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Obec Mokrý Háj na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom SNR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vydáva pre územie obce Mokrý Háj
všeobecne záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
v obci Mokrý Háj
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.
I. ČASŤ

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, nakladanie
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spätnom zbere
odpadových pneumatík, ako aj miesta určených na ukladanie týchto odpadov a na
zneškodňovanie komunálnych odpadov.
II. ČASŤ

§2
Vymedzenie základných pojmov
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich
ďalšie spoločné nakladanie.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom
alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad
zo záhrad a parkov.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.
Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s
odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch (§3 ods. 1).
Nakladanie s odpadom je zber odpadov, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov, vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesto
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa (§3 ods. 2).
Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania
odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený
alebo zneškodnený (§3 ods. 3).
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov u držiteľa odpadu pred ďalším
nakladaním s nimi, ktoré nie je skladovaním odpadu (§3 ods. 4).
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov (§3
ods. 5).
Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu (§3 ods. 6).
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov (§3 ods. 7).
Triedený zber je zber vytriedených odpadov (§3 ods. 8).
Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických
vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho
prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho
nebezpečných vlastností (§3 ods. 9).
Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou,
čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali dopadom
pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania (§3 ods.
10).

Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane
prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v zákone o odpadoch
ustanovené inak (§3 ods. 11).
Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je
odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený (§3 ods. 12).
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo širšom hospodárstve, alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkciu; zoznam činností zhodnocovania
odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch (§3 ods. 13).
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa dopad opätovne spracuje na
výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj
opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické
zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na
činnosti spätného zasypávania, ak nie je v zákone o odpadoch ustanovené inak (§3 ods. 14).
Zneškodňovanie odpadu je činnosť ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch (§3 ods. 15).
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov (§3 ods. 16).
Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§4 ods.1).
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe (§4 ods. 2).
Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe,
alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v
ktorom sa vykonáva zber odpadov (§5 ods. 1).
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka,
na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj
miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za
skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú
odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať,
zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením
nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje
jeden rok (§5 ods. 5).
Komunálne odpady 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 činností 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 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, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osob (§80 ods.
1).
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov (§80 ods. 2).
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov (§80 ods. 3).
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§80 ods. 4).
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (§80 ods. 5).
Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na
prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon
o odpadoch a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení (§80 ods. 6).
Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až treťom
oddiele v štvrtej časti zákona o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcu (§27 ods. 1).
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca
batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca
pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
ustanovených v štrvtej časti zákona o odpadoch alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa
na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku
odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného
použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej
zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového
zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní
s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a
na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností (§27 ods. 3).

§3
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií
šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktoré 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 recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písm. a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena 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 podľa písmena a), b) alebo c).
§4
Spoločné ustanovenia
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce, zodpovedá obec.
2. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom
o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím (§12 ods. 1).
3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a
živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu (§12 ods. 2).
4. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci, ktoré
zabezpečí obec,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálneho odpadu v obci.

5. Držiteľ odpadu je povinný
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom
začínajúcim kódom „20“,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na
prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu
na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a
uchovávať ohlásené údaje,
h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a
pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa
poskytnúť aj kópie dokladov,
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred
jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie
zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len
pôvodcovi odpadu,
k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do
stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým
hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,
l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve (§ 116 ods. 3),
m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom
režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa zákona o odpadoch,
n) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby
bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo
programu predchádzania vzniku odpadu.
6. Výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom,
prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a
zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.
7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na

vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný
zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov.
Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na
území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu.
Subjektom, ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu na výkon tejto činnosti je VEPOS Skalica,
s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica (ďalej len „oprávnená organizácia).
8. Zakazuje sa:
- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch alebo týmto VZN,
- zneškodňovať odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o
odpadoch,
- zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2 zákona
o odpadoch,
- zneškodňovať skládkovaním
1. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný
materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším
vonkajším priemerom ako 1400 mm,
2. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
3. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
4. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane
biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
- riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
- zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch,
- spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnosti.
§5
Obec
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.

III. ČASŤ
§6
Komunálny odpad a jeho zložky
1. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa
Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.
2. Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania
odpadu z podskupiny:

s nasledovnými druhmi komunálneho

a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:
-

20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23

-

20 01 25
20 01 26
20 01 27

-

20 01 28

-

20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

-

20 01 34
20 01 35

-

20 01 36

-

20 01 37

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O
O

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O

N
O

N
O

-

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 01 41
20 01 99

drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
-

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady

O
O
O

c) Iné komunálne odpady:
-

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
O
O

pozn. text vychádza z Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov.

§7
Systém zberu zmesového komunálneho odpadu
1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkosti 120 l.
2. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec. Náklady na zbernú
nádobu znáša pôvodca odpadu, sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Pri požiadaní o ďalšiu zbernú nádobu naviac, strate alebo
poškodení sú občania povinní zakúpiť si novú zbernú nádobu na Obecnom úrade Mokrý
Háj v cene 15,00 €.
3. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa rozpisu vývozov oprávnená
organizácia, ktorá ma uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Rozpis
vývozov je zverejnený na webovom sídle obce www.mokryhaj.sk a na úradnej tabuli
obce.

IV. ČASŤ
§8
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1. V obci sa vykonáva triedený zber:
a) elektroodpadu z domácností,
b) odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
(plasty, papier, sklo, kovy, tetrapakové obaly)
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov.
2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené vrecia a mobilný zber v zmysle
popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných
nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku alebo príslušná
organizácia zodpovednosti.
3. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa rozpisu vývozov oprávnená
organizácia. Rozpis vývozov je uverejnený na úradnej tabuli obce a prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
4. Povinnosti oprávnenej organizácie:
a) vyprázdňovať zberové nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne ku škode na majetku,
b) premiestniť naplnené zberové nádoby zo stanovišťa zberových nádob na dobu
potrebnú na ich vyprázdňovanie,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť na pôvodné miesto,
d) ak v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec
znečistí verejné priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je
povinná znečistenie okamžite odstrániť,
e) v prípade poškodenia zberovej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu, alebo
výmenu do 3 dní,
f) ak obsahuje zberová nádoba iné zložky komunálneho odpadu ako je určené, prípadne
iné druhy odpadov, ako je komunálny odpad, bude vyprázdnená na náklady držiteľa
odpadu.
5. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok
zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie sa
nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu.

§9
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber
1. Vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti je povinný postarať sa o to, aby bol
odpad riadne pripravený na odvoz. Odpad je riadne pripravený na odvoz vtedy, ak:
a) je riadnym spôsobom uložený v nádobách na odpad,
b) prístup k nádobám na odpad je bez prekážok,
c) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
d) nádoby sú umiestnené na trvalom alebo dočasnom stojisku.
2. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to
nie je možné určí stanovište zberných nádob obec,
b) starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob,
c) ukladať komunálny odpad do zberových nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby
z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
pracovníkov oprávnenej organizácie.
3. Pri novovytvorených prevádzkach, pri novostavbách objektov na bývanie je vlastník,
správca, resp. nájomca nehnuteľnosti povinný si v dostatočnom časovom predstihu
vybudovať na vlastné náklady plochu, na ktorej bude nádoba na odpad umiestnená
a pravidelne sa o ňu starať.
4. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) svojvoľne presúvať bez oznámenia obci zberové nádoby alebo stanovištia zberových
nádob,
b) spaľovať komunálny odpad v zberových nádobách, poškodzovať zberové nádoby
alebo jej označovanie,
c) zhromažďovať a skladovať komunálny odpad a drobný stavebný odpad na verejných
miestach, na chodníkoch, na parkoviskách a na zeleni,
d) uložiť alebo ponechať odpad mimo určené zberové nádoby.
5. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá
triedeného zberu a ukladať odpad do nádob, do ktorých je určený.
§ 10
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpad
z domácností
1. Obec má uzatvorenú zmluvu na zber elektroodpadu s oprávnenou organizáciou, so
spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o..
Patria sem napr.: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
variče, ohrievače, chladničky, mrazničky, práčky, kávovary, video, vysávače a ďalšie.
2. 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.
3. Zber elektroodpadu je prostredníctvom mobilného zberu oddelene od ostatných druhov
odpadov. Občania elektroodpad vynesú pred svoje rodinné domy a ten bude následne
pozbieraný a odvezený oprávnenou organizáciou.
4. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
5. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
6. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť občanov o zbere elektroodpadu vopred osobitným
oznamom, zverejnením na úradnej tabuli a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
7. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálneho odpadu – odpady z obalov
a neobalových výrobkov (plasty, papier, sklo, kovy)
1. Obec má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, so
spoločnosťou ENVI-PAK, a.s..
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom žltých vriec. Odvoz plastov
prostredníctvom vriec zabezpečuje oprávnená organizácia podľa rozpisu vývozov.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, fľaštičky
od kozmetických a čistiacich prípravkov, zošliapané PET fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov, vrecká od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky,
krabicové obaly od mlieka a džúsov (tetrapaky).
Nepatria sem: obaly od nebezpečných látok ako motorové oleje, chemikálie, farby,
polystyrén, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, objemné
plasty ako prepravky, záhradné súpravy (stoličky, stoly), vedrá.
Objemné plasty treba ukladať na zberné miesto v areáli bývalého ROD, odkiaľ budú
oprávnenou organizáciou odvezené podľa dohody.
Kovy – v rámci triedeného zberu sa kovové obaly (plechovky, konzervy) zbierajú
prostredníctvom žltých vriec. Ostatné kovy a objemné kovy môžu občania ukladať na zberné
miesto v areáli bývalého ROD alebo po ohlásení na obecnom úrade odvoz priamo
od domu. Odvoz kovov prostredníctvom vriec zabezpečuje oprávnená organizácia podľa
rozpisu vývozov.
Patria sem: kovové obaly, obaly od sprejov, alobal, nápojové plechovky, konzervy, kovové
výrobky a súčiastky.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr.: tuby od krémov a pást.
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom modrých vriec. Odvoz papiera
prostredníctvom vriec zabezpečuje oprávnená organizácia podľa rozpisu vývozov.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
krabice, kartóny, reklamné letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový
papier, papierové obaly a pod.
Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité
plienky, hygienické potreby, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou a pod.
Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom zberných nádob umiestnených
v obci. Odvoz skla prostredníctvom nádob zabezpečuje oprávnená organizácia podľa potreby,
minimálne 4x ročne.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, žiarovka, žiarivka, autosklo, TV
obrazovky, pozlátené alebo pokované sklo, technické druhy skla.
2. Zakazuje sa odovzdať plasty, kovy, papier a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na výkon tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou
organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§ 12
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použité batérie
a akumulátory
1. Obec má uzatvorenú zmluvu na zber batérií a akumulátorov s oprávnenou organizáciou.
2. Občania môžu ukladať použité batérie a akumulátory do nádoby umiestnenej na zbernom
mieste v areáli bývalého ROD, odkiaľ budú odvezené oprávnenou organizáciou. Odovzdať
ich môžu aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných
miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
3. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa
nich a na verejné priestranstvá obce.
4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 13
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárne lieky
a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné pomôcky
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
§ 14
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlé oleje a tuky
z domácností
1. Použité oleje a tuky občania dávajú do vlastných uzatvárateľných nádob (napr. PET fľaše),
ktoré možno odovzdať v priebehu roka do zbernej nádoby na zbernom mieste v areáli
bývalého ROD, odkiaľ budú odvezené oprávnenou organizáciou.
2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá
a k odpadovým nádobám.
§ 15
Spôsob zberu objemného odpadu
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do
klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to vyradené
časti nábytku, staré okná, dvere, umývadlá, vane, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou
komunálneho odpadu.
2. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemného
odpadu v obci prostredníctvom velkoobjemových kontajnerov. Ak občanovi vznikne objemný
odpad v období medzi termínmi vývozov, v takom prípade je možné odviezť na svoje
náklady odpad na zberné miesto v areáli bývalého ROD po telefonickom ohlásení na
obecnom úrade. Dlhodobé umiestnenie objemných odpadov na verejnom priestranstve je
zakázané.
3. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred
osobitným oznamom, zverejnením na úradnej tabuli a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
§ 16
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,
chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, tlačiarenské
farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace
prostriedky), absorbenty, filtračné materiály, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry
a obaly znečistené olejom, farbami a nebezpečnými látkami, žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť a pod.
3. Odpad s obsahom škodlivín je možné ukladať celoročne do zbernej nádoby na zberné
miesto v areáli bývalého ROD, odkiaľ bude odvezený oprávnenou organizáciou.
4. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa
nich a na verejné priestranstvá obce.
§ 17
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku
poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne
záväznom nariadení o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
3. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na Skládku odpadov Mokrý Háj. Na uloženie
drobného stavebného odpadu je potrebný súhlas starostu obce, o ktorý si občania požiadajú na
obecnom úrade.
4. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť zhodnotiteľné časti
odpadu na jednotlivé zložky – kovy, drevo, sklo, plasty, stavebný odpad.
5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad
alebo vedľa nich.
§ 18
Spôsob zberu textilu
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- čisté a suché šatstvo
- topánky
- doplnky k oblečeniu
2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označeného špeciálneho kontajnera,
ktorý je umiestnený na území obce (pri rodinnom dome č. 207).
3. Kontajner je vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za jeho údržbu
a vyprázdňovanie.

4. Interval vývozov kontajnera na šatstvo je podľa potreby.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len
organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 19
Spätný zber odpadových pneumatík
1. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, spätný
zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste
určenom obcou.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík alebo na zberné miesto v areáli bývalého
ROD, okrem odpadových pneumatík starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej
na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
V. ČASŤ
§ 20
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad patrí odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky
rozložiteľný odpad (tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupky a odrezky z ovocia a zeleniny, usadeniny
z kávy, zvädnuté kytice).
2. Obec zabezpečuje prepravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu na Kompostáreň v Skalici, s ktorou má podpísanú
zmluvu. Zber sa realizuje 2x ročne prostredníctvom pristavených zberných kontajnerov.
3. Náklady na zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znáša
obec.
4. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere biologicky rozložitelných
komunálnych odpadov vopred osobitným oznamom, zverejnením na úradnej tabuli
a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
5. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov a kuchynský odpad do zberných nádob
zmesového komunálneho odpadu alebo spaľovať ho.

VI. ČASŤ
§ 21
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať s hierarchiou odpadového hospodárstva a viesť
a uchovávať evidenciu o množstve odpadu a nakladaním s ním.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
4. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do zberných
nádob určených na zber komunálnych odpadov a zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.
VII. ČASŤ
§ 22
Zberný dvor
1. Zberný dvor slúži na vyzbierané zložky komunálneho odpadu, kde je zabezpečené dočasné
zhromažďovanie pred ich zhodnotením. Zberný dvor je zriadený u organizácie poverenej
zberom, kde pre jednotlivé zložky odpadov sú zabezpečené vhodné nádoby. Náklady na
dopravu do zberného dvora mimo zvozu si pôvodca hradí sám.
2. Komunálne odpady kategórie O budú zneškodňované na skládke odpadov pre nie
nebezpečný odpad Pastiersky zlom Mokrý Háj.
VIII. ČASŤ
§ 23
Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch
(ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická
osoba Okresnému úradu Skalica, Odobr starostlivosti a životné prostredie alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom
obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, mailom alebo
telefonicky na čísle 034/664 40 34.

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti
o životné prostredie.
IX. ČASŤ
§ 24
Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp
1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môže vykonávať len osoba,
ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
2. Vlastníci septikov, ktorí nie sú napojení na vybudovanú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť
na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.
3. Každý vlastník septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady
o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
4. Zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp prebieha v Čistiarni odpadových vôd Skalica.
X. ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
§ 25
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú zamestnanci Obce Mokrý Háj, poslanci
Obecného zastupiteľstva Mokrý Háj, ktorí zistené priestupky oznámia starostovi obce.
§ 26
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 13 písm. a) zákona
o odpadoch),
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch),
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 13 písm. b)),
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
g) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

2. Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť
pokutu do výšky 1 500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.
3. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 27b ods. 1 písm. a)
a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 27
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným
stavebným odpadom na území obce Mokrý Háj bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
obce Mokrý Háj dňa 14.03.2018 č. uznesenia 117/2018 a nadobúda účinnosť 01.03.2018.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Mokrý Háj č. 2/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom v obci Mokrý Háj zo dňa 22.06.2017 .
3. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady budú upravené v iných nariadeniach.

V Mokrom Háji, dňa 26.02.2018

Ing. Peter Pobuda
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli
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