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Všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynčeky č. 4/2009 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, 
ktoré vznikli na území obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynčeky. 
 
 

§1  
Úvodné ustanovenie  

 

1. Toto VZN upravuje práva a povinnosti obce Mlynčeky a povinnosti subjektov, ktoré 
sú  poplatníkmi podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a  podľa VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady pri nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami. 

 2.  VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce 
Mlynčeky jeho prijatím a vydaním: 

   a)  zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov, 
 vznikajúcich  na území obce, za účelom ich zhodnotenia alebo 
 zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia 
 zberových nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v 
 obci a zabezpečenia systému oddeleného zberu zložiek komunálneho 
 odpadu v rámci separovaného zberu, 

b)  zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu 
objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 
oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a 
drobných stavebných odpadov,  

c)  upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi (§ 39, ods. 4 Zákona o odpadoch), najmä o spôsobe 
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s 
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určeného na ukladanie 
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 

 3.  Pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zodpovedajú za 
nakladanie s odpadmi a sú povinní nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať a vznik 
odpadov čo najviac obmedzovať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. 
Sú tiež povinní :  

   a)  zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,  
   b)  užívať  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

 odpadov a jeho zložiek v obci,  
c)  ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné 

odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberových nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov a jeho zložiek v 
obci. 
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§2 
Základné pojmy 

 

A.  Podľa Zákona o odpadoch: 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade 
so Zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo 
zloženia týchto odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická, resp. právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza 

4.  Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
 odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v 
 súlade so zákonom o odpadoch.  

5.  Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a 
 zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.  

6.  Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo 
 biologických vlastností odpadov.  

7.  Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie 
 životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.  

8.  Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich 
 prepravy.  

9.  Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.  

10.  Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
 ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  

11.  Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.  

12.  Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností 
 zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa 
 nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.  

13.  Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, 
 uvedených v prílohe č. 4 Zákona o odpadoch.  

14. Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti 
 fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
 alebo fyzická osoba -podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 
 činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby -podnikateľa. Za 
 odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám 
 na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, na parkovanie alebo 
 uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, 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 mesta alebo v 
 správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a dalšej 
 zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

15. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 
 trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. 

16.  Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác 
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 zabezpečovaných fyzickou osobou, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani 
 ohlásenie (v zmysle § 56, písm. h/, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
 stavebnom poriadku v znení noviel). 1 m3/ rok. 

17. Biologicky rozložiteľné odpady sú podľa § 23 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o 
 vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov odpady, 
 ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad 
 odpady z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov a pod.  
 

B.  Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
 odpady v znení neskorších predpisov: 

1.  Za zber, prepravu a  zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných  
 odpadov, ktoré vznikli na území mesta, sa platí obci Mlynčeky miestny poplatok. 

2.  Sadzba poplatku je určená osobitným predpisom -VZN. 

 

C.  Pojmy zavedené týmto VZN:  

1.  Užívateľmi zberných nádob sú: 

 -osoby, ktoré majú zabezpečené zberové nádoby 

- osoby ktoré platia poplatok v súlade so zákonmi a VZN o miestnom poplatku za    
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

 -zamestnanci organizácie poverenej zberom alebo zamestnanci obce Mlynčeky, 
ktorí sú oprávnení so zberovými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.  

 

2. Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer 
zhromažďovať do štandardných nádob (poskytnutými do užívania držiteľovi tohto 
odpadu), alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami 
vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu 

 
3. Biologicky rozložiteľné odpady, sú také odpady, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu a ktoré 

nepochádzajú zo zvyškov varených potravín. Zároveň sú to časti iných druhov odpadov, 
ktoré sú vhodné na kompostovanie.  
Sú to tieto druhy bioodpadov:  
-tráva, lístie, zvyšky vňatí rastlín a záhradkárskych plodín   

 - kôra stromov, ihličie, šušky, piliny, hobliny  
 -kuchynský odpad iba: šupky zo surového ovocia a zeleniny  
 -nekvalitné surové ovocie a zelenina a zvyšky z nich, kôstky, tvrdé šupy (z arašídov, 
 kokosových orechov a pod.)  
 -papierové obrúsky, utierky, papierové plata od vajíčok  
 -vrecká z čajov  
 -kytice kvetov, odrezky izbových kvetov     
 -detské hračky z dreva a z kartónu (predpokladá sa, že neobsahujú žiadne škodlivé látky) 
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§3 

Povinnosti pôvodcov odpadu 

1.  Každý  vlastník (nájomca) rodinného domu, každá organizácia (štátna, družstevná, 
 súkromná), fyzické a právnické osoby, žijúce a podnikajúce na území obce, sú povinné 
 na vlastné náklady zakúpiť si nádoby na KO, udržiavať ich v dobrom technickom stave, 
zabezpečiť ich proti rozkrádaniu, poškodzovaniu a držať nádoby v dobrom hygienickom 
stave. 

2. Každý vlastník (nájomca) rodinného domu, , každá organizácia (štátna, družstevná, 
 súkromná), fyzické a právnické osoby, žijúce a podnikajúce na území obce je povinný 
 dbať, aby bol KO na odvoz riadne pripravený v nádobách na to určených (nie vo vreciach 
 a krabiciach vedľa nádoby) a aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom. Ak nie 
 je KO riadne pripravený na odvoz, organizácia poverená zberom požiada majiteľa 
 nehnuteľnosti o odstránenie závad. Pokiaľ sa závady neodstránia, bude uložená sankcia 
 podľa § 80 Zákona o odpadoch.  

3.  Odstránenie drobného odpadu, vzniknutého pri manipulácií a odvoze KO, zabezpečia 
 zamestnanci firmy, s ktorou má obec Mlynčeky uzatvorenú zmluvu. 

4.  Vlastník (správca) rodinného domu,  nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené 
 miesto pre zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku alebo 
 parkovisku a aby boli ľahko prístupné. Pri určovaní  vyhradeného miesta treba dbať 
 hlavne na to, aby nebol narušený estetický vzhľad okolia, nádoby boli uložené na 
 spevnenom podklade, dodržiavali sa hygienické predpisy.  

5.  Zberné nádoby môžu byť ponechané na chodníkoch a komunikáciách len na dobu 
 nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení treba nádobu uložiť na pôvodné miesto. 

6.  Vlastník (správca) nehnuteľnosti je povinný v určených dňoch zberu KO a  separovaného 
 zberu sprístupniť nádobu alebo vrece (vyložiť ich pred svoju nehnuteľnosť)  tak aby 
 pracovník vykonávajúci vysypávanie nádob nevstupoval na cudzie pozemky.  

7.  Vlastník (správca) nehnuteľnosti dbá o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob.  

8.  Nádoby na komunálny odpad nie sú určené na nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad 
 a biologicky rozložiteľný odpad.  

9.  Obyvatelia sú povinní:  

a) zaobchádzať šetrne so zbernými nádobami a sypať do nich odpad tak, aby nedošlo k 
 znečisteniu okolia alebo nádoby, resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia zberných 
 nádob,  

b) po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby,  

10.  Je zakázané vyberať z kontajnerov na KO a separovaný zber akýkoľvek odpad.  

 11. Do nádob určených pre zhromažďovanie domového odpadu nepatrí : 
-zemina,  
-zvyšky zo stavebných a remeselníckych prác,  
-objemné predmety rôzneho druhu,  
-škvára, horúci popol,  
-tekuté látky,  
-ropné produkty,  
-kyseliny a zápalné látky,  
-odpad zo zdravotníckych zariadení,  
-elektroodpad,  
-zdravotne závadné odpadky z výrobní a predajní potravín a mäsa (aj reštaurácií),  
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-iný odpad živočíšneho pôvodu (perie, trus od domácich hospodárskych zvierat a 
pod.),  
-odpad zo zelene (z údržby verejnej zelene a záhrad, tráva, konáre, zvyšky rastlín a 
pod.). 

12.  Vlastníci alebo nájomcovia nehnuteľností (hlavne pozemkov) sú povinní svoje pozemky 
 chrániť proti vytváraniu nelegálnych skládok odpadov. 

13.  Likvidáciu starého a nepojazdného motorového vozidla je povinný zabezpečiť držiteľ 
 starého vozidla na vlastné náklady. Ak si chce držiteľ starého motorového vozidla vozidlo 
 ponechať je povinný postupovať v zmysle § 51, ods. 3, Zákona o odpadoch 

14. Každý  držiteľ odpadu je povinný na požiadanie obce Mlynčeky poskytnúť informácie, 
 súvisiace s nakladaním KO a DSO.  

  

§4 

Systém zberu a nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami 

 

1. Systém zberu a nakladanie s komunálnym odpadom (ďalej iba KO) a jeho zložkami 
ustanovený týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný na celom území obce Mlynčeky. Iné 
nakladanie s KO a DSO (používanie zberných nádob na iný účel, ich poškodzovanie, 
svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných 
nádob...) sa prísne zakazuje. 

2.  Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.  

3.  Noví platitelia miestneho poplatku (§ 2, bod B VZN) sú povinní prihlásiť sa na obecnom 
 úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, 
 prepravu a zneškodňovanie KO a jeho zložiek v súlade so zákonom o miestnych 
 poplatkoch. 

4.  Počet potrebných zberných nádob pre odvoz KO a cyklus vývozu sa stanovuje 
 nasledovne:  

 a) v rodinných domoch na 1 bytovú jednotku jedna zberová 110 l nádoba KUKA (resp. 
 120 l nádoba KUKA) s vývozom 2 x za mesiac 

 b) právnické osoby a  fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 
 predpisov s produkciou iných ako komunálnych odpadov s osobitnými požiadavkami na 
 organizáciu vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť, typ nádob, harmonogram vývozu a 
 pod.) osobitne s oprávnenou organizáciou. 

5. Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob a spôsoby zberu odpadov: 

 5.1.  Zmiešaný komunálny odpad 

 -v rodinných domoch na zber zmiešaného komunálneho odpadu -110 l KUKA 
 nádoby  

5.2.  Separovaný zber  

-u rodinných domov sa separovaný zber realizuje vrecovým systémom 
 prostredníctvom žltých vriec na oddelený zber plastov, zelených vriec na oddelený 
 zber skla, modrých vriec na zber papiera, červených vriec na zber viacvrstvových 
 kombinovaných materiálov a kovových obalov,  

-o frekvencii zberu jednotlivých komodít sú občania rodinných domov 
 informovaní prostredníctvom zvozových kalendárov, ktoré sa doručujú 
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 jednotlivým rodinným domom, taktiež sa doručujú prázdne vrecia. Pracovníci 
 spoločnosti, s ktorou má obec  Mlynčeky uzavretú zmluvu o odvoze, zbere a 
 zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci, vyložené naplnené vrecia zberajú 
 v určenom termíne. Občania včas vyložia vrecia pred svoje rodinné domy tak, aby 
 sa dalo jednoznačne zistiť, ktorý rodinný dom vrece vyložil, v určenom termíne 
 zvozu. ( Vytriedené  odpady nekončia na skládke, čo prispieva k ochrane prírody 
a životného prostredia).  

- každý je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci a  separovať 
 jednotlivé druhy komunálneho odpadu. 

 

 

 

 
 5.3.  Podrobné inštrukcie k jednotlivým druhom odpadov:  

Čo triedime ako nebezpečné látky:   
-Odpadové olovené akumulátory z motorových vozidiel 
-elektroodpady, elektrozariadenia  
-nepoškodené neónové trubice  
-staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá, nepotrebné látky na ochranu rastlín a 

 ostatné chemikálie, odpadové olejové filtre, odpadový motorový a prevodový olej. 
 

 Do komunálneho odpadu nepatria:  
  -nikel -kadmiové akumulátory, batérie z použitých mobilných telefónov  
  (zneškodnenie musí byť zabezpečené oprávnenou osobou na vlastné náklady),  

 -biela technika, nefunkčné neónové trubice, výbojky, teplomery a odpad  
  obsahujúci ortuť (odovzdáva sa priamo oprávnenej osobe) 

 -drobná chémia z domácností (staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá,  
  nepotrebné látky na ochranu rastlín a ostatné chemikálie, odpadové olejové filtre, 
  odpadové motorové a prevodové oleje), 

  -chemický odpad z čistiarní, od právnických osôb alebo iných priemyselných 
  činností (podnikatelia musia zabezpečiť zneškodnenie na svoje vlastné náklady),  

 -druhotné suroviny (plasty, kovové obaly, sklo, papier, viacvrstvové kombinované 
  materiály) a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (lístie, tráva, konáre a pod.). 

 
  Staré vozidlá:  
  Staré vozidlá nie sú komunálnym odpadom, ale mesto v súlade s § 51 ods. 4 a § 53 
  ods. 1 a 2 Zákona o odpadoch a má povinnosť zabezpečiť ich odstránenie  
  odovzdaním na určené parkovisko, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého 
  vozidla sám. 
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§5 

Systém nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 

Obec na základe zákona č. 24/2005, §2 odst. 14 nariaďuje všetkým domácnostiam  
zriadenie kompostiska vo svojej záhrade a jeho spätné využitie.Biologicky rozložiteľný 
odpad sa jednoducho zhodnocuje kompostovaním a ako produkt procesu kompostovania 
sa využíva ako nezávadné organické hnojivo s univerzálnym využitím. Preto je žiadúce 
aby občania bioodpad kompostovali priamo vo svojich záhradách a vyprodukovaný 
humus využívali ako organické hnojivo. Odumreté nadzemné časti rastlín by sa mali 
opätovne vo forme humusu dostávať do pôdy, čo zvyšuje a udržuje jej kvalitatívne 
vlastnosti a následne aj úrodnosť.  

1.Každý vlastník, resp. užívateľ /fyzická osoba/ zelenej plochy je povinný biologický 
 rozložiteľný odpad zo zelene kompostovať. 

2. Je zakázané biologický rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec 
 na KO a separované zložky z KO. 

3. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologicky 
 rozložiteľného odpadu  vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene zabezpečuje obec 
 Mlynčeky. 

 

 

 
§6 

Systém zberu a nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

Obec Mlynčeky, zber , prepravu a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín  a 
odpadov z elektronických zariadení zabezpečuje 2 x ročne prostredníctvom oprávnenej 
organizácie. O termínoch odvozov informuje občanov prostredníctvom obecného rozhlasu 
alebo iným vhodným spôsobom. 

Spätný zber elektroodpadov z domácnosí si zabezpečí pôvodca a držiteľ týchto odpadov u 
výrobcu alebo predajcu týchto zariadení (elektrozariadení z domácností ako sú chladničky, 
práčky, televízory, rádiá, monitory, počítače, počítačové príslušenstvo, svetelné zdroje 
atď. (zhodnocujú sa za účelom spätného získania komponentov, konštrukčných a 
spotrebných dielcov, materiálov a pod.). 

 
§7 

Systém zberu objemného odpadu 

 

1. Zhromažďovanie, zber a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát 
ročne zvyčajne na jar a jeseň. 

 2. Pre tento účel obec Mlynčeky zabezpečí u firmy, ktorá zabezpečuje zber, prepravu a 
 likvidáciu KO, umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov.  

3.  Firma, ktorá zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu KO bude tieto kontajnery vyvážať po 
 naplnení a po poslednom odvoze zabezpečí očistenie priestoru. Po skončení jarného a 
 jesenného zberu objemného odpadu (jarné a jesenné upratovanie) sa zakazuje na 



 9

 stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov ukladať akýkoľvek odpad. 

4. Obec Mlynčeky zabezpečí  včasnú informovanosť občanov v obecnom rozhlase o 
 termínoch a miestach umiestňovania veľkoobjemových kontajnerov. Ukladanie odpadu na 
 stanovištia veľkoobjemových kontajnerov po skončení termínov jarného alebo jesenného 
 upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.  

 

 
§8 

Systém zberu drobného stavbeného odpadu (DSO) 

 

1.  Drobný stavebný odpad je charakterizovaný pod § 2 bod 16 tohto VZN. 

2.  Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo 
 verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP, nadmernému 
 znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. O likvidáciu DSO zo          
 zo svojich domácností, pri prestavbe, výstavbe, drobnej stavbe a pod. je držiteľ /FO,PO /  

      povinná  zabezpečiť odvoz DSO prostredníctvom firmy, ktorá sa touto činnosťou zaoberá  

      na vlastné náklady. 

3. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky /druhy 
 stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty.../ a tieto účelne 
 zhodnotiť. 

4.  Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre 
 iných účastníkov na zber KO, alebo do nádob určených na oddelený zber zložiek 
 komunálneho odpadu. 

 

 
§9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
A. Sankcie :  

 1.  Obec Mlynčeky prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle § 80 ods. 3 
  písm. a) Zákona o odpadoch.  

 2.  Za tieto priestupky možno uložiť fyzickým osobám pokutu do 165, 96 € (5 000,--Sk).  

3.  Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
 priestupkov (Zákon č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ak 
 Zákon o odpadoch neustanovuje inak). 

4.  V zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
 neskorších predpisov, môže starosta obce za porušenie tohto VZN uložiť právnickej osobe 
 alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638,78 € (200 000,--Sk). 
 Pokutu možno udeliť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto 
 sa priestupku dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.  

5.  Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.  
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B. Záverečné ustanovenia:  
 1.  Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO 
  sú upravené vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  
  odpady.  

2.  Povinnosti  stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako 
 pôvodcovia alebo držitelia odpadu (pri inom nakladaní s odpadmi ako je uvedené v tomto 
 VZN) sú upravené Zákonom o odpadoch, vyhláškou č. 283/2001 Z. z. o vykonaní 
 niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov inými všeobecne 
 záväznými právnymi predpismi. 

4.  Ustanovenia, ktoré ukladajú povinnosť triediť KO, nadobúdajú účinnosť voči jednotlivým 
 subjektom dňom poskytnutia  zberových vriec 

5. Obec Mlynčeky zabezpečuje:  

a)  podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu 
 separovaných  zložiek odpadov 
b) jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek    
 KO, vrátane informácie o príjmoch z vytriedených zložiek KO a spôsobe ich 
 zhodnotenia, resp. zneškodnenia 

 
 
C. Účinnosť VZN : 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch dňa 11.12.2009 uznesením  

č. 9/2009.  

 

 

 

 

 

                                                                                         Milena Svocáková 

                                                                                             starostka obce 

 

 

Návrh vyvesený dňa:  26. 11. 2009 

Návrh zvesený dňa:   10.12. 2009  

VZN vyvesené dňa:   15.12.2009 

VZN zvesené dňa:      31.12.2009 

Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2010 

 

 


