Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 1/2013
o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vyhne
Obec Vyhne podľa ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 39, ods. 4 zák. č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva
pre územie obce Vyhne toto Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „nariadenie“)

Článok I.
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s
komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO),
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu
jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladanie s DSO, ako aj o mieste určeného na
nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov, VZN ďalej upravuje práva a
povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti,
povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce (ďalej len
podnikateľský subjekt) a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany
životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného
poriadku na území obce. Obec zavedením systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje prostredníctvom organizácie oprávnenej na nakladanie s KO a DSO na
území obce na základe zmluvy uzatvorenej s obcou na vykonávanie týchto činností zber
a prepravu KO vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
v súlade so zákonom o odpadoch,
b) zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a DSO, na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia a tiež aj oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín.
Článok II.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva

úpravu, zmiešavame alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženie týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa

odpad nachádza.
3. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, vrátane

dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania
a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
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4. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade s

týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
6. Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený
podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
7. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej alebo fyzickej osoby –
podnikateľa, za odpady z domácnosti 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,
garážovaných 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.
8. Objemný odpad (Oo) je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto VZN (nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče a
ďalšie).
9. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
aJ bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu (OSBD)
b/ bytové domy vo vlastníctve obce je správca bytového domu (BP)
c/ bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov alebo správca (zák. NR SR č. 182/93 Z.z.)
ď rodinné domy je vlastník rodinného domu
e/ nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo nájomca
nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru
f/ nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, záhrada, byt, nebytový priestor) je
vlastník nehnuteľnosti
g/ vlastník alebo nájomca bytu alebo nebytového priestoru
10. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si
vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa obec. Ak
je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec je platiteľom správca.
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11. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá s obcou má
uzatvorenú zmluvu za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce.
12. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v
súlade so zákonom o odpadoch.
13. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je
určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
14. Program odpadového hospodárstva sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi
odpadového hospodárstva podľa §3 a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového
hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva a opatrenia, ktoré sa majú prijať
na zlepšenie enviromentálne vhodnej prípravy, na opätovné použitie, recykláciu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom
a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohoto
zákona. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v katalógu odpadov a pre polychlórované
bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
15. Obec Vyhne zabezpečuje aktuálnosť POH na základe monitoringu existujúceho stavu
odpadového hospodárstva ( predpísaná eviedencia, analýzy, sledovaním vývojových trendov
v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných
povinností.
16. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby.
17. Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností.
Článok III.
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu na území obce
1. Množstvový systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za
záväzný systém v celom katastrálnom území obce.
2. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie zberu a zhodnotenia/recyklácie si
vopred s obcou Vyhne v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných
zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch ( tzv. povinné osoby) a
oprávnené organizácie podľa zákona č 119/2010 Z.z. o obaloch. Pre takéto osoby sú
záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na
vyseparovaných zložkách komunálnych ododov, uvedené v programe odpadového
hospodárstva obce.
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3. Oprávnenou osobou na nakladanie s KO a DSO na území obce je ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Obcou Vyhne.
4. Obec je povinná
a) Zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia
b) zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
triedeného zberu komunálnych odpadov,
c) Zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene v&triedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
d) Ak ide o odpady z obalov, obec je oprávnená uzavrieť zmluvu o spolupráci aj s osobou, ktorá
si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa osobitného zákona
(povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto
osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na
vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového
hospodárstva obce.

Pôvodca odpadu je povinný
a) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené týmto VZN
do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) triediť odpad na jednotlivé zložky (vrátene odpadov z obalov) a ukladať ich do príslušných
zberných nádob:

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

plasty a kovové obaly, VvKM – zberná nádoba označená žltou farbou alebo plastové
vrece
papier – zberná nádoba označená modrou farbou alebo plastové vrece
sklo – zberná nádoba označená zelenou farbou
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov – zberná nádoba označená hnedou
farbou alebo plastové vrece
zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiadúcim
účinkom,
sprístupniť stanovište, resp. stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber
a prepravu odpadu,
obstarať si zberné nádoby do nájmu, resp. osobného vlastníctva na vlastné náklady,
zabezpečiť, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného odpadu a udržiavať ju
v prevádzkyschopnom stave,
zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovištia
zberných nádob,
udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách a na stanovištiach zberných nádob a v ich
okolí,
za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO platiť obci poplatok stanovený vo
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO,

j) zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami a vysýpať do nich odpad tak, aby nedošlo k
ich poškodeniu a znečisteniu okolia, po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby.
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5.

Zakazuje sa:

a) uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby,
b) odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, stavebný odpad,
kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, objemný odpad, chemické látky,
látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a
fyzikálne nebezpečné vlastnosti,
c) využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov,
zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,
d) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú
určené,
e) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty,
f) ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené,
g) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu
odpadu,
h) vylievať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými
vlastnosťami do kanalizačného systému mesta, alebo ich zneškodňovať iným
nepovoleným spôsobom,
i) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto
výnimka povolená Hasičským a záchranným zborom.
Článok IV
Zberné nádoby a ich umiestnenie
1.
Zbernými nádobami určenými na zber komunálnych odpadov v obci sú:
a) pre zmesový komunálny odpad:
1100 l zberná nádoba
110 l zberná nádoba
110 l plastové vrece
60 l zberná nádoba
b) na separované zložky KO:

1100 l zberná nádoba
110 l zberná nádoba
110 l plastové vrece
60 l zberná nádoba

2.
Vlastník / správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre
zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných
miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
3.
Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí

majiteľ /správca, resp.nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obcou.
4.
V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad,
je majiteľ /správca, resp.nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne
po ich vyprázdnení uloženie nádob na vyhradené miesto.

6
Článok V
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná:
a) zabezpečovať pravidelný zber, prepravu, zneškodňovanie komunálnych odpadov,
a drobných stavebných odpadov v zmysle zmluvy na výkon týchto prác - súčasťou zmluvy je časový
harmonogram na výkon jednotlivých činností,

b) zabezpečiť pravidelný zber, prepravu, dotriedenie a zhodnotenie vytriedených zložiek
komunálneho odpadu,
c) pri zbere a preprave odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku
škodám na životnom prostredí a majetku,
d) zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá podľa platného
Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o množstve prijatých zložiek KO a
spôsobe zhodnotenia,
e) priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov
z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci
každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených
v programe odpadového hospodárstva obce

f) v prípade, ak sa odpad nachádza mimo zbernej nádoby, zamestnanci oprávnenej osoby
tento naložia do merateľných litrových plastových vriec, správca miestneho poplatku za KO
a DSO zdokumentuje odpad pred naložením do vriec a taktiež zdokumentuje počet a objem
vriec po naložení odpadu do nich a takto zistené množstvo sa vynásobí príslušnou sadzbou
určenou v platnom VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
g) 2 - krát do roka vykonať dezinfekciu zberných nádob. Ak vznikne z hygienických dôvodov
potreba dezinfekcie viackrát, účtuje sa na náklady užívateľa stojiska, resp. zberných nádob,
h) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu
do 3 pracovných dní,
i) uskutočňovať v súlade s VZN vývoz zberných nádob a vriec na separované zložky, ktoré
obsahujú určenú zložku. Ak zberná nádoba na separovaný odpad bude obsahovať zmesový
KO, resp. iné zložky, než na ktoré je určená, bude vyprázdnená na náklady držiteľa odpadu.

Článok VI
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Zložky odpadov, ktoré sú predmetom triedenia

1.

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými odpadmi:

-

20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 11
20 01 40
15 01 04
15 01 05
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07

papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov)
sklo (vrátane odpadov z obalov)
plasty (vrátane odpadov z obalov)
textílie
kovy
kovové obaly
kompozitné obaly - VvKM
BRO zo záhrad a parkov
iné BRO zo záhrad a parkov
zmesový KO
objemný odpad

Článok VII
Zber, preprava a zneškodňovanie KO
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO na území obce môže len oprávnená osoba.

2. Zber, preprava KO nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
bezpečnosť chodcov.
3. Povinnosti držiteľa KO prechádzajú na oprávnenú osobu, od prevzatia odpadu od držiteľa.
Prevzatím odpadov sa ich vlastníkom stáva oprávnená osoba.
4. Každý pôvodca KO je povinný rešpektovať typ zbernej nádoby a stojiska, ktoré sú určené obcou.
5. Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania KO, podrobnosti triedenia a harmonogram vývozu
sú upravené v zmluve s oprávnenou osobou. Pri zabezpečovaní vývozu zmesového KO je každý
držiteľ odpadu povinný dodržať interval vývozu najmenej 1 x za dva týždne. Ostatný vytriedený
odpad nepodliehajúci rozkladu (papier, tetrapaky, plasty, kovové obaly, sklo a pod.) bude
odvážaný v rámci určeného harmonogramu vývozu separovaných zložiek v obci.

6. Vývoz separovaných zložiek KO je určený na základe harmonogramu stanoveného
v zmluve s oprávnenou osobou.
7. Miestom zneškodňovania KO, vznikajúcich na území obce, ktoré nie je možné zhodnotiť,
je Skládka odpadov.
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Článok VIII

Zber, preprava a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu
1. Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže na území obce vykonávať len oprávnená
osoba.
2. Držitelia DSO sú povinní vytriediť z neho jednotlivé zložky podľa tohto VZN. Ďalej sú
povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím
verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného
prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
3. DSO taktiež môžu jeho pôvodcovia – fyzické osoby uložiť do veľkoobjemových
kontajnerov, zabezpečovaných obcou 2-krát do roka v zmysle zákona o odpadoch.

Článok IX
Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu

1. Zber, preprava, zhromažďovanie objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne pre
obyvateľov obce – fyzické osoby. Pre tento účel obec v spolupráci s oprávnenou osobou
zabezpečí rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach v obci,
dohodne spôsob prepravy, zneškodnenie a intervaly vývozu. Obec zabezpečí
informovanie o zbere objemného odpadu v dostatočnom časovom predstihu osobitným
oznamom.
2. V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených intervalov zberu,
pôvodca si túto službu zabezpečí u oprávnenej osoby na vlastné náklady.
3. Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a organizácie si túto službu zabezpečujú
celoročne na vlastné náklady.
Článok X
Zber, preprava biologicky rozložiteľných odpadov
1. Každý pôvodca je povinný triediť BRO oddelene od iných zložiek KO.

2. V záhradkárskych osadách, ak si pôvodcovia BRO nezabezpečia jeho zhodnotenie v
priestoroch svojho pozemku, môže byť pristavený veľkokapacitný kontajner (napr. na jar
a na jeseň) na náklady pôvodcu odpadu.
Článok XI
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

a)
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
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stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
b)
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má uzatvornú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje sama.
c)
Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
d)
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Článok XII
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín
1. Oprávnená osoba na území obce je povinná pre držiteľov odpadu zabezpečiť odvoz a
zneškodňovanie nebezpečných odpadov minimálne 2x za rok.
2. Oddelene vytriedený, zabalený vo vhodnom obale a riadne označený odpad z domácnosti
s obsahom škodlivín možno bezplatne odovzdať do pristavenej mobilnej zberne, ktorá sa bude
dvakrát ročne umiestňovať v katastrálnom území obce.

Článok XIII
Priestupky a pokuty
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky
uvedené
v
§ 80 ods. 1 písm. a) až c), a f) zákona o odpadoch.
2. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do 165,97 €.
3. Obec môže podľa osobitného predpisu1 v blokovom konaní prejednávať priestupky
porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, za ktoré môže v zmysle osobitného
predpisu2 uložiť pokutu do výšky 33 €.
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
obec prostredníctvom poverených zamestnancov obce, útvaru hlavného kontrolóra
obce a inej osoby, poverenej starostom obce.
5. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6638 eur, ak
a)poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a
tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo
odkladá veci mimo vyhradených miest.
1
2

§ 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 13 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

6. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: orgány obce, príslušné komisie
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obecného zastupiteľstva, poslanci obecného zastupiteľstva, poverení zamestnanci
obce.
Článok XIV.
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2011o spôsobe nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyhne

XV.
Účinnosť
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na
internete od 20.12.2012 do 08.01.2013.
Vyhodnotenie pripomienok dňa 21.01.2013
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
dňa 25.01.2013 uznesením č.1/2013.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
od 29.01.2013 do 14.02.2013
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2013.

starosta obce
Vladimír Bevelaqua

