Obec Kladzany – Obecný úrad Kladzany
Kladzany 100, 094 21 Vranov n. T., SLOVAKIA,
tel. +421/57/4493147, e-mail: obeckladzany@stonline.sk, www.kladzany.sk

Obec Kladzany na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) Štatútu obce a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Kladzany toto

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 01/2019 o poplatku a nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kladzany
I. ZÁKLADNÉ POJMY
1. 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.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
3. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov, 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 cintorínov (§ 2 ods. 2, 3, 14 zákona).
Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí
prílohu VZN.
4. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje
ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu
(obci).
II. ÚČEL ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné
zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo
odpadov a čo možno najviac znižuje 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 písmen 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 podľra písmen a), b) alebo c).
III. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, a produkuje ročne
viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu 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 (ďalej len “drobné
stavebné odpady”) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú
program podľa Zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného
programu.
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený
program odpadového hospodárstva.

4. 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.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6. Zákazuje 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 a zneškodňovanie odpadov
spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zák. č. 223/2001 Z.z.
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 akékoľvek vypúšťať zostatky po spracovaní odpadových olejov
do pôdy.
7. Držitel odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu,
ktorý je držiteľom autorizácie, t. z. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia
SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu 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.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie
odpadu Okresný úrad Vranov nad Topľou na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad
v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu Vranov n. T. a obci
Kladzany, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. Okresný úrad Vranov n. T. na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu
štátnej správy alebo obce Kladzany požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie
odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť
zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písmena
b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i) Zákona.
IV. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
1. Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území obce Kladzany a s DSO, ktoré vznikli na území obce Kladzany,
zodpovedá obec Kladzany.
3. Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne
záväzným nariadením obce Kladzany. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu KO v obci Kladzany,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci Kladzany,
c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou Kladzany
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci Kladzany.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce Kladzany môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Kladzany. Obec Kladzany v zmluve podrobne
upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade
s platným programom odpadového hospodárstva obce Kladzany a s týmto VZN.
5. Obec Kladzany pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená požadovať od
držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce Kladzany,
potrebné informácie.
6. Držiteľ KO a DSO, alebo ten, kto nakladá s KO a DSO na území obce Kladzany, je povinný na vyžiadanie
obce Kladzany poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
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V. SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY
A ZNEŠKODŇOVANIA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
1) Obec Kladzany zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu KO vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nadoby (110 resp. 120 l)
zodpovedajúce systému zberu KO v obci Kladzany. Náklady na zbernú nádobu na zmesový KO sú
dané nákupnou cenou za 1 kus,
c) zberné nádoby na zmesový KO zabezpečuje obec Kladzany, pri znehodnotení nádoby alebo strate je
jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v
súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
d) zber zmesového KO uskutočňuje podľa kalendára zberu odpadov zberová spoločnosť, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Kladzany. Frekvencia zvozu je určená raz za
14 dní (prevažne v stredu).
VI. SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU A JEHO PREPRAVY
1)

V obci Kladzany sa vykonáva triedený zber:
a)
papiera, skla, plastov, kovov, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, textilu,
b)
elektroodpadov z domácností,
c)
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d)
nebezpečných odpadov,
d)
jedlých olejov a tukov z domácností,
e)
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a
právnická osoba, ktoré prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

Papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, textil
1)
Na triedený zber KO sú určené zberné nádoby (vrecia) v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v
tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia
zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
2)
Triedený zber KO uskutočňuje podľa kalendára zberu odpadov zberová spoločnosť v zmysle popisu
triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Kalendár zberu odpadov je zverejnený na webovom sídle
obce Kladzany.
3)
Textil (šatstvo, textílie, obuv, kabelky, opasky, malé hračky) môžu občania ukladať do zberovej nádoby
(kontajner) pri budove obecného úradu Kladzany.
Elektroodpady z domácností
1)
Obec má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania
s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Patria sem: napr. televízory, rádiá,
počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, biela a tmavá technika, ohrievače,
elektromotory, ručné elektrické náradie a pod.
2)
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu podľa kalendára
zberu odpadov.
3)
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo
v predajni elektrospotrebičov.
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1)
Obec Kladzany má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje
systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych
odpadov.
2)
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob umiestnených na predajných
miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so
zákonom o odpadoch.
3)
Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na obecnom úrade Kladzany.
Nebezpečné odpady
1)
Obec Kladzany má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje systém združeného
nakladania s nebezpečnými odpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
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2)

Občania môžu nebezpečné odpady bezplatne (2 x ročne) odovzdať prostredníctvom mobilného zberu
podľa kalendára zberu odpadov.

Jedlé oleje a tuky z domácností
1)
Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na obecnom úrade Kladzany.
2)
Jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec Kladzany
uzatvorenú zmluvu.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
1)
Obec Kladzany v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona nezabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
2)
Obec Kladzany má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou na zabezpečenie vykonávania
triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad.
3)
Obec Kladzany si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch,
na základe ktorej obec Kladzany preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny,
drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené. Obec
Kladzany zabezpečuje službu štiepkovania konárov zo záhrad (vhodné do domáceho kompostoviska)
mobilným zariadením podľa potreby občanov. O službu je potrebné požiadať na obecnom úrade
Kladzany.
4)
Na účely umožnenia kompostovania podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch obec Kladzany
uzatvára v potrebnom rozsahu s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky
rozložiteľného odpadu na domácich kompostoviskách.
5)
Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára obec Kladzany len jednu dohodu o
kompostovaní, a to s ich spoločným zástupcom.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
1)
Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
2)
Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene
potravín.
3)
Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
4)
Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
5)
Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom
tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je
oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné
požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a
aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou.
6)
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci Kladzany, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má
potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
7)
Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.
8)
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v
útulkoch, na chovných staniciach atď.
VII. SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY
A ZNEŠKODŇOVANIA OBJEMNÉHO ODPADU
1)

Objemný odpad predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový
odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby,
plechové rúry, ak sú súčasťou KO a podobne.
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2)
3)

Obec Kladzany zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a
prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.
Obecný úrad Kladzany zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu podľa
kalendára zberu odpadov a vopred osobitným oznamom v miestnom rozhlase.
VIII. SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY
A ZNEŠKODŇOVANIA DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV

1)
2)
3)
4)

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí
obec Kladzany vo všeobecne záväznom nariadení.
DSO sa odovzdáva na dvore za obecným úradom Kladzany.
K DSO, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé (separované)
zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
IX. MIESTNY POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE
KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)

Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci Kladzany miestny poplatok.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí za KO, ktoré vznikli na území obce
Kladzany a za DSO, ktoré vznikli na území obce Kladzany. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce
Kladzany pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce Kladzany, a pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci Kladzany trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká KO a ktorá vlastní alebo
má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajcu sa na území obce Kladzany, určenú na podnikanie.
Platiteľom poplatku je vlastník, správca a 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 obec
Kladzany. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu KO na území obce Kladzany, sú
povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade v Kladzanoch najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia
účinnosti tohto VZN, aby im obec Kladzany mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa
schváleného systému zberu komunálneho odpadu.
Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade Kladzany najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
Platitelia poplatku sú povinní obci Kladzany ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne
určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Sadzba poplatku za KO je 2,0 € za 1 vývoz 1 smetnej nádoby (obsah 110 l – plechová = 0,018 €/l príp.
120l – plastová = 0,016 €/l) pre systém množstevného zberu. Pri jednom nákupe je minimálny odber 2
ks žetónov. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku pri množstevnom zbere podľa
množstva vzniknutých KO v danom roku. Sadzba poplatku zahŕňa cenu za zneškodnenie KO,
manipulačné a prepravné náklady viažúce sa k typu nádoby a frekvencie odvozov.
Sadzba poplatku za DSO je 0,030 €/1kg DSO bez obsahu škodlivín. Poplatok za DSO bez obsahu
škodlivín bude hradený v hotovosti do pokladne obce Kladzany po jeho odovzdaní do zbernej nádoby
(kontajnera) pri obecnom úrade Kladzany.
Poplatok vyrubí obec Kladzany platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva
množstevný zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN, obec Kladzany poplatok
platobným výmerom nevyrubí.
Obec Kladzany, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých
prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zák. č. 195/1998 Z. z. v platnom znení), poplatok
znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa ods. 8 tohoto VZN alebo môže poplatok odpustiť.
Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO môže obec Kladzany použiť výhradne
na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním KO a DSO.
Obec Kladzany nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce Kladzany, a pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
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X. OBEC KLADZANY 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 činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce Kladzany a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na
nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
1)

2)
3)
4)

XI. Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods. 3 písm. b) Zákona,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Kladzany v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm. a)
a § 39 ods. 5 písm. c) Zákona),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. Ill. ods. 10 tohoto VZN (§ 18 ods. 6 Zákona),
d) neposkytne obcou Kladzany požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9 Zákona).
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,97 €.
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec Kladzany a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu obce Kladzany.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č.
372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento Zákon neustanovuje inak.
XII. POKUTY PRÁVNICKÝM OSOBÁM

1)

2)

Starosta obce Kladzany môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3.319,39 €, ak právnická osoba
poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto všeobecne záväzného nariadenia obce Kladzany. Pokuta je
príjmom obce Kladzany.
Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel 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.
XIII. ÚČINNOSŤ

1)
2)

3)

Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2001 zo dňa 10. 12. 2001 o
nakladaní s KO a DSO.
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Kladzany bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 28. 02. 2019 a zvesené dňa 15. 03.
2019.
Toto VZN prejednalo na svojom zasadnutí obecné zastupiteľstvo v Kladzanoch dňa 15. 03. 2019
uznesením číslo 015/2019.

Ing. Daniel LORINC
starosta obce
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