Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Poproč dňa: 31.7.2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Poproč dňa: 15.8.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.9.2008

Všeobecné záväzné nariadenie obce Poproč
č. 6/2008
o trvalo udržateľnom nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč v zmysle § 4 odsek 3 písm. g) a § 6 odsek 1zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a v súlade s ust. §
39, ods. 4 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč (ďalej len VZN).

I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel VZ,
Účelom tohto VZN je :
1. Upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi na celom území obce a pri činnostiach organizovaných na
verejných priestranstvách a o nakladaní s elektroodpadmi z domácností. Ide najmä o
úpravu podrobností o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe
triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania
s odpadmi, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov.
2. Upraviť práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku a
nakladaní s odpadmi, ktoré vyplývajú z legislatívnych predpisov o odpadoch prijatých
Národnou radou Slovenskej republiky.
3. Upraviť práva a povinnosti dotknutých subjektov tak, aby sa odpadové hospodárstvo obce
pokiaľ možno čo najviac približovalo princípom trvalo udržateľného nakladania s
odpadmi, t. j. v prvom rade odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik, potom
vzniknuté odpady v maximálnej možnej miere materiálovo (prípadne energeticky)
využívať a len takto nevyužité odpady bezpečne zneškodňovať.
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§2
Vymedzenie základných pojmov

1. Podľa zákona o odpadoch:
a) Odpadom je 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) Komunálne odpady (ďalej len KO) 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 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, 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.
c) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému
úradu (mestu) alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to
do 1 m3 ročne od 1 fyzickej osoby.
d) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
e) 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.
f) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza.
g) ,akladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie
odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.
h) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických
alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
i) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je
uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
j) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za
účelom ich prepravy.
k) Množstvový zber odpadov je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného
zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
l) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie
zložiek odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
m) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
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n) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov
sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste vzniku.
o) Zberný dvor je vyhradené miesto na zhromažďovanie odpadov, dočasné uloženie
pred ďalším nakladaním s ním. Zberný dvor v Poproči sa nachádza v areáli dvora
Obecných služieb na ul. Oľšavskej č. 24, a bol zriadený za účelom zabezpečenia
separovaného zberu odpadov.
p) ,ebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
q) Opotrebovaná batéria a akumulátor je taká batéria alebo akumulátor, ktorý nie
je opakovane použiteľný na účel, na ktorý bol pôvodne určený, a je určený na
zhodnotenie alebo zneškodnenie.
r) Opotrebované pneumatiky sú pneumatiky, ktoré sú odpadom.
s) Viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené minimálne dvoma
kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.
t) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov,
ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza
z domácností fyzických osôb.
u) Biologický odpad je odpad z údržby verejnej zelene, zo záhrad a parkov( tráva,
listy, haluze, vinič...), kuchynský bioodpad ( kuchynský odpad, zbytky ovocia )

2. Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO :
Platiteľom poplatku za KO je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru: ak je nehnuteľnosť, byt, alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu, alebo správcu, určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát, alebo mesto, je
platiteľom správca.
3. Pojmy zavedené týmto VZN:
a) Prepravca KO (ďalej len prepravca) je fyzická osoba oprávnená na podnikanie
alebo právnická osoba, ktorá realizuje na území obce zber, prepravu a realizuje
alebo zabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie KO na základe zmluvy na
vykonávanie týchto činností uzatvorenej s obcou.
b) Objemný odpad (k. č. 20 03 07) je KO alebo DSO, ktorý nie je možné pre jeho
veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo
presahuje objem, ktorý nie je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou
v rámci pravidelného zberu.
c) Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc (k. č. 20 03 03)
a zmesový KO (k. č. 20 03 01), ktorý vzniká pri neorganizovanom pobyte na
verejných a otvorených priestranstvách.
d) Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO, 110 l kuka nádoba a zberné
vrece.
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II. časť
Základné práva a povinnosti

§3
Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu.

Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
1. Trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t. j. v prvom rade odpadom predchádzať a
obmedzovať ich vznik. Ak však pri činnosti pôvodcu vzniknú odpady, je pôvodca alebo
držiteľ povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere ich materiálové (prípadne
energetické) alebo biologické zhodnotenie. Ak to však nie je preukázateľne možné, je
povinnosť zabezpečiť pre takto nevyužité odpady bezpečné zneškodnenie.
2. Stať sa účastníkom obecného systému zberu KO a DSO.
3. Dodržiavať a plniť Program odpadového hospodárstva obce (ďalej len POH) alebo svoj
vlastný POH pôvodcu.
4. Zo vzniknutých odpadov vytrieďovať druhotne využiteľné zložky KO, DSO a ďalšie
odpady, bližšie špecifikované v §15 ods. 1 tohto VZN, pre ktoré existuje v meste systém
triedeného zberu a tieto ukladať do nádob alebo na miesta určené pre zber týchto odpadov.
5. Užívať zberné nádoby na zber zmesového KO.
6. 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
odpadov v obci, alebo na miesto určené obcou, ktorým je zberný dvor.
7. Chrániť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením.
8. Zbernú nádobu a stanovište udržiavať v riadnom stave a čistote.
9. Pri akejkoľvek manipulácii s KO a vyseparovanými zložkami komunálneho odpadu(napr.
vynášaní, vysýpaní do nádoby, otváraní nádoby a pod.) je každý povinný:
a) dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu verejných a otvorených priestranstiev, najmä
okolia zberných nádob. Ak došlo k znečisteniu, ten, kto ho spôsobil, ho aj
okamžite odstráni.
b) zbernú nádobu po uložení odpadu riadne uzatvoriť.
10. Zakazuje sa spaľovať KO a jeho zložky v domácnostiach.
11. Na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre verejnosť na
verejných priestranstvách na území obce, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 tohto
VZN. Ďalej je pôvodca pri uskutočňovaní danej aktivity povinný obmedzovať vznik
odpadu, ktorý vzniká jemu a zákazníkom/návštevníkom pri uskutočňovaní danej aktivity.
Pri prípadnom vzniku odpadov zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. Ak to nie je
preukázateľne možné, tak zneškodnenie týchto odpadov. Pôvodca je povinný platiť obci
miestny poplatok za KO a DSO podľa VZN obce Poproč o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2007.
12. Právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré produkujú ročne viac ako 500 kg
nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, sú povinné na základe § 6 zák. č.
223/2001 Z. z. o odpadoch vypracovať svoj vlastný POH pôvodcu. Tento POH pôvodcu
musí byť v súlade s POH obce a schválený príslušným orgánom štátnej správy. Pred
schválením je však pôvodca povinný najskôr dať svoj POH na vyjadrenie obci.
13. Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie
držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie starého
vozidla hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi.
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14. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN, je povinný to oznámiť
bezodkladne miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a obci.
15. Platiť obci miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového KO.
16. Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s odpadmi na území obce je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO
a DSO.

§4
Práva a povinnosti obce
1. Obec vytvára podmienky a prijíma také opatrenia, aby sa s KO a DSO vznikajúcim na
území obce nakladalo trvalo udržateľne.
2. Obec usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území obce.
3. Obec vyhľadáva ekonomicky a environmentálne najprijateľnejšie spôsoby nakladania
s odpadmi, vrátane výberu prepravcu odpadu.
4. Obec je na vlastné náklady povinná zabezpečiť každému platiteľovi a držiteľovi odpadu
jeden krát každých päť rokov jednu novú zbernú nádobu.
5. Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§80 ods. 3 písm. a) zákona o
odpadoch].
6. Obec vydáva stanoviská k POH pôvodcov odpadu na území obce.
7. Obec dáva súhlas právnickým a fyzickým osobám, oprávneným na podnikanie, ktoré chcú
nakladať s KO alebo DSO, ktoré vzniká na území obce. Bez súhlasu príslušného úradu
štátnej správy a obce nie je na území obce akékoľvek nakladanie s KO a DSO
vznikajúcim na území obce možné.
8. Obec vypracúva Program odpadového hospodárstva mesta (ďalej POH obce), ktorý
odsúhlasí Obecné zastupiteľstvo.
9. Obec je povinná zabezpečiť 2 x ročne zber a prepravu objemných odpadov na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia,
10. Obec pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušných komodít a po
uzavretí zmluvy s Recyklačným fondom má nárok na príspevok z Recyklačného fondu.

§5
Práva a povinnosti prepravcu odpadu
1. Vykonávať zber, prepravu a zabezpečovať zneškodňovanie KO na území obce môže
obec sama alebo len ten, kto má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
a všetky potrebné oprávnenia orgánov štátnej správy na vykonávanie činností,
vyplývajúce zo zákona o odpadoch, tohto VZN alebo POH obce.

2. Prepravca je povinný:
a) vypracovať a dodržiavať Harmonogram zberu KO v obci, ktorý je v súlade s POH
obce,
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b) zabezpečiť pri zbere, aby boli zberné nádoby po vyprázdnení odnesené späť na
pôvodné miesto alebo ponechané na okraji chodníka alebo vozovky tak, aby
neprekážali premávke alebo chodcom.
c) šetrne zaobchádzať pri manipulácií s nádobami na smetie a v prípade zavineného
poškodenia túto nádobu opraviť na vlastné náklady,
d) okamžite odstrániť znečistenie stanovišťa alebo komunikácie, ak k nemu došlo pri
zbere KO alebo DSO,
e) dbať o to, aby boli odpady zbierané pravidelne a nedochádzalo k preplňovaniu
zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovišťa v dôsledku oneskoreného zberu.
f) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu, miesta, kde sa
vykonáva dotrieďovanie, zhromažďovanie alebo úprava zložiek KO za účelom ich
zhodnotenia.
g) Prepravca je povinný polročne / do 30 dní po uplynutí polroka /odovzdať podklady
potrebné k predloženiu žiadosti o príspevok z recyklačného fondu podľa § 64 ods.
1 zákona o odpadoch
h) v prípade, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu
/poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod./, bezodkladne najneskôr však do 3 dní od pôvodného termínu vývozu - uskutočniť náhradný
vývoz odpadu, a ihneď o tom informovať obec.

§6
Povinnosti užívateľov disponujúcich nehnuteľnosťami na rekreáciu.
1. Je zakázané na verejných priestranstvách ukladať akýkoľvek odpad z chatovej oblasti
a zakladať tak nepovolené skládky.

III. časť
Ďalšie povinnosti pri nakladaní s odpadmi
§7
DSO a jeho zložky
1. Zvyšný zmiešaný DSO sú jeho pôvodcovia alebo držitelia oprávnení v malých
množstvách zneškodňovať v nádobách na zmesový KO, ktoré sú určené pre daného
pôvodcu odpadu. Pod malým množstvom sa rozumie množstvo, ktoré neobmedzí systém
zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby a zberné vozidlo.
2. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho zber
spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, sú povinní jeho pôvodcovia prednostne
zabezpečiť zber a prepravu týchto odpadov na účely zhodnotenia . Ak to nie je
preukázateľne možné sú povinní zabezpečiť zneškodnenie týchto odpadov. Zber a
prepravu DSO na zhodnotenie alebo zneškodnenie sú pôvodcovia povinní zabezpečiť
prostredníctvom obce Poproč.
3. Pôvodcovia DSO sú povinní zabezpečiť zber, prepravu DSO na zhodnotenie alebo
zneškodnenie prostredníctvom obce Poproč za poplatok /jeho výška je určená podľa § 14
VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Poproč.
4. Pôvodcovia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
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verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce
s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu
životného prostredia, nadmernému znečisteniu okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia
ľudí a bezpečnosti prevádzky na pozemných komunikáciách.
5. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä sa zakazuje vhadzovať ho do zberných nádob
určených pre iných pôvodcov.

§8
Odpad zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
1. Každý pôvodca je povinný zabezpečiť pre biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
parkov (kat. č. 20 02 01, 20 02 02 a 20 02 03) skompostovanie alebo iné zhodnotenie vo
vlastnom zariadení, odvozom na zberný dvor na ul. Oľšavskej 24, alebo k ČOV.
2. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad, podľa § 8 ods. 1 do zberných nádob
na zmesový KO, alebo ho ukladať na iné miesta, než určené v § 14 ods. 1 písm. c) tohto
VZN alebo ho spaľovať (okrem výnimky v ods. 3 tohto §-u).
3. Pre nakladanie s inými odpadmi zo záhrad a z parkov, ako sú biologicky rozložiteľné
odpady, sa primerane použijú ustanovenia v § 3, 6 a 7 tohto VZN.

§9
Uličné smeti
Do nádob na uličné smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri
pobyte na verejnom alebo otvorenom priestranstve, najmä zmesový KO z domácnosti,
akékoľvek odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhoviska, atď.

§ 10
Objemný odpad
1. Pôvodca objemného odpadu je povinný si zabezpečiť zber, prepravu a zhodnotenie alebo
zneškodnenie tohto odpadu prostredníctvom prepravcu alebo využiť systém celoobecného
zberu objemných odpadov, alebo možnosť jeho uloženia na zbernom dvore.
2. V závislosti od druhu a množstva objemného odpadu je pôvodca povinný si objednať u
prepravcu pre zber a prepravu tohto odpadu veľkoobjemový kontajner alebo jeho
mimoriadny zber a prepravu.
3. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta
na verejnom priestranstve.
4. Vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach nádob na zmesový KO. Za ich zber
a prepravu zodpovedá prepravca.
5. Prepravca zrealizuje na území celej obce ako mimoriadnu akciu 2x ročne zber a prepravu
objemných odpadov.
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§ 11
,epovolené skládky na území obce.
1. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie
zakladania nepovolených skládok na jeho pozemku.
2. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce zakladá nepovolenú skládku na
Políciu Jasov, Obecný úrad, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach
odpadového hospodárstva.
3. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku (nehnuteľnosti), ktorý zistí, že na jeho
pozemku bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN alebo zákonom o odpadoch, je
túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť miestne príslušnému obvodnému úradu
životného prostredia a obci.
4. Ak ide o KO a DSO, pričom osoba zodpovedná za umiestnenie tohto odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore s týmto VZN alebo zákonom o odpadoch:
- je známa, táto osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie prepravcom,
- nie je známa, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.

IV. časť
Organizácia zberu komunálneho odpadu

§ 12
Príprava odpadov na prepravu
1. Pôvodca zodpovedá za odpad uložený v nádobách až do doby, kedy s ním začne nakladať
prepravca.
2. Nie je dovolené ukladať odpady mimo zberných nádob (toto neplatí pre vrecia
s druhotnými surovinami, pre ktoré existuje systém triedeného zberu odpadov), alebo
používať zberné nádoby prenajaté od prepravcu na iné účely ako je ukladanie odpadov.

§ 13
Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
1. Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na území obce musí prebiehať v súlade s POH
obce.
2. Vytriedené zložky KO podľa § 15 odsek 3 sa zhromažďujú a pripravujú pre účely
zhodnocovania na zbernom dvore obce Poproč, Oľšavská 24. Tento priestor sa určuje ako
priestor, kde môžu občania odovzdať papier, kartóny, plasty, batérie, akumulátory, sklo,
kovy, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad bezplatne.
3. KO a DSO, ktoré vznikli na území mesta a sú určené na zneškodnenie, sa zneškodňujú cez
prepravcu.
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§ 14
Triedenie odpadov
1. Každý pôvodca je povinný triediť nasledovné zložky KO a ukladať ich:
a) papier , sklo, plasty, tetrapaky a kovové odpady
- v rodinných domoch sa umiestňujú do farebných vriec a tie sa v určený deň (1 x
mesačne) odovzdávajú na odvoz, po vyprázdnení sa vrecia vracajú.
- prípadne do farebných zberných nádob (podľa jednotlivých zložiek) umiestnených na
vyhradených miestach v obci
b) objemný odpad ( nábytok ) a elektroodpad / vykladá sa v určený deň na určené
miesto 2 x do roka, odkiaľ je zabezpečený jeho odvoz
c) sezónny biologický odpad zo záhrad a parkov (konáre, tráva) – bude vyvážaný 1 x
mesačne
d) zmesový KO - kuka nádoba o objeme 110 L
e) DSO

2. Do nádob pre zber zmesového KO je zakázané ukladať:
- zložky KO, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber v zmysle systému triedeného
zberu KO,
- odpad z čistenia kanalizácie,
- odpad s obsahom škodlivín,
- odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný,
- hygienicky a epidemiologicky závadný odpad /napr. telá uhynutých zvierat a pod./,
- fekálie z chovu exotických zvierat.
3. Vyprázdňovať zberné nádoby s vytriedenými zložkami KO a ďalšími odpadmi alebo
zberať vrecia s triedenými zložkami KO môže len prepravca. Zakazuje sa občanom
(okrem pracovníkov prepravcu) vyberanie odpadov zo zberových nádob alebo vriec na
triedený zber.
4. Na zbernom dvore – sa zhromažďujú tieto zložky odpadov :
a) opotrebované batérie - kontajner,
b) opotrebované akumulátory – kontajner,
c) opotrebované pneumatiky – určené miesto,
d) žiarivky, nebezpečné odpady z domácností alebo obaly s obsahom nebezpečných
látok – kontajner,
e) nábytok,
f) elektroodpad,
g) biologický odpad.
Prevádzkovateľom zberného dvora je obec Poproč.
5. ,espotrebované lieky a liečivá sa odovzdajú do ktorejkoľvek lekárne.

§ 15
Intervaly zberu odpadov
Prepravca je povinný dodržiavať pri zbere KO, a ich zložiek nasledovné intervaly :
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a) zberné nádoby na zmesový KO vyprázdňuje prepravca na základe Harmonogramu
zberu odpadov,
b) zložky KO (okrem nebezpečných), pre ktoré existuje v obci triedený zber, zberá
prepravca na základe Harmonogramu zberu odpadov,.
Systém zberu a nakladania s KO a jeho zložkami ustanovený týmto VZN je záväzný pre
celé územie obce. Zber a prepravu KO vykonáva prepravca na základe zmluvy uzavretej
s obcou.
Iné nakladanie s KO alebo DSO, najmä premiestňovanie zberných nádob z určených
stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok,
vyberanie zložiek odpadu zo zberných nádob sa prísne zakazuje.

V. časť
Poplatky za odpady
§ 16
Poplatky
1. Výšku poplatkov za KO a DSO (ďalej len "poplatok za odpady a spôsob ich platenia
ustanovuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v súlade s ust.
čl. III. zákona o odpadoch, v nadväznosti na ust. § 10d zákona o miestnych poplatkoch
v znení noviel.
2. Výšku poplatkov schvaľuje OZ na základe návrhu , na svojom poslednom zasadnutí
v roku pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Príjem z poplatku za odpady a príjem za odpredaj vytriedených zložiek KO sa použije
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a DSO, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
4. Prostriedky získané z Recyklačného fondu za vytriedené zložky KO môžu byť použité len
na úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou na
zhodnotenie vyseparovaných zložiek.

§ 18
Priestupky a pokuty
1. Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten, kto napr. :
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 písm. b)
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm.
a) zákona o odpadoch
c) si nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 3 ods. 14 (§ 18 ods. 6 zákona o odpadoch)
d) nakladá so stavebným odpadom alebo s odpadom z demolácií v rozpore s § 40c
zákona č. 223/2001 o odpadoch.
2. Za priestupky uvedené v odseku 1 môže obec uložiť pokutu do 5.000 Sk.
3. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie odpadového
hospodárstva mesta (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, zvýšenie účinnosti
triedenia odpadov alebo zlepšenie technického a technologického vybavenia pre odpadové
hospodárstvo obce).
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4. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200 000,- Sk, ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.
Pokuta je príjmom obce.
5. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa
konania podľa odseku 4 dopustil, najneskôr však do 1 roka od konania opodstatňujúceho
uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov
o správnom konaní.
6. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec.
7. Kontrolnými orgánmi obce pre účely tohto VZN sú:
a) poslanci OZ,
b) členovia komisií pri OZ ,
c) obcou poverení pracovníci prepravcu,
d) orgány poverené konať a rozhodovať vo veciach stavebných, ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia, priestupkov pod.
e) hlavný kontrolór,
f) iné osoby poverené starostom obce alebo OZ.

VI. časť
§ 19
Prechodné, záverečné a zrušovanie ustanovenia.

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Poproči dňa
15.8.2008
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.9.2008
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.
3/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starosta obce
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