. 20 01 10 šatstvo
4. 20 01 11 textílie
5. 20 01 39 plasty
6. 20 01 40 kovy
7. Ostatné zložky KO, ktoré sú nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.
Druhy KO, z podskupiny 20 02 odpad zo záhrad a parkov(vrátane odpadu z cintorínov) :
1. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
2. 20 02 02 zemina a kamenivo
3. 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady
Iné KO z podskupiny 20 03:
1. 20 03 01 zmesový KO
2. 20 03 04 kal zo septikov
3. 20 03 07 objemný odpad

4.2. Spôsob zberu, zneškodňovania a prepravy KO:
4.2.1.
Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO na území obce Prievaly môže len ten
(oprávnená organizácia), ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou
Prievaly.
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4.2.2.
FO a PO s produkciou odpadu, ktorý presahuje štandardné množstvo alebo s osobitnými
požiadavkami na organizovanie vývozu, si dojednajú podmienky jeho vývozu osobitne s Obcou
Prievaly.
čl. 5
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených a oddelene zbieraných zložiek odpadov
5.1. Oddelene zberané zložky v obci Prievaly
- papier - zelený kontajner
- sklo - modrý kontajner
- plastové polyetylénové fľaše - žltý kontajner
- kovy (železný šrot) – výkup druhotných surovín – Jozef Vanek, Prievaly
- batérie a akumulátory – zberný dvor a zberná nádoba
- biologicky rozložiteľný odpad (vlastné pozemky pôvodcov odpadu)
- objemový odpad – zberné nádoby – veľkoobjemový kontajner (2x do roka rozmiestnené po
obci)
5.1.1.
Držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob ( vriec) zbierať oddelene odpad vytriedený
na jednotlivé zložky podľa článku 4 tohto VZN.
5.1.2.
Zberné nádoby sú vo vlastníctve právnickej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber
alebo prepravu KO, alebo jeho zložiek.
5.1.3.
Všetci pôvodcovia odpadov sú povinní sa stať účastníkmi obecného systému zberu KO .
5.1.4.
Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na Obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku.
5.1.5.
Zhodnotenie, resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov (so značkou N) si podnikatelia
zabezpečujú sami podľa platných právnych predpisov (§7 zák.č. 223/2001 Z.z.)
5.2. Nakladanie s elektroodpadom z domácností
5.2.1.
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne
nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho
výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13.8.2005.
5.2.2.
Na vyradený elektroodpad z domácností - zakúpený pred 13.8.2005 obec zorganizuje, zabezpečí
2 x do roka celoobecný zber cestou poverenej firmy na zber elektroodpadu.
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5.3. Kal zo septikov a žúmp
5.3.1.
Majitelia septikov a žúmp , resp. iní užívatelia alebo nájomcovia , správcovia a pod. sú povinní
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými
predpismi.
5.3.2.
Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť a uschovať evidenciu o
zabezpečení vývozu kalu zo septika alebo žumpy oprávnenou osobou a o jeho likvidácii iba
určenom mieste.
5.4. Povinnosti držiteľa starého vozidla
5.4.1.
Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť jeho odovzdanie na spracovanie držiteľovi
autorizácie alebo hromadnému výrobcovi alebo dovozcovi.
5.4.2.
Ak si držiteľ starého vozidla toto chce ponechať, je povinný postupovať v zmysle § 51 ods. 3
zákona o odpadoch.
5.4.3.
So starým vozidlom, ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy bude naložené v zmysle § 53
zákona o odpadoch.
5.4.4.
Staré vozidlá nie je možné likvidovať v rámci systému nakladania s komunálnym odpadom.
čl. 6
Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO) a stavebným odpadom (SO)
6.1. Drobný stavebný odpad a jeho zložky:
6.1.1.
Stavebné odpady sú odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti (a demoláciách) stavebníkov
- fyzických osôb na stavbách, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie, alebo búracie povolenie
- fyzických a právnických osôb – podnikateľov

6.1.2.
Zložky stavebného odpadu:
- Odpad z podskupiny : Zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk
1. 17 05 04 Zemina a kamenivo neobsahujúca nebezpečné látky
2. 17 05 06 Výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky
- Odpad z podskupiny : Iné odpady zo stavieb a demolácií
1. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií neobsahujúce ortuť, PCB ani ostatné
nebezpečné látky
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6.1.3.
Rozsah a spôsob triedenia:
Držitelia drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky (podľa katalógu: kovy, drevo, sklo, plasty) a tieto účelne
zhodnotiť, alebo zlikvidovať v systéme separovaného zberu..
6.1.4.
Zvyšný zmiešaný DSO v malých množstvách a objeme, ktorý neobmedzí systém zneškodňovania
KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby môžu pôvodcovia a držitelia zneškodňovať v
nádobách na netriedený KO.
6.1.5.
Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho umiestnenie
spôsobom uvedenom v predchádzajúcom bode, obec zapožičia pôvodcovi odpadu
veľkoobjemový kontajner na odvoz DSO na skládku. Náklady s odvozom a uložením DSO na
skládku znáša pôvodca odpadu.
6.1.6.
Pôvodcovia a držitelia DSO a SO sú povinní ho zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu Obce
Prievaly a to tak, aby neprišlo k nadmernému znečisteniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a
zdravia občanov.
6.1.7.
Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady ako i drobné stavebné odpady na iné miesto
než na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov.
6.1.8.
Držiteľ stavebného odpadu, ako i DSO ne povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a
úplné informácie súvisiace s nakladaním s DSO a SO.

6.1.9.
Do kontajnera v zbernom dvore určenom na DSO a SO môže držiteľ odpadu (jedna domácnosť)
uložiť odpad o objeme 1 m3 za rok. Za uloženie väčšieho množstva DSO a SO bude držiteľovi
odpadu určený poplatok (prepočítaný na náklady za odvoz a uloženie odpadu na skládku).
6.1.10.
Pokiaľ nie je možné zneškodňovať DSO a SO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho
držitelia zabezpečiť prepravu a jeho zneškodnenie na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami
ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO
a SO môže vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o
odpadoch.
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6.1.11.
Iné nakladanie s DSO a SO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre
iných účastníkov systému zberu KO ( nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach a
pod. ) alebo využívať ho na terénne úpravy a zásypy na PPF a LPF.
čl. 7
SYSTÉM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU
7.1. Zhromažďovanie, preprava a miesta na zneškodňovanie objemného odpadu
7.1.1.
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje 2x ročne (§ 39 ods.3 písm. b)
zákona o odpadoch ) . Pre tento účel OcÚ zabezpečí u organizácie poverenej zberom umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach v meste a harmonogram vývozu.
7.1.2.
OcÚ zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného
odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta – v
miestnom rozhlase, informačnej tabuli a internetovej stránke obce V informácii uvedie najmä
termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú
určené a miesta rozmiestnenia v meste.
7.1.3.
Zakazuje sa do veľkokapacitných kontajnerov zhromažďovať nebezpečný odpad a odpad, ktorý
nespĺňa charakter komunálneho odpadu, najmä ak obsahuje škodliviny.
čl. 8
SYSTÉM ZBERU NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Zmiešavať nebezpečný odpad s ostatným komunálnym odpadom je prísne zakázané. Každý
pôvodca nebezpečného odpadu je povinný tento zhromažďovať a zneškodňovať ho v zmysle
zákona o odpadoch , najmä podľa § 40 na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady. Zber
vytriedených zložiek KO ktoré sú nebezpečnými odpadmi podľa vopred zverejneného
usmernenia zabezpečí obec minimálne dva krát za rok na určených miestach a v stanovenom
čase, v rámci systému separovaného zberu KO.
čl. 9
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Využitie prostriedkov z predaja vytriedených zložiek KO
Prostriedky získané predajom vytriedených zložiek KO , prípadne z recyklačného fondu sú
sledované na osobitnom účte, pričom môžu byť použité iba so súhlasom obce v oblasti
separovaného zberu.
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9.2. Sankcie
Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47,48 zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. §
13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne
správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch, alebo o
trestný čin.
9.3. Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO
Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO budú
upravené vo VZN o miestnych poplatkoch v súlade so zákonom o odpadoch v náväznosti na
ust. § 10d zákona o miestnych poplatkoch v znení noviel.
9.4. OcÚ zabezpečí :
Podrobnú informovanosť občanov o rozsahu triedenia a harmonograme vývozu odpadov.
9.5. Záverečné ustanovenia:
Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch na svojom zasadnutí
dňa 13.12.2010 uznesením č.7/2010 B5.
Toto VZN obce Prievaly o odpadoch nadobudne účinnosť 15 dní po jeho zverejnení, dňa
01.01.2011.
Návrh VZN č.4/2010 vyvesený dňa: 29.11.2010
Schválené VZN vyvesené dňa: 14.12.2010.
VZN zvesené dňa: 05.01.2011.

Tatiana Beňáková
starostka obce
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