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Obec Tekovské Lužany na základe ust. § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v y d á v a pre územie obce Tekovské Lužany t o t o
všeobecne záväzné nariadenie
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu,
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v súlade s §11 ods.4 písm. g)
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.
I.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce a pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce, pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa: za odpady
z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľnosti slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom do 1 m3 odpadu za rok, na vykonanie, ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
5. Staré vozidlá v zmysle zákona 223/2001 o odpadoch sú vozidlá, ktoré ich držiteľ chce dať vyradiť
z evidencie vozidiel alebo majú byť vyradené, alebo boli vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných
predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní
na ceste alebo verejnom priestranstve alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska
ochrany ŽP, alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
6. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký
rozmer uložiť do štandardných nádob alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými
nádobami odviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
II.
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológii šetriacich prírodné
zdroje a výrobou výrobkov, ktoré rovnako ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšujú množstvo
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odpadov a čo možno najviac znižujú znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód
zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmeno a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad
mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).
III.
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje
ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva.
2.
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne
odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (drobné
stavebné odpady) obec na území ktorej tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracujú
program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného
programu.
3. Obec je pri príprave programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom
komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu potrebné informácie na zostavenie
a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva.
4.
Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovaný program predložiť
na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program
dodržiavať.
5.
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 aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
6.

Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.

7. 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 so zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu , alebo ukladať
do povrchových nádrží ( napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov
atď.), uložením okolo poľných ciest a iných voľných priestranstiev,
2

Všeobecne záväzné nariadenie
o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu
v obci Tekovské Lužany

Účinnosť:
05.05.2007
Strana 3 z 11

d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových
olejov do pôdy,
h) zanechať staré motorové vozidlo, ktoré je vyradené z evidencie na verejnom priestranstve v obci
a na miestach, na ktorých poškodzuje, alebo ohrozuje životné prostredie, či v osobitne chránenej
časti prírody a krajiny,
i) spaľovať obaly z umelých hmôt a PVC, konáre, trávu, lístie a bioodpad na voľných
priestranstvách obce, na súkromných pozemkoch občanov a vo vykurovacích telesách na tuhé
palivo v domácnostiach a obchodných prevádzkových jednotkách.
j) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou
komunálneho odpadu.
8. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu,
ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia
SR na nakladanie s týmito odpadmi.
9. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodneniu odpadov a náklady
na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane
zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ
odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
10. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na území ktorého sa odpad nachádza, na
náklady držiteľa odpadu. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.
11. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený
odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia
a obci. 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.
12. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu
iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
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IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na
miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na
území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou ( oprávnená
osoba ). Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto
odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne
záväzným nariadením.
5. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods.1 písm. g) a h) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je
oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo
od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
potrebné informácie.
6. Držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu alebo ten, kto s nimi nakladá na území
obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
V.
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1. Pokiaľ udržiavacie práce a menšie stavebné úpravy na základe ohlásenia stavebnému úradu realizuje
firma, táto je povinná drobný stavebný odpad zneškodniť na skládke komunálneho odpadu na náklady
fyzickej osoby. Kontajner si fyzická osoba alebo firma môže zabezpečiť prostredníctvom firmy, ktorá má s
obcou podpísanú zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadom.
VI.
Stavebné odpady a odpady z demolácií
1. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania
stavebných prác, zabezpečovacích prác ako aj prác vykonávaných pri údržbe (udržiavacie práce) stavieb,
pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb.
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Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov a ak ich celkové
množstvo uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súboru stavieb
presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, má zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
2. Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie je povinný stavebné
odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údržbe komunikácií.
VII.
Staré vozidlá
1. Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného držiteľa za účelom jeho využitia ako
motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom aj vtedy, ak to
v rozhodnutí určí obvodný úrad životného prostredia.
2. Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný
bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.
3. Ak si držiteľ nechce staré vozidlo ponechať, je povinný spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla
z evidencie vozidiel predložiť dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené
spracovateľom starých vozidiel.
4. Ak si držiteľ chce ponechať staré vozidlo, je povinný predložiť dopravnému inšpektorátu spolu so
žiadosťou o vyradenie z evidencie vozidiel čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla, na vlastné
náklady odstrániť také vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo
narušuje estetický vzhľad obce do 30 dní odo dňa vyradenia z evidencie vozidiel.
5. Ak držiteľ starého vozidla, ktoré sa nachádza na verejnom priestranstve nesplní povinnosť, urobí tak
správca cesty alebo obec, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom
životného prostredia na náklady držiteľa starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na
určené parkovisko ten, kto to zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí držiteľa starého vozidla
a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami. Súčasne upovedomí aj inšpekciu životného prostredia, obvodný
úrad životného prostredia a obec.
6. Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného
parkoviska, obvodný úrad životného prostredia rozhodne, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát.
7. Vyhľadávanie starých vozidiel na obecných komunikáciách, verejných priestranstvách, zisťovanie
držiteľa starého vozidla, výzvy na odstránenie a spoluprácu so spracovateľom starých vozidiel zabezpečuje
Obec spolu s Policajným zborom.
VIII.
Triedenie komunálneho odpadu
1. Obec na svojom území zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov za účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom firmy, s ktorou má obec podpísanú zmluvu, ktorej
predmetom je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadom v členení na zložky:

5

Všeobecne záväzné nariadenie
o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu
v obci Tekovské Lužany

Účinnosť:
05.05.2007
Strana 6 z 11

a) pri realizácii separovaného zberu komunálnych odpadov:
- papier,
- sklo,
- PET fľaše,
- zmiešané plasty,
- kovové obaly,
- obaly tetrapak
- pneumatiky,
- elektronický odpad
- nebezpečný odpad ( batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky,
pesticídy, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,
prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok.)
b) - odpady zo záhrad a parkov ( vrátane odpadu z cintorínov ),
- biologicky rozložiteľný odpad,
c) iné komunálne odpady:
- prenosný komunálny odpad,
- odpad z čistenia ulíc,
- objemový odpad: váľandy, skrine, koberce atď. min.2x ročne.
2. V systéme zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu sú využívané:
a) kontajnery na zmesový komunálny odpad o objeme 1 100 l
b) zberné nádoby o objeme 110 l a 240 l,
V rámci separovaného zberu sú využívané:
a) plastové vrecia v domácnostiach na separovaný odpad,
b) veľkoobjemové kontajnery, resp. nákladná zvozová technika na objemný odpad
z cintorínov, verejných priestranstiev a parkov
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Časový harmonogram zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu je oznámený občanom
prostredníctvom úradnej tabule obce, zverejnením na internetovej stránke obce resp. obecným rozhlasom.
3. Nakladanie s elektroodpadom
a)Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, zaradené pod kat. čísla 20 01 23, 20 01 35, 200136) je držiteľ elektroodpadu
z domácnosti (napr. nefunkčné chladničky, mrazničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, mikrovlnné
a teplovzdušné rúry, mobilné telefóny, fotoaparáty, fény a pod.) oprávnený odovzdať výmenou kus za kus
predajcovi pri nákupe nového elektrozariadenia. V prípade, že takúto možnosť nemá, je zber
zabezpečovaný vývozcom tohto odpadu podľa platného harmonogramu minimálne dvakrát ročne,
b) držiteľ elektroodpadu je povinný odovzdať elektroodpad kompletný a nerozobratý,
c) zakázané je vykladať elektroodpad k zberným nádobám na komunálny odpad mimo termínov vývozu
podľa harmonogramu alebo dávať ho do odpadových nádob.
4. Biologický odpad
Biologický odpad zo zelene môžu občania spracovať, zhodnocovať na svojich pozemkoch kompostovaním.
Taktiež je možné odpad vyviesť na miesta určené obcou k jeho ďalšej úprave (drteniu).
IX.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec Tekovské Lužany zavedením množstvového systému zberu odpadov:
a) Zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch.
b) V rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje za úhradu zberné nádoby.
c) Tuhý komunálny odpad z domácností, obchodov, drobných prevádzok, škôl, a iní ukladajú obyvatelia
obce a majitelia záhrad slúžiacich na individuálnu rekreáciu do 110 l odpadových nádob. Obec
zabezpečuje vývoz odpadu prostredníctvom firmy s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu o vývoze
v týždenných intervaloch.
d) Majitelia rodinných domov spracujú odpad z kuchyne, odpad zo záhrad a iný organický odpad (piliny,
hobliny, popol) v kompostoch.
e) Pre občanov ako aj pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov obec zabezpečí odber jednotlivých
komodít komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu zdarma, podľa harmonogramu, ktorý je
súčasťou zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadom.
f) Odpad z hrobov na cintorínoch ukladajú obyvatelia na zberné miesta, ktoré sú vytvorené na cintoríne.
Obec zabezpečuje odvoz odpadu prostredníctvom firmy, s ktorou má obec podpísanú zmluvu, ktorej
predmetom je poskytnutie služieb oblasti nakladania s odpadom.
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g) V prípade drobného stavebného odpadu väčšieho rozsahu (oprava omietky, oprava fasády, výmena
škridle, výmena byt. jadier atď. ) je povinný jeho držiteľ zabezpečiť osobitne jeho zneškodnenie
u oprávnenej organizácie na vlastné náklady.
h) Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov
/váľandy, skrine, komody atď./ za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenie bez poplatku. Termín zberu
bude oznámený spôsobom obvyklým o zbere odpadov. Obyvatelia v určený deň vývozu vyložia pred
bránu domu alebo na určené miesto určené obcou tento odpad.
X.
Stanovište zberných nádob
1. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené za bránkou a inými prekážkami, maximálne 10 m od komunikácie
2. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú, alebo sťažujú prístup k zbernému miestu nádob na zmesový
komunálny odpad, občan, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba sú povinní postarať sa o náhradné
umiestnenie.
3. Od obytných objektov a objektov občianskej vybavenosti musia byť stanovištia zberných nádob
umiestnené minimálne vo vzdialenosti 6 m.

XI.
Povinnosti občanov, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb
1. Občan, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba sú povinní:
a) pri odvoze zmesového komunálneho odpadu dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre
zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu,
b) zapojiť sa do separovania komunálnych odpadov podľa jednotlivých zložiek,
c) počas celého roka sprístupniť zbernú nádobu zmesového komunálneho odpadu
( vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt ),
d) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu.
Ak takáto situácia nastane, je povinný prehodnotiť počet zberných nádob.
2. Obyvatelia obce a prevádzkovatelia produkujúci komunálny odpad, ktorí triedia odpad vo svojich
domácnostiach, prevádzkových priestoroch, ukladajú vrecia s vyseparovanými komoditami
komunálneho odpadu v deň zberu ku komunikácii.
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XII.
Povinnosti oprávnenej osoby pri odvoze odpadu
1. Oprávnená osoba je pri manipulácii so zmesovým komunálnym odpadom povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným
problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia,
b) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište,
c) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržiavať dohodnutý interval vývozu
( poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod. ) najneskôr však do 24 hodín,
e) evidovať počet odvozov odpadov z jednotlivých stanovíšť,
2. Ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné priestranstvo,
stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je povinná firma, s ktorou má obec podpísanú zmluvu, ktorej
predmetom je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadom znečistenie okamžite odstrániť.
Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je oprávnená osoba povinná:
a) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti ( žiarivky, ropné látky, akumulátory ...),
osobitný súhlas na výkon tejto činnosti,
b) okamžite odstrániť znečistenie verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob alebo iného
priestoru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania.
XIII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí
obci miestny poplatok. Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú riešené osobitným
všeobecne záväzným nariadením obce.
XIV.
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods. 3 písm. a) zákona )
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a o činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
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XV.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ( § 18
ods. 3 písm. b) zákona ) a týmto VZN
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN ( § 18 ods. 3 písm. a/ a §
39 ods. 5 písm. c) zákona č. 223/2001 o odpadoch Z. z. )
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III. ods. 10 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch)
d) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s týmto VZN a zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch (§ 40)
2. Priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165,50 € a ak sa dopustí
priestupku podľa ustanovenia 1 písm. d) pokutu až do výšky 663,50 €.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) 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
č. 372/1990 Zb. v platnom znení ), ak zákon neustanovuje inak.
XVI.
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu v zmysle § 13, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení do výšky 6.638,50 €, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa
odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
XVII.
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) poverení poslanci obecného zastupiteľstva
c) hlavný kontrolór obce
d) obecná polícia
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XVIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany sa
v súlade s § 11 ods.4 písm. g) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov u z n i e s l o Obecné zastupiteľstvo v Tekovských dňa 19. 04. 2007.
2.Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci
Tekovské Lužany bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 07.03.2007 a zvesené dňa
25.03.2007.
3. Toto VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce nadobúda účinnosť
15-tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 05.05.2007
4. Týmto nariadením sa ruší VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci
Tekovské Lužany zo dňa 15.12.2003.

Ing. Marián Kotora
starosta obce
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