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Samospráva obce Nová Vieska
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVÁ VIESKA
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi číslo
1/2020
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske podľa § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona
č. 79/2015 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 „nariadenie“):
§2
Predmet nariadenia
1/ Toto nariadenie vymedzuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva funkčný systém
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová
Vieska ( ďalej len „obec “) a to nasledovne:
a) nakladanie a spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej aj ,,ZKO“) a drobného
stavebného odpaduI (ďalej aj ,,DSO“),
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov (ďalej aj ,,KO“),
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej aj ,,BRKO“),
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
•
•
•
•
•
•

elektroodpadov z domácností,
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
jedlých olejov a tukov,
šatstva a textilu,

f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g) spôsob spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
I

Pojem je zadefinovaný v ustanovení § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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§3
Nakladanie a spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu /ZKO/
a drobného stavebného odpadu /DSO/
1.Na území obce zabezpečuje nakladanie s KO spoločnosť, s ktorou ma obec uzatvorenú zmluvu
a ktorá má oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (ďalej len „poskytovateľ
služby“).
2. Každý pôvodca KO a DSO je povinný tento odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať na
zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa systému stanoveného týmto nariadením.
3. Pôvodca odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby povereného zamestnanca
Obecného úradu obce Nová Vieska (ďalej aj „OcÚ “). Pridelenie a rozmiestnenie nádob na
ZKO určuje OcÚ a pridelenie a rozmiestnenie nádob na triedené zložky komunálnych odpadov
určuje OcÚ spolu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ( ďalej aj „OZV“).
4. Systém zberu a prepravy ZKO:
a) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 120 l,
240 l.
b) Každá domácnosť má nárok na 1 zbernú nádobu na TKO, ktorá jej bude prenajatá obcou. V
prípade potreby si ďalšiu zbernú nádobu môže domácnosť kúpiť, alebo požiadať obec o vydanie
ďalšej nádoby, za ktorú bude obci platiť prenájom. Cenu za prenájom nádob na daný rok obec
včas zverejní.
c) Náklady na zmesový komunálny odpad na domácnosť znáša občan prostredníctvom
miestneho poplatku - žetónu. Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu po podpísaní zmluvy
o nájme a zaplatení ceny za prenájom. Zberné nádoby im budú vydané povereným pracovníkom
obce.
d) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec. Ak si občan zabezpečí
zberovú nádobu na vlastné náklady, tak takto zadovážená nádoba musí byť v súlade s týmto
VZN ako aj požiadavkami obce ako zberovej spoločnosti.
e) Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu obec ako
zberová spoločnosť. Harmonogram zvozu je zverejnený v aktuálnych kalendároch vydaných
obcou, na úradnej tabule, a na internetovej stránke obce.
f) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.
5. Organizátor kultúrnych, športových, jednorazových podujatí a iných činností pre verejnosť je
povinný:
• urobiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov a zabezpečovať čistotu a poriadok v rámci
poskytovanej činnosti,
• zabezpečiť dostatok zberných nádob na ZKO a triedené zložky KO
má zakázané:
• ukladať odpad do nádob určených pre iné systémy.
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6. Znehodnotenie, stratu alebo krádež nádoby je užívateľ povinný nahlásiť na OcÚ .
7. Ak nie je nádoba na ZKO riadne pripravená na odvoz alebo sa v nádobe nachádza iný druh
odpadu, na ktorý je nádoba určená, poskytovateľ služby je oprávnený nevykonať riadny zber
odpadu. Vlastník, užívateľ alebo správca je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odvoz.
Poskytovateľ služby upovedomí o skutočnosti OcÚ .
8. Reklamácia na neuskutočnený zber odpadu sa považuje za oprávnenú, ak je poskytovateľovi
služby alebo OcÚ nahlásená do 24 hodín a nie sú splnené ustanovenia uvedené v § 3 ods. 8
tohto nariadenia.
9. OcÚ si vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme odvozov odpadov (vianočné a
veľkonočné sviatky a pod.). Pôvodcovia KO sú o tejto skutočnosti včas informovaní
poskytovateľom služby aj OcÚ spôsobom v mieste obvyklým.
10. Zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín a po vytriedení na jednotlivé zložky sa
uskutočňuje formou množstvového zberu na vyhradenom zbernom mieste.

§4
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1/ Poskytovateľ služby, ktorý na území obce vykonáva zber a prepravu ZKO a triedený zber
KO, je povinný:
a) vyprázdňovať zberné nádoby a manipulovať s krytmi nádoby tak, aby nedošlo k
hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zbernej nádoby ju umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) uskutočňovať zber v súlade s určeným harmonogramom.
§5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Na území obce je zabezpečený zber
1. biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu cintorínov
• Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny
odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
• Za účelom zhodnocovania bioodpadu zo záhrad a parkov je k dispozícii zberné miesto
pre zelený odpad.
• Obyvatelia môžu využiť služby obce za účelom zvozu bioodpadu zo záhrad alebo
bioodpad kompostovať na vlastné náklady v domácich kompostoviskách.
• Obyvateľ obce Nová Vieska ( ďalej aj „ fyzická osoba“) a poplatník miestneho poplatku
za KO a DSO bez trvalého pobytu na území obce je oprávnený biologicky rozložiteľný
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odpad zo záhrad odovzdať na stále zberné miesto neobmedzene a bezplatne po celý rok.
2. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (napr. šupky z ovocia a
zeleniny, zvyšky potravín, chlieb, pečivo, vaječné škrupiny, potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a
potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu). Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad na svojom území pre obyvateľov
obce z dôvodu, že umožňuje pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie. Dôvodom nezavedenia
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností je uplatnenie
výnimky v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu (§81 odsek 21, písm. b) zákona o
odpadoch).
1.1.Domácnosť každého rodinného domu alebo bytového domu s pozemkom so zeleňou
alebo záhradou, ktorá sa rozhodla zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad iba
prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, je povinná mať ho v dostatočnej kapacite.
Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom
upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu
s kompostovaným materiálom. Výsledným produktom je kompost využívaný pre
potreby domácnosti. Pri využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká
povinnosť doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť používa
vlastný kompostovací zásobník.
1.2.Čestným prehlásením o využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka sa občan
zaväzuje a berie na vedomie nasledovné skutočnosti, že:
a) na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka bude riadne kompostovať
všetok biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zo svojej domácnosti
a biologický odpad zo záhrady a údržby zelene vo vlastnom kompostovacom
zásobníku, pričom tento odpad využije ako druhotné hnojivo,
b) o využívaní kompostovacieho zásobníka bude informovať všetkých, ktorí s ním
žijú v spoločnej domácnosti a poučí ich o zákonných povinnostiach o nakladaní
s biologicky rozložiteľným odpadom a jeho využitím vo svojej domácnosti,
c) obec ako správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať
miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných pre
svoje účely,
d) občan je povinný strpieť výkon kontroly, povoliť vstup kontrolnému orgánu
a vytvoriť mu primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie
kontrolných zistení,
e) je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v
zmysle zákona o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov. Je si vedomý
skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu
priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch,
f) v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude
povinný si objednať likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby,
g) je si vedomý následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom
prehlásení,
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h) svojím podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje sú správne a súhlasí so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov v informačných systémoch obce,
i) toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov
vzniká povinnosť ho aktualizovať do 30 dní,
1.3.Čestným prehlásením poplatník preukazuje, že triedi určený podiel zložiek komunálneho
odpadu pre účely zníženia obcou stanoveného miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
(vrátane zberu a prepravy) v plnej miere zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
1.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom prostredníctvom
oprávnenej osoby.
2.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný tento druh odpadu triediť a ukladať do zberných
nádobách na to určených.
3.

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne.
4.

§7
Spôsob zberu elektroodpadov z domácností
Na elektroodpad z domácností (napr. televízor, chladnička, mikrovlnka, rádio,
počítačová a telekomunikačná technika, elektrická hračka, video, mobil, svietidlo, varič,
ohrievač, kávovar, práčka, elektromotor, ručné elektrické náradie atď.) sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov.
1.

2. Obec má uzavretú zmluvu s OZV/výrobcom/treťou osobou pre elektroodpady, ktorá

prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z
komunálnych odpadov.
3. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti

výrobcov na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych

odpadov.

Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii
zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce.
4.

Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
5.
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Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
6.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
7.

§8
Spôsob zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s
obalmi
1.
Obec má uzatvorenú zmluvu s OZV pre obaly, ktorá prevádzkuje a zabezpečuje systém
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
2.
Týmto nariadením sa určuje spôsob zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov
pre papier, plasty, kovy a kompozitné obaly, a to nasledovne:
•
•
•
3.

Na zber komodity sa používajú: -120 l plastové vrecia farebné alebo transparentné.
Triedený zber týchto komodít sa uskutočňuje lokálnym (od domu k domu) systémom.
Na zber skla sú uložené v obci kontajnery.
Spôsob zberu jednotlivých komodít:

Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú v lokálnych zberoch do 120 l vriec. Zber sa
zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a
fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a
nábytok a pod, viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov,
kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc
Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú v lokálnych zberoch do 120 l vriec. Zber sa
zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu.
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky
a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú v lokálnych zberoch do kontajnerov, ktoré sú stále
uložené na vyhradenom mieste . Odvoz sa zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
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Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
Papier - v rámci triedeného zberu sa zbierajú v lokálnych zberoch prostredníctvom do 120 l
vriec. Zber sa zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a
pod.
Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený, na webovej stránke obce, v
miestnych letákoch, ktoré sú každý rok je distribuované do jednotlivých prevádzok a domácností
ako aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.
4.
Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s
príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

§9
Spôsob zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov
1/ Pre použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2/ Fyzická osoba ako pôvodca je oprávnený použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať
na predajných miestach priamo ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný
spätný zber.

§ 10
Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok
1/ Pôvodca odpadu je povinný veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotné pomôcky
nespotrebované fyzickými osobami odovzdať do verejných lekární.
2/ Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na komunálny odpad.

§ 11
Spôsob zberu jedlých olejov a tukov
1. Zber jedlých olejov a tukov je na území obce zabezpečovaný na základe zmluvného vzťahu
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s príslušnou spoločnosťou.
2. Odvoz a zber sa zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu. Harmonogram zvozu je
zverejnený, na webovej stránke obce, v miestnych letákoch, ktoré sú každý rok je
distribuované do jednotlivých prevádzok a domácností ako aj prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
§ 12
Spôsob zberu šatstva a textilu
1. Zber šatstva a textilu je na území obce zabezpečovaný na základe zmluvného vzťahu s
príslušnou spoločnosťou.
2. Odvoz a zber sa zabezpečuje podľa harmonogramu zvozu. Harmonogram zvozu je
zverejnený, na webovej stránke obce, v miestnych letákoch, ktoré sú každý rok je
distribuované do jednotlivých prevádzok a domácností ako aj prostredníctvom miestneho
rozhlasu.

§ 13
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností
s obsahom nebezpečných látok
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady ( napr. nábytok, dvere, koberce a pod.),
ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do zbernej nádoby na zmesový odpad alebo
príslušnej nádoby na triedený zber.
2. Obec zabezpečuje zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 2x ročne na základe vydaného
harmonogramu zberu zverejneného spôsobom v mieste obvyklým.

§ 14
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1. Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové
vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického
kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
2. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou

pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto
pneumatiky vymieňa) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.
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§ 15
Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp
1.

Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len osoby, ktoré
majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.

2.

Majitelia septikov a žúmp resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú
povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej
osoby.

3.

Každý majiteľ septiku a žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať
doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku a žumpy oprávnenou osobou a o jeho
bezpečnej likvidácii.

4.

Zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp prebieha v čistiarni odpadových vôd.
§ 16
Povinnosti pri nakladaní s odpadmi

Zakazuje sa :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ukladať do nádob pre bytovú výstavbu odpad z podnikateľskej činnosti,
preplňovať a preťažovať zberné nádoby,
svojvoľne premiestňovať nádoby,
poškodzovať zberné nádoby a kryty na zberné nádoby,
používať zberné nádoby na iný účel ako je ukladanie príslušného odpadu,
zmiešavať ZKO a vytriedené zložky KO,
vytvárať nezákonne umiestnený odpad,
ukladať odpad mimo zberných nádob,
vyberať odpad zo zberných nádob,
otvárať kryty na zberné nádoby za účelom vyberania odpadov zo zberných nádob,
k)
spaľovať odpad v zberných nádobách a mimo nich,
l) vylievať použité oleje a tuky do kanalizácie, resp. vylievať ich na voľnom priestranstve,
m) do zberných nádob určených na zber ZKO ukladať:
vytriedené zložky KO, zeminu, DSO, objemné odpady, priemyselný odpad z obchodnej
činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý
odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a pod.

§ 17
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1/ Nezákonne umiestnený odpad je ten, ktorý sa nenachádza v nádobách na to určených, resp.
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na mieste na to určenom.
2/ Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba písomne alebo e-mailom príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu, v ktorom územnom obvode sa
nachádza nehnuteľnosť, na ktorej je tento odpad umiestnený.
3/ Náležitosti oznámenia o nezákonne uloženom odpade sú:
a)
b)
c)
d)

presná lokalizácia - katastrálne územie, číslo parcely, názov ulice a pod.,
fotodokumentácia,
odhadované množstvo a druh odpadu,
informácia o pôvodcovi odpadu ak je známy.
§ 18
Kontrola

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva poverený zamestnanec obce .
§ 19
Spoločné ustanovenia
Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti fyzických
osôb, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového
hospodárstva sú zakotvené v zákone o odpadoch a vo vyhláške Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov.

§ 20
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1/ Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa
1.07.2016.
2/ Obecné zastupiteľstvo obce Nová Vieska sa na tomto nariadení uznieslo dňa 26.11.2020.
3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

Mgr. Valéria Geri,
starostka obce
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