VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ LEHOTA
č. 1/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území Obce Malá Lehota
Obecné zastupiteľstvo obce Malá Lehota vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 39 ods. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len “ zákon o odpadoch” / sa uznieslo na
tomto Všeobecne záväznom nariadení /ďalej len VZN/
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi,
biologicky rozložitelnými kuchyňskými a reštauračnými odpadmi od prevádzkovateľov kuchyne,
elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území katastra obce Malá Lehota
2. Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi uvedenými v tomto
VZN na území katastra obce Malá Lehota.
Článok 2
Základné pojmy pre potreby tohto VZN
1. Pôvodca odpadu pre potreby tohto VZN je každý, koho činnosťou vznikajú odpady uvedené
v článku 1 bode 1. tohto VZN.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa predmetný
odpad nachádza.
3. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce Malá
Lehota pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, 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 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, cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4. Drobný stavebný odpad - za drobný stavebný odpad na území obce sa považuje:
Odpad pochádzajúci z drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác od fyzických osôb
podliehajúcich ohláseniu stavebnému úradu definovaných v § 55 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) resp. tých stavebných
prác , ktoré ohláseniu nepodliehajú a sú definované v § 56 písm. h) stavebného zákona
Pre potreby tohto VZN sa za drobný stavebný odpad považuje odpad uvedený
v predchádzajúcom odstavci v objeme do 1 m3 za rok na nehnuteľnosť, na ktorej sú realizované
práce, pri ktorých vzniká drobný stavebný odpad.
5. Triedené zložky KO bez nebezpečných vlastností – papier, sklo, kovy, plasty, biologicky
rozložiteľný odpad, kombinované obaly a pneumatiky vznikajúce v rámci KO od ich pôvodcov
v obci Malá Lehota..
6. Triedené zložky KO s nebezpečnými vlastnosťami – batérie, motorové oleje, farby, žiarivky, iné
elektroodpady a pod. vznikajúce v rámci KO od ich pôvodcov v obci Malá Lehota.

7. Objemný odpad - je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer ukladať
do 110 l – 240 l KUKA nádob resp. 1100 l zberných nádob a nie je ho možné zaradiť ako inú
zložku KO v zmysle tohto VZN.
8. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov (20 03 01 zmesový komunálny odpad), pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa VZN vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
Obec zavedie množstvový zber odpadu na základe žiadosti takej právnickej osoby alebo
podnikateľa, ktorý preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je
presne merateľné objemom zbernej nádoby.
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo
iným nežiaducim únikom
9. Prevádzkovateľ kuchyne je osoba definovaná v § 39 ods. 2 zák. č. 223/2001 Z.z.
10. Stanovište zberných nádob je miesto dočasného uloženia zbernej nádoby v čase zberu odpadu.
Nachádza sa pri nehnuteľnosti, z ktorej KO pochádza, na verejnom priestranstve, alebo
priestranstve bez obmedzenia prístupnom z verejného priestranstva. Vždy ale v bezprostrednej
blízkosti komunikácii, z ktorej je zber vykonávaný.
Článok 3
Všeobecné podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi
1. Obec umožní na území obce oprávnenému odberateľovi v zmysle zákona o odpadoch vykonávať
zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodenenie biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady.
2. Fyzické a právnické osoby na území obce sú povinné v zmysle VZN sa stať účastníkmi obecného
systému zberu KO, tým spôsobom, že odpad budú uskladňovať do obcou stanovených zberných
nádob podľa druhu odpadu a v obcou stanovenom harmonograme.
3. KO je riadne pripravený k odvozu, ak:
a. je riadnym spôsobom uložený v zbernej nádobe,
b. prístup k nádobám je bez obmedzenia,
c. je v bezprostrednej blízkosti komunikácie, z ktorej je zber vykonávaný
d. obsah nádoby nie je zamrznutý, resp. netlie alebo nehorí.
4. Ak KO nie je riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner obce požiada vlastníka o odstránenie
závad. Ak sa tak nestane, občan pripraví odpad na nasledujúci termín zberu, resp. ho zaradí do
iného zodpovedajúceho spôsobu zberu v zmysle tohto VZN. Zmluvný partner o tejto skutočnosti
oboznámi obec.
5. Účelom odpadového hospodárstva pre potreby tohto VZN je:
- predchádzať vzniku nežiadúcich skládok a čo možno najviac znižovať znečisťovanie
životného prostredia,
- zabezpečiť pre čo najväčšie množstvo vzniknutých KO ich zhodnotenie.
6. Množstvový zber:
a) Žiadosť o zavedenie množstvového zberu na nasledujúci kalendárny rok je potrebné
podať písomne 90 dní pred skončením aktuálneho kalendárneho roka.
b) Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval
odvozu komunálnych odpadov, ale minimálne jedenkrát za 14 dní.
c) V prípade záujmu o zmenu intervalu odvozu je potrebné o ňu písomne požiadať
minimálne 30 dní pred požadovanou zmenou.
7. Kal zo septikov (odpad 20 03 04):
a) majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými
predpismi,
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b) osoby uvedené v bode a) tohto odstavca sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne
prostredníctvom oprávnenej organizácie,
c) informácie o týchto organizáciách eviduje Obecný úrad v Malej Lehote,
d) každý vlastník septika je povinný po dobu 5 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení odvozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii
na mieste na to určenom,
e) zakazuje sa ich vypúšťanie na verejné priestranstvo, či vlastný pozemok.
8. V prípade pochybnosti či ide o drobný stavebný odpad u fyzických osôb rozhoduje pre potreby
súladu s ustanoveniami tohto VZN obec Malá Lehota. Pri činnosti právnických osôb alebo
fyzických osôb podnikajúcich podľa osobitných predpisov nemôže vnikať drobný stavebný
odpad.
9. Pôvodcovia drobného stavebného odpadu ako aj odpadu z výmeny krytiny, sú povinní predložiť
doklad o vyhovujúcom zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutého odpadu Obecnému úradu
Malá Lehota.
10. Pôvodcovia biologicky rozložiteľného odpadu sú povinní prednostne tento odpad zhodnocovať
svojpomocne pri svojej činnosti (napr. kompostovaním). Je zakázané takýto odpad spaľovať či
skládkovať. Pokiaľ si pôvodca objedná veľkoobjemový kontajner obecný úrad mu ho pristaví aj
odvezie na náklady objednávateľa sám, resp. prostredníctvom zmluvnej organizácie.
11. Pôvodcovia a držitelia komunálneho odpadu, ktorí sú vlastníci, správcovia a nájomníci
jednotlivých chát a to fyzické alebo právnické osoby, ukladajú zmesový KO do 1 100 l
kontajnerov, ktoré sú umiestnené v jednotlivých častiach štálov. Zároveň sa zakazuje do týchto
kontajnerov ukladať také látky, ktoré by tieto poškodzovali (žeravé uhlie, kyseliny, kovy,
kamene), nebezpečné zložky KO, drobný stavebný odpad, pneumatiky, a pod.) To platí aj pre
ostatných obyvateľov obce.

Článok 4
Zberné nádoby a podmienky zberu
Zberné nádoby
zberné nádoby sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.
Zbernú nádobu si môže občan zakúpiť na obecnom úrade, prípadne u iného subjektu, ale zberná
nádoba musí zodpovedať systému vývozu v obci.
Plastové vrecia na triedený zber obdrží každá domácnosť od obce. To sa netýka lokalít, v ktorých
sú trvalo umiestnené kontajnery na vytriedené zložky KO ako aj zmesový KO.
Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
- pri nehnuteľnostiach určených na bývanie v bezprostrednej blízkosti trasy zberového vozidla
zberné nádoby s objemom od 110 l do 240 l, tzv. KUKA nádoby,
- pri nehnuteľnostiach slúžiacich ako nebytový priestor (napr. objekty slúžiace na podnikanie)
ap.) zberné nádoby s objemom 110 l – 240 l, resp. 1100 litrov – platí pre prístupné lokality
zberovým vozidlom,
- pri nehnuteľnostiach slúžiacich na rekreáciu, turistický ruch a športové aktivity, ktoré sa
nenachádzajú v bezprostrednej blízkosti trasy zberového vozidla sú to plastové vrecia,
- kontajnery s objemom 5 m3 a 7 m3 pre zber zabezpečovaný obcou - zberné miesta
v jednotlivých štáloch, resp. po vzájomnej dohode držiteľa odpadu s obcou,
- 1 100 l kontajnery s označením sklo,
plastové vrecia na vytriedené zložky KO plasty, papier, sklo.
Článok 5

Zložky KO pre potreby tohto VZN
Triedené zložky KO:
Pôvodca je povinný z komunálnych odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti vytriediť tieto zložky:
20 01 01 papier a lepenka
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-

noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky, knihy
bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, papierové a kartónové
obaly.
Odpad nesmie obsahovať: pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny
papier, uhľový papier, obaly z mlieka a džúsov.

20 01 02 sklo
- nevratné fľaše zo skla, nevyužiteľné resp. rozbité tabule skla z okien a dverí, fľaše od
zaváranín a pod. očistené od zbytkov z pôvodného obsahu.
- Odpad nesmie obsahovať: žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové
uzávery na fľaše
20 01 39 plasty
- PET fľaše od malinoviek, stolových vôd s vrchnákmi a etiketami, fólie, plastové obaly,
tašky, obaly z drogérie
20 01 40 kovy
16 01 03 opotrebované pneumatiky
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad, cintorína, verejnej zelene)
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
20 01 25 jedlé oleje a tuky
Elektroodpady:
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35
Nebezpečné zložky:
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 03 07 Objemný odpad
Drobný stavebný odpad (17 09 04)
Po ich vytriedení bude zostávajúci odpad podľa charakteru považovaný za:
20 03 01 zmesový komunálny odpad
Článok 6
Systém zberu KO v obci
Odpad 20 03 01 – zmesový komunálny odpad bude vyvážaný v pravidelných intervaloch 1 x 7 dní,
pričom v čase zberu sú občania povinní si zberné nádoby vyložiť na stanovištia zberných nádob.
Pravidelný termín zberu odpadu bude uverejnený na internetovej stránke obce, úradnej tabuli obce,
resp. oznámený v miestnom rozhlase na základe dohody so zmluvným odberateľom. Prípadné zmeny
spôsobené štátnymi sviatkami, dňami pracovného pokoja, alebo vyvolané poveternostnými
podmienkami či požiadavkami niektorej zo zmluvných strán budú oznámené najneskôr 2 dni pred
pôvodným, resp. upraveným termínom zberu.
Spôsob zberu:
a) Zber za využitia 110 l až 240 l zberných nádob (KUKA nádob)
- v individuálnej bytovej zástavbe v miestach celoročne prístupných zberným vozidlom;
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b) Zber s použitím 1 100 l kontajnerov pre
- majiteľov rekreačných objektov
- obyvateľov, kde nie je možný celoročný prístup zberným vozidlom : Tomov štál, časť
Debnárovho štálu, Hubačov štál
c) Zber s použitím 1 100 l kontajnerov, príp. 110 l zberných nádob, pre právnické osoby a
fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a iné právnické osoby
- výrobné prevádzky, školské zariadenia, sociálne zariadenia, rekreačné zariadenia, a iné
zariadenia v obci;
d) Zber s využitím zhromažďovacích miest umiestnených v lokalitách, ktoré nie sú prístupné
zberným vozidlom, za použitia plastových vriec v deň stanovený harmonogramom pre odvoz
KO a DSO
- Závoz
V prípade množstvového zberu:
a) minimálny interval odvozu komunálnych odpadov je 14 dní;
b) pôvodca súhlasí s definovaním množstva odpadu m zbernej nádoby v litroch.
c) Pre množstvový zber obec umožňuje pôvodcom si vybrať z nádob:
- 110 l až 240 l kovová, alebo plastová nádoba - KUKA nádoba;
- 1100 l kontajner;
- plastové vrece.
Vytriedené zložky:
200101 papier a lepenka
200139 plasty
Budú zbierané 1 x za mesiac systémom vysýpania zberových vriec, ktoré obyvatelia umiestnia na
stanovištia zberných nádob najskôr večer pred dňom zberu.
V lokalitách, v ktorých sú na tieto zložky KO umiestnené 1100 l kontajnery, bude zber vykonávaný
prostredníctvom týchto kontajnerov ako aj zo stanovíšť zberných nádob /papier/.
200102 sklo
Budú zbierané 1 x za mesiac systémom vyprázdňovania určených kontajnerov, ako aj zo stanovíšť
zberných nádob vysypaním zberových vriec.
200140 kovy
Budú zbierané 2 x ročne systémom odberu odpadu umiestneného na stanovištia zberných nádob
najskôr večer pred dňom zberu.
Odpad je možné odovzdávať aj počas celého roka na zbernom mieste určenom obcou / Domčekov štál
– RK škola/.
200201 biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad)
Budú zbierané 2 x ročne systémom umiestnenia 5 resp. 7 m3 kontajnerov na určených stanovištiach
v obci.
200201 biologicky rozložiteľný odpad (odpad z parku a cintorína)
Obec zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejnej zelene a cintorína.
16 01 03 opotrebované pneumatiky
Budú zbierané 2 x ročne systémom odberu odpadu umiestneného na stanovištia zberných nádob
najskôr večer pred dňom zberu.
Odpad je možné odovzdávať aj priebežne počas celého roka na zbernom mieste určenom obcou
/Domčekov štál – RK škola/.
Elektroodpad:
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
5

Budú zbierané 2 x ročne systémom odberu odpadov zo stanovíš zberných nádob. Odpad je možné na
stanovištia vyložiť hneď ráno v deň zberu.
Nebezpečné zložky KO:
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
Budú zbierané 2 x ročne systémom odberu odpadov zo stanovíš zberných nádob. Odpad je možné na
stanovištia vyložiť v deň zberu, najneskôr do doby príjazdu zberového vozidla spôsobom
zabraňujúcim úniku škodlivých látok z odpadu.
20 03 07 Objemný odpad
Bude zbieraný minimálne 2 x ročne systémom umiestnenia 5 resp. 7 m3 kontajnerov na určených
stanovištiach v obci.
Rovnako bude odpad odvážaný aj z údržby a prevádzky cintorína. Do tohto kontajnera je možné
vhadzovať umelé kytice, vence a biologicky nerozložiteľný odpad z údržby hrobov, nie však kamene,
hlinu, staré náhrobné pomníky a pod..
Drobný stavebný odpad
(Bude evidovaný pod kat. číslom 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb, demolácií)
Bude zbieraný 2 x ročne systémom umiestnenia 5 resp. 7 m3 kontajnerov na určených stanovištiach
v obci.
200108 kuchynský a reštauračný odpad (odpad zo potravín)
20 01 25 jedlé oleje a tuky
Tieto odpady si bude na vlastné náklady a na základe zmluvy s oprávneným odberateľom
zabezpečovať prevádzkovateľ kuchyne.
V rámci tejto činnosti je prevádzkovateľ kuchyne povinný svoj odpad zhromažďovať spôsobom
zabraňujúcim šíreniu zápachu a množeniu hlodavcov a hmyzu. Odpad nesmie zhromažďovať v
priestore verejne prístupnom.
O spôsobe manipulácie a odovzdávania odpadov na požiadanie obecného úradu prevádzkovateľ
poskytne obci príslušné informácie.
Obec nezavádza zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – kuchynského odpadu
od fyzických osôb. Odôvodnenie je uvedené v článku 9. Iné ustanovenia.
Článok 6
Povinnosti pôvodcu, držiteľa odpadu. Zákazy.
1. Fyzické osoby, ktoré tvoria drobný stavebný odpad nad 1 m3 odpadu ročne, sú povinné tento
odpad likvidovať samostatne na vlastné náklady.
2. Pôvodca resp. držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto VZN. Pri
nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a
životné prostredie.
Taktiež je povinný :
 starať sa o miesto umiestnenia zbernej nádoby z hľadiska hygienického a estetického
 umiestniť v čase zberu a zvozu KO, v zmysle stanoveného harmonogramu, zbernú nádobu
alebo zberné plastové vrece na verejnom priestranstve tak, aby bola voľne prístupná pre
obsluhu zberového vozidla.
3. Pôvodca, resp. držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území katastra obce,
je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
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4. Osoba , ktorá zistí, že jej nie je zabezpečovaný odvoz komunálnych odpadov v zmysle tohto VZN
je povinná toto bezodkladne oznámiť Obecnému úradu v Malej Lehote. V inom prípade OcÚ
nenesie zodpovednosť za nevykonávanie zberu a za zjednanie nápravy.
5. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným
odpadom v takom rozsahu, že nezodpovedá práve zberanej zložke KO, zberná nádoba nebude
vyprázdnená. Držiteľ zbernej nádoby je povinný odpad roztriediť na jednotlivé zložky v zmysle
tohto VZN a následne ich odovzdať pri nasledujúcom zbere konkrétnych zložiek KO podľa ich
skutočnej skladby.
6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol

umiestnený odpad v rozpore so zákonom č.223/2001 Z.z., alebo týmto VZN, je povinný
to oznámiť bezodkladne Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici,
pracovisko Žarnovica a Obci Malá Lehota.
Zakazuje sa:
a) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN a ukladať odpad do zberných nádob neurčených týmto VZN, resp.
mimo nich;
b) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.;
c) Opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností;
d) Do kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad z cintorína vhadzovať umelé kytice, vence,
a biologicky nerozložiteľný odpad z údržby hrobov.
e) Zberné nádoby preplňovať;
f) Do zberných nádob dávať horúci popol , škváru, dávať do nich kamene, konáre, uhynuté
zvieratá, primiešavať nebezpečné zložky KO a iný odpad, ktorý nie je KO;
g)

Zberné nádoby zalievať vodou;

h)

Svojvoľne premiestňovať a poškodzovať 1 100 l kontajnery.
Článok 7
Povinnosti obce

1. Informovať o harmonograme zberu KO a jeho zložiek spôsobom v obci obvyklým najneskôr 2
dni pred zberom;
2. S osobami, ktoré vykonávajú zber KO v zmysle tohto VZN, uzatvoriť zmluvu na príslušný rozsah
činnosti;
3. Zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom a týmto VZN;
4. Zabezpečiť v rámci zavedeného systému zberu odpadov na náklady užívateľa
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci;

zberné nádoby

5. Zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v súlade s týmto VZN;
Článok 8
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
stavebných odpadov

drobných

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí obci miestny poplatok, určený samostatným VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku.
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2. Z miestneho poplatku nie sú hradené náklady na systém oddeleného zberu odpadu

z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad“) z domácností, biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.
Článok 9
Iné ustanovenia.
Obec v súlade s ustanovením § 39 ods. 18 písm. b) bod 3. zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – kuchynského odpadu na
území obce od fyzických osôb.
Náklady obce na nakladanie s komunálnymi odpadmi predstavovali v roku 2012 čiastku 24 086 €.
Nakoľko v obec Malá Lehota nemá zavedený množstvový zber je maximálna výška poplatku v zmysle
§ 78 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady stanovená na maximálne 0, 1095 eura za osobu a kalendárny deň.
To na osobu ročne predstavuje 39,9675 €.
Náklady na osobu v obci Malá Lehota v roku 2012 dosiahli 21,60
z maximálnej výšky poplatku.

€, čo je viac, ako 50 %

Zavedením zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – kuchynského odpadu by došlo
ešte k zvýšeniu nákladov a významnému zaťaženiu rozpočtu obce.
Preto považuje obec zavedenie triedeného zberu uvedeného odpadu za ekonomicky neúnosné.
Rozhodnutie nezaviesť triedený zber uvedeného odpadu je podporené aj ustanovením § 39 ods. 18
písm. a) bod 3. zákona o odpadoch. Hustota osídlenia obce je 41 obyvateľov na 1 km2. Obec je
charakteristická štálovým typom osídlenia. Vzdialenosť medzi jednotlivými štálmi je až 5 km,
s čiastočnou nedostupnosťou zberovou technikou najmä v zimnom období.
Článok 10
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a.) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch] a
ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi
na území obce,
Článok 11
Priestupky, pokuty a sankcie, kontroly
3. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom § 18 ods. 4 písm. b)],
b. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou § 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c)],
c. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 7,
d. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 12,
e. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.
4. Za priestupok podľa odsek 1 písm. a.) až d.) možno uložiť pokutu do výšky 165,96 €
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a.) až e.) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
6. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 €, ak táto poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto všeobecne záväzného
nariadenia obce . Pokuta je príjmom obce. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , kedy
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sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 8 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov dopustil: najneskôr však do troch rokov
od porušenia VZN. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom
konaní a sú príjmom obce.
7. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce, poslanci OZ,
pracovníci obecného úradu, príslušná komisia zriadená pri obecnom zastupiteľstve.
Článok 12
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 9/2008 obce Malá Lehota o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Malá Lehota.
2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Malá
Lehota schválené obecným zastupiteľstvom dňa 31.05.2013, uzn. č. 16/2013.

Marta Tisovská
starostka obce

Vyvesené : od 16.05.2013 – do 31.05.2013
Schválené: 31.05.2013
Vyhlásené: 01.06.2013
Nadobúda účinnosť : 16.06.2013
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