Všeobecne záväzné nariadenie obce
Markušovce
č. 3
zo dňa 16. 12. 2005
o odpadoch
_____________________________
Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. f) a g) a v súlade s ust. § 39 zákona č 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Markušovce toto
všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch
ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1.

2.

Obec Markušovce týmto nariadením upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a
fyzických osôb oprávnených k podnikaniu, oprávnených organizácií v zmysle tohoto Všeobecne
záväzného nariadenia (ďalej len VZN) a orgánov Obce Markušovce pri nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi, ktoré vznikajú na území obce Markušovce.
Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s
drobným stavebným odpadom, s elektroodpadom z domácnosti ako aj miesta určené na ukladanie týchto
odpadov.
§2
Vymedzenie základných pojmov

1.

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom
o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie
alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov
3. Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo 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
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch).
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických
vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
7. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného
prostredia alebo ohrozovania zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
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. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných
vlastností uvedených v prílohe č. 4. zákona o odpadoch.
12. Komunálne odpady (ďalej len KO) 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 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z
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domácnosti 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. KO 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 a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
13. Zložka KO je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
14. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie (stavebný zákon).
15. Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb.
§3
Povinnosti právnických a fyzických osôb
pri nakladaní s odpadmi na území obce
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.
3. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta .
4. Držiteľ odpadu je povinný
a) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a
nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
c) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
d) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
5. Pôvodca odpadu a obec, ak produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 10 t
ostatných odpadov, a ak pôvodca odpadu je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba sú okrem
povinností podľa odseku 4 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program podľa § 6 ods. 1 zákona
o odpadoch.
6. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 4 povinný
a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b) vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej
osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno a
sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy alebo iný odpad; bez preukázania
vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani vykúpiť,
c) viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmena b), ako aj o druhoch a množstve odpadov od
nich prevzatých alebo vykúpených,
d) farebné kovy alebo iný kovový odpad pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových
vedení, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace
znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, vykupovať iba od prevádzkovateľov dráh a
podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
e) farebné kovy alebo iný kovový odpad pozostávajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení
alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od správcov pozemných komunikácií a
podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
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ČASŤ II.
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
§4
Povinnosti pôvodcu a držiteľa KO, nebezpečných zložiek KO a DSO
1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať ho spôsobom na to určeným,
b) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v obci,
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci podľa tohoto
VZN,
d) zmesový KO ako zvyšok po vytriedení zložiek KO ukladať do zberných nádob tak, aby sa dali
uzavrieť,
e) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé zložky v zmysle
vytvorených podmienok na separovaný zber a ukladať ich do príslušných kontajnerov, zberných
nádob, vriec, prípadne na to určené miesta,
f) konať tak, aby nedošlo k poškodeniu zberných nádob, kontajnerov a ponechať ich na stanovisku,
udržiavať ich v dobrom stave, chrániť ich pred poškodením, stratou a odcudzením,
g) uhradiť náklady na opravu v prípade poškodenia prenajatej zbernej nádoby, kontajnera vlastným
zavinením,
h) dbať na to, aby KO v zberných nádobách bol na odvoz riadne pripravený a aby oprávnenej osobe boli
umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu,
i) uhrádzať miestny poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN obce
Markušovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
j) umožniť kontrolným orgánom obce prístup na stanovište kontajnerov a bezplatne poskytnúť obci
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO,
k) ako organizátor, aj jednorázových podujatí a činností pre verejnosť na verejných priestranstvách obce
zabezpečiť dostatok zberných nádob, vriec pre KO a zabezpečiť ich odvoz a zneškodnenie u
oprávnenej osoby,
l) ako prevádzkovateľ stravovacích trvalých i jednorázových prevádzok zabezpečiť čistotu a poriadok
priľahlých priestranstiev a to najmä umiestnením dostatočného počtu košov, vriec na triedený zber
zložiek KO a zmesový KO pre svojich zákazníkov, podľa charakteru poskytovanej služby a
zabezpečiť odvoz a zneškodnenie tohoto odpadu u oprávnenej osoby.
m) prednostne vylúčiť z KO nebezpečný odpad s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade s týmto
nariadením.
2. Pôvodcovi odpadu sa zakazuje ukladať do zberných nádob, kontajnerov a vriec určených na KO rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, horúci popol, uhynuté zvieratá, fekálie, odpad
zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie obyvateľov a zamestnancov
oprávnenej osoby, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej s obcou realizuje na území obce zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie KO, jeho zložiek alebo DSO.
3. Spôsob zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný v celom katastrálnom
území obce.
4. Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovišť, ich používanie na iný
účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok ...) je neprípustné.
Zakazuje sa:
a) uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a
týmto nariadením,
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom,
c) oddelené zložky KO s obsahom škodlivín zmiešavať s odpadmi z domácností,
d) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
e) vyberať KO alebo jeho jednotlivé zložky z odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec
osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
f) znečistiť okolie stanovíšť zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec a ich okolia,
g) ukladať objemný odpad, DSO a oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín na
stanovištia zberných nádob alebo kontajnerov vyhradených na bežný zber KO,
h) využívať zberné nádoby na iný účel než sú určené,
i) zapaľovať odpad v zberných nádobách.
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§5
Komunálny odpad a jeho zložky
Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálnych odpadov:
1. Ostatné odpady
a) podskupiny 20 01 - separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
- sklo (druh odpadu č. 20 01 02)
- plasty (druh odpadu č. 20 01 39)
b) podskupiny 20 02 - odpady zo záhrad a parkov
- biologický rozložiteľný odpad (druh odpadu č. 20 02 01)
c) podskupiny 20 03 - iné komunálne odpady
- zmesový komunálny odpad (druh odpadu č. 20 03 01)
2. Nebezpečné odpady
a) podskupiny 20 01 - separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
- batérie a akumulátory (druh odpadu č. 20 01 33)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia (druh odpadu č. 20 01 35)
§6
Spôsob zberu komunálnych odpadov a jeho zložiek
1. Zber zmesového komunálneho odpadu
Pre odvoz zmesového komunálneho odpadu obec určuje zberné nádoby a cyklus vývozu takto:
a) pri nehnuteľnostiach s 1 až 3 obyvateľmi (trvalé a prechodne prihlásených)
- jedna zberná nádoba KUKA 110 l s vývozom 1x za 4 týždne,
b) pri nehnuteľnostiach so 4 a viac obyvateľmi, maximálne však pre 9 osôb (trvalé a prechodne
prihlásených)
- jedna zberná nádoba KUKA 110 l s vývozom 1x za 2 týždne, nad uvedený počet obyvateľov si
platiteľ poplatku zabezpečí ďalšiu zbernú nádobu,
c) pri bytových domoch
- zberné nádoby BOBR 1100 l s vývozom 1x za 2 týždne. Počet a umiestnenie zberných nádob určí
obecný úrad.
d) pri domoch s vysokou koncentráciou obyvateľov
- zberné nádoby BOBR 1100 l s vývozom 1x za 2 týždne. Počet a umiestnenie zberných nádob určí
obecný úrad.
e) pri nehnuteľnostiach, ktorým pre neprístupnosť nie je možné zabezpečiť odvoz, zber KO bude
prebiehať donáškovým spôsobom. Na zber budú v obci na stálych miestach určených obecným
úradom umiestnené zberné nádoby BOBR 1100 l s vývozom 1x za 2 týždne.
f) v lokalite KORYTNO II.
- igelitové vrecia s vývozom 1x mesačne, harmonogram vývozu určí a zverejní v príslušnej lokalite
obecný úrad
e) jedna nádoba BOBR 1100 l je určená spravidla pre cca 80 osôb.
2. Zber separovaných zložiek komunálnych odpadov – sklo, plasty
Zber separovaných zložiek komunálnych odpadov v obci bude prebiehať donáškovým spôsobom. Na
zber separovaných zložiek komunálneho odpadu budú v obci na stálych miestach určených obecným
úradom umiestnené farebne odlíšené zberné nádoby.
Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania, počet a typ nádob a harmonogram vývozu upraví
zmluvne obecný úrad s organizáciou poverenou zberom.
3. Zber biologický rozložiteľného odpadu
Biologický rozložiteľný odpad (zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov, lístie, tráva a pod.)
občania v určenom jarnom a jesennom termíne sústredia pred rodinné domy na dostupné miesto. Odvoz
odpadu zabezpečí Obecný úrad v Markušovciach vlastným motorovým vozidlom. Harmonogram odvozu
obecný úrad oznámi obvyklým spôsobom najmenej týždeň pred dátumom odvozu.
4. Zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu – batérie a akumulátory
Nebezpečné zložky komunálneho odpadu sa budú zbierať do špecifických zberných nádob na to
určených. Nádoby budú v čase vyhláseného zberu umiestnené v priestoroch, ktoré určí Obecný úrad
v Markušovciach.
Strana 4 z 7

Zber bude vykonávaný 1 x ročne. Presný termín, miesto a doba odkedy dokedy zberné nádoby budú
k dispozícií, obecný úrad oznámi obvyklým spôsobom týždeň pred dátumom zberu.
5. Zber elektroodpadu z domácnosti
Držiteľ elektroodpadu z domácnosti po predchádzajúcom dojednaní termínu na obecnom úrade
odovzdá tento na zbernom mieste (Brezová ul. č.17)
6. Zberné nádoby KUKA 110 l sú:
- vo vlastníctve poplatníka
- vo vlastníctve obce Markušovce a v užívaní poplatníka (obec zbernú nádobu odovzdala do užívania
vlastníkovi, resp. nájomcovi nehnuteľnosti)
7. Zberné nádoby BOBR 1110 l, veľkoobjemové kontejnery, špecifické zberné nádoby na nebezpečné
zložky komunálneho odpadu sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom a v užívaní poplatníkov
príslušnej časti obce, kde zberná nádoba bola umiestnená obcou.
8. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorým boli zberné
nádoby zverené do užívania, alebo zberné nádoby vlastnia. Zberná nádoba bude umiestnená na
chránenom mieste za oplotením rodinného domu tak, aby nedošlo k jej odcudzeniu, prípadne poškodeniu.
9. Vlastník (nájomca) nehnuteľnosti je povinný v určených dňoch zberu komunálneho odpadu
sprístupniť nádoby s odpadom – vyložiť na ľahko prístupné miesto.
10. Užívateľ nehnuteľnosti v lokalite KORYTNO II. je povinný odpad ukladať do igelitových vriec. Vrecia
s odpadom umiestniť na chránenom mieste na vlastnom pozemku. V určených dňoch zberu KO
zabezpečiť vyloženie odpadu v igelitových vreciach na určené miesto.
11. Znečistenie okolia zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze odpadov, alebo separovaných
odpadov odstránia pracovníci oprávneného vývozcu okamžite pri zbere odpadov.
12. Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch, prevádzkach
podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo obce a pod.) sú jednotliví platitelia povinní
dohodnúť s obecným úradom. Miesta budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj dostupné
vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto
poverený pracovník obecného úradu.
13. Pôvodca odpadu je povinný nádoby udržiavať v dobrom technickom stave.
14. Pôvodca odpadu zabezpečí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť,
resp. objem.
15. Pôvodca odpadu sa zaväzuje, že sa bude o zapožičané (prenajaté) zberné nádoby na odpady riadne starať.
16. Pôvodca odpadu sa zaväzuje, že v prípade straty zverenej (prenajatej) nádoby na odpady, alebo jej
poškodenia uhradí spôsobenú škodu.
17. Prevzatím KO ako aj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov sa ich majiteľom stáva oprávnený
vývozca.
18. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám než oprávnenému vývozcovi odvážať
a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať
a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať KO do iných, než k tomu určených nádob.
III. ČASŤ
NAKLADANIE SO STAVEBNÝMI ODPADMI
§7
Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
1) Stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti občanov, prípadne
právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných
kontejnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady
stavebníka alebo investora.
2) Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný uzatvoriť zmluvu
o odvoze a likvidácii odpadov s oprávneným vývozcom, alebo s prevádzkovateľom skládky odpadov,
pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov neprivezie vlastným dopravným prostriedkom.
3) Obec určí 2x do roka miesto na zhromažďovanie drobných stavebných odpadov od fyzických osôb (nie
podnikateľov). Presný termín, miesto a doba odkedy do kedy je možné drobný stavebný odpad
zhromažďovať, obecný úrad oznámi obvyklým spôsobom týždeň pred dátumom zhromažďovania
drobného stavebného odpadu.
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4) Je zakázané pod pokutou ukladať stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady na iné miesto, než na to
určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť uložené na stavenisku
stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu.
5) Držiteľ stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov, je povinný na vyžiadanie obce
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi ako i drobnými
stavebnými odpadmi.
IV. ČASŤ
ÚČTOVANIE POPLATKU ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU
KOMUNÁLNYCH ODPADOV
§8
Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok podľa VZN obce
Markušovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V. ČASŤ
ZBER, ZHODNOTENIE A SPRACOVANIE
VYTRIEDENÝCH ODPADOV
§9
Definícia separácie
1) Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno
po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Separáciou KO sa vytvorí samostatná zložka, ktorú
možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Zhromažďovať odpady utriedené
podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim
únikom, je povinnosťou držiteľov odpadov.
2) Obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a vlastníci alebo
správcovia nehnuteľnosti sú na území obce povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu,
zavedeného obcou.
3) Povinní z predchádzajúceho odseku zabezpečia, že separované odpady podľa zbieraných komodít budú
oddelene zhromažďované a umiestňované do vyhradených a farebne rozlíšených zberných nádob
oprávneného vývozcu.
4) Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich,
akokoľvek manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti.
§ 10
Forma separovaného zberu
1) Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov:
a) opotrebované batérie a automobilové akumulátory,
b) elektroodpad z domácnosti,
c) odpad z plastov PET – fľaše,
d) odpadové zberové sklo.
2) Separované komodity KO sa ukladajú do špeciálne upravených a farebne rozlíšených zberných nádob.
3) Opotrebované batérie a automobilové akumulátory sa odovzdávajú v obcou určenom čase, na určenom
mieste do špeciálneho kontejnera na akumulátory.
4) S povinnými fyzickými osobami – podnikateľmi, právnickými osobami, alebo správcami nehnuteľnosti
uzatvorí oprávnený vývozca zmluvu o separácii KO.
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VI. ČASŤ
NEPOVOLENÉ SKLÁDKY NA ÚZEMÍ OBCE
§ 11
1. Je neprípustné uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s
osobitným predpisom (§18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch).
2. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku (nehnutelnosti) je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie
vzniku nepovolených skládok na jeho pozemku (nehnutelnosti).
3. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku (nehnuteľnosti), ktorý zistí, že na jeho pozemku
(nehnuteľnosti) bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením alebo osobitnými predpismi, je túto
skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci (§18, ods. 6 zákona o
odpadoch).
4. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území mesta zakladá nepovolenú skládku, Obecnému úradu v
Markušovciach, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva.
VII. ČASŤ
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Priestupky a pokuty
1) Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prerokováva priestupky, ktoré jej do pôsobnosti
vymedzil zákon o odpadoch
2) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením,
b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú v § 5 ods. 5),
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi.
3. Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prerokováva obec v súlade so zákonom o priestupkoch.
4. Za priestupok podľa predchádzajúcich odsekov môže obec uložiť pokutu do 5000,- Sk.
5. Za porušenie tohoto VZN môže právnickej osobe starosta obce uložiť pokutu do 200000,- Sk (§ 13 ods. 9
zák. 369/1990 o obecnom zriadení).
6. Výnosy z pokút za priestupky uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.
7. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto VNZ a prerokovanie priestupkov proti tomuto VZN vykonáva
obec.
8. Kontrolnými orgánmi obce pre účely tohoto VZN sú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
b) členovia Komisie výstavby a životného prostredia,
c) kompetentní pracovníci obecného úradu, ktorí konajú a rozhodujú vo veciach stavebných, ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia, priestupkov a pod.,
d) hlavný kontrolór.
§ 13
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
2. Týmto nariadením sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 5 zo dňa 15.12.2003 o
odpadoch.

Ing. Ján Šofranko
starosta obce
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