VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku
za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč
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Obecné zastupiteľstvo v Podbranči podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v úplnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade
so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákonom NR SR č. 544/2004 Z. z. zákon
o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a miestny
poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč
I. ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. TotoVZN ustanovuje pôsobnosť obce, práva a povinnosti právnických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti pri nakladaní s uvedenými
druhmi odpadov.
2. Toto VZN sa vzťahuje na nakladanie len s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi.
Na nakladanie s ostatnými druhmi odpadov sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných právnych
predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
Článok 2
Účel úpravy
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Účelom odpadového hospodárstva je (§3) predchádzanie vzniku odpadov a obmedziť ich
tvorbu (kompostovaním, triedením).
Článok 3
Vymedzenie základných pojmov
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, je povinný sa jej zbaviť osobitnými predpismi
(§2, ods. 1).
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov. (§2, ods. 2).
Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza. (§2, ods. 3)
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi
v súlade so zákonom o odpadoch. (§2, ods. 4)
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Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb
alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene,
vrátane parkov a cintorínov. (§2, ods. 14)
Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. (§ 39, ods. 1)
Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľov, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu obce (§ 56, písm. h/ stavebného
zákona).
Medzi drobné stavebné odpady patrí: hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti a
demoláciách (betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridľa, obkladačky, keramika, stavebné
drevo, betónové zmesi, zemina a iné). Nesmú to byť panely, traverzy a veľké kusy.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je odpad zo záhrad, parkov, verejných
priestranstiev, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene aj konárov – tzv. zelený
bioodpad. Obec zabezpečí zhodnotenie týchto odpadov z pozemkov právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení v obci.
Článok 4
Pôsobnosť nariadenia
Toto VZN má pôsobnosť v celom katastrálnom území obce Podbranč, vo všetkých jej
častiach a osadách.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
a produkuje ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, vypracúva vlastný program
odpadového hospodárstva. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového
hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len drobné stavebné odpady) obce, na ktorej
území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa
zákona o odpadoch sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní
spoločného programu (§ 6, ods. 1 Zákona).
2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
3. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom o odpadoch alebo týmto VZN
b) zneškodňovať odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku a voľne do terénu.
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obci,
v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza (§ 18 ods. 6).
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5. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií akumulátorov je povinný ich
odovzádvať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, t. j. osobitného oprávnenia
udeleného Ministerstvom ŽP SR na nakladanie s týmto odpadom. Všetky informácie
podajú Technické služby spol. s r. o. Senica.
6. Ak nie je v zákone ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu
odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodnenie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ nie je
známy znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby obal
pochádza (§ 18, ods. 4).
7. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
8. Pôvodca komunálnych a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce.
Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci (§ 39, ods.)
9. Riešenie opusteného odpadu – čiernej skládky:
a) ak sa zistí čierna skládka: musí nastať konanie – zistenie pôvodcu
b) zistí sa vlastník parcely a vlastník musí dokázať, že odpad nie je jeho. Ak obec nezistí
pôvodcu postúpi zisťovanie Obvodnému úradu, odd. ŽP Senica.

Článok 6
Obec
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení
na nakladanie s odpadmi na území obce
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania
s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu (§ 72).
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II. ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Článok 7
Nádoby na odpad
1. Na zber odpadu sú určené nádoby o objeme 110 l, 120 l, 140 l a 1100 l. Veľkoobjemové
kontajnery o objeme 5 a 7 t sa budú využívať pri nakladaní s drobným stavebným
odpadom. Tieto budú poskytovať Technické služby Senica.
2. Nádoby sú majetkom subjektu zabezpečujúceho zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
3. Vývoz zabezpečujú Technické služby Senica, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu
na výkon zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov a na separovaný zber a sklo a plastové fľaše.
4. Každý rodinný dom a každá chata (dom) rekreačného charakteru a každá bytová jednotka
(byt) je povinná mať v prenájme 1 nádobu pri počte 1 až 6 členov domácnosti. Pri počte 7
a viac členov domácnosti je možné požiadať o pridelenie 1 nádoby navyše pri poplatku
podľa zákona podľa členov domácnosti.
5. Právnické osoby podnikatelia a RD si zabezpečia počet nádob a objem podľa zmluvného
vzťahu s obcou, podľa počtu zamestnancov a pracovnej činnosti.
6. Frekvencia vývozu odpadu komunálneho odpadu bude 2 x do mesiaca, presný dátum,
časový rozsah bude včas oznámený.
Článok 8
Umiestnenie nádob na odpad
1. Vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre
nádoby na odpad tak, aby boli ľahko prístupné a odkiaľ možno bez časových strát
a osobitných ťažkostí nádoby vynášať. Pri určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavať
hygienické predpisy a dbať najmä aby:
a) nebol narušený vzhľad okolia a aby manipulácia s nádobami na odpad nespôsobovala
neprimeranú hlučnosť
b) boli umiestnené na spevnenom podklade, max. 10 m od miesta nakládky
s bezbariérovými prechodmi
c) bol k nim zabezpečený dostatočne široký prístup
2. Nádoby na odpad sa musia umiestňovať na vyhradencýh miestach. Na chodníkoch
a komunikáciách ich možno ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie, ak
tieto nie sú určené ako stojisko. Po vyprázdnení sa musia ihneď umiestniť na vyhradené
miesto.
3. Nádoby na ostatný (netriedený) odpad o objeme 110 l až 140 l, je povinný mať každý
majiteľ (správca, nájomca) rodinného domu. Zber plastových fliaš a skla uskutočňujú TS
Senica podľa dodatku č. 1 zmluvy č. 1018/SZ/2002 (plastové fľaše a sklo vo vreciach
treba dať k miestnym komunikáciám ako smetné nádoby).
4. Zakazuje sa premiestňovať nádoby na odpad a akokoľvek manipulovať s ich obsahom
(prisvojovať si ich obsah, umiestňovať odpad do iných než k tomu určených nádob, resp.
vysýpať ho).
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5. Vrecia na odpad zostávajú v platnosti a je možnosť zakúpenia k nádobe v cene 3,-EUR/ks na obecnom úrade Podbranč.
Článok 9
Zber a preprava komunálnych odpadov
1. Obec je povinná zaviesť vhodný systém zberu odpadov:
a) Zabezpečiť a umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom, vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
v obci a zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu
b) Zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemových
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (§ 39,
ods. 3), (uskutočňovanie jar a jeseň).
2. Pravidelný zber, prepravu a zneškodnenie zmesových komunálnych odpadov budú podľa
harmonogramu zabezpečovať Technické služby Senica.
3. Za objemné odpady sa považujú napr. vyradené časti nábytku, odpad zo zelene,
z cintorínov a pod. a tie, ktoré:
a) sa vzhľadom na svoj rozmer nedajú umiestniť do používaných nádob
b) majú väčšiu hmotnosť vrátane nádoby ako 80 kg pri 110 l nádobách
4. Každá právnická, fyzická osoba – podnikateľ i fyzická osoba si môže objednať
u Technických služieb Senica veľkoobjemový kontajner, prepravu a zneškodnenie
objemového odpadu, ktorý vyprodukuje naviac za úplatu.
Článok 10
Rozsah triedenia
Fyzické i právnické osoby sú povinné triediť komunálny odpad v tom rozsahu, pre ktoré obec
vytvorí podmienky. Vytriedené zložky komunálneho odpadu sa ukladajú do nádob určených
pre príslušný druh a do vriec určených na separáciu a to:
Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu plastov a skla o zber:
1. Papiera – priamo od rodinných domov občanov bezplatne
2. Skla – priamo od rodinných domov občanov bezplatne
3. Kovových obalov – priamo od rodinných domov občanov bezplatne
4. Tetrapakov – priamo od rodinných domov občanov spolu s plastami bezplatne
5. Opotrebovaných pneumatík – zber do pristaveného kontajnera s donáškou občanov,
bezplatne
6. Šatstva a textilu – zber do pristaveného kontajnera s donáškou občanov, bezplatne
7. Olovených akumulátorov – zber do pristaveného kontajnera na NO, donáškou
občanmi, bezplatne
8. Vyradených elektrických a elektronických zariadení – zber do pristaveného
kontajnera na NO, donáškou občanmi, bezplatne
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9. Ţiariviek, výbojok a iného odpadu obsahujúceho ortuť – zber do pristaveného
kontajnera na NO, donáškou občanmi, bezplatne
10. Odpadové oleje – zber do pristaveného kontajnera na NO, donáškou občanmi,
bezplatne
11. Odpadové farby a laky obsahujúce nebezpečné látky – zber do pristaveného
kontajnera na NO, donáškou občanmi
12. Pesticídy, zásady, kyseliny, rozpúšťadlá, cytostatické liečivá – zber do pristaveného
kontajnera na NO, donáškou občanmi, bezplatne
13. Objemný odpad z domácností (nábytky, koberce...) – zber do pristaveného
kontajnera donáškou občanmi
Zabezpečenie zberu:
a) každá domácnosť v obci obdrží 4 ks vriec pre separáciu plastov a tetrapakov, skla,
papiera a kovových obalov, ktoré budú farebne rozlíšené
b) pre zber šatstva a textílií si zabezpečí vrece každá domácnosť osobitne a bude pristavený
kontajner,
c) pre zber nebezpečných odpadov bude v obci pristavený uzamykateľný kontajner na NO,
kde obec určí dozor pre odovzdávanie týchto odpadov
d) pre zber objemného odpadu bude v obci pristavený kontajner na určenom mieste
Termíny zberu:
a)
b)
c)
d)

plasty a tetrapaky, sklo 12 x za rok
papier a kovové obaly – 12 x za rok
šatstvo a textílie, opotrebované pneumatiky – 1 x ročne
nebezpečný odpad – 2 x ročne

Zabezpečenie zberu objemného odpadu, ktorý sa nedá zaradiť do separácie ani do KO sa bude
uskutočňovať nasledovne :
- odpad z cintorínov - podľa potreby zabezpečí obec
- nábytok, matrace, odpad z jarného a jesenného upatovania – odvoz si zabezpečia občania
na vlastné náklady do Zberného dvora Senica.
Obec je povinná občanom, chalupárom a právnickým osobám odovzdať letáky o
separovanom zbere, informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačných tabulí
v obci.
Článok 11
Povinnosti majiteľa (správcu, resp. nájomcu) nehnuteľnosti
1. Pri novovytvorených prevádzkach, pri novostavbách objektov na bývanie je majiteľ
nehnuteľností, resp. správca, nájomca povinný si v dostatočnom časovom predstihu
vybudovať na vlastné náklady plochu, na ktorej bude nádoba na odpad umiestnená
a pravidelne sa o ňu starať.
2. Majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti je povinný postarať sa o to, aby odpad bol
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) nádoby sú umiestnené na trvalom alebo dočasnom stojisku
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3.

4.
5.
6.

7.

d) ak je obsah nádoby zamrznutý tak, že sa nádoba nedá vysypať, je majiteľ, správca,
resp. nájomca nehnuteľnosti povinný túto závadu odstrániť bez poškodenia nádoby
na odpad.
Ak nie je odpad riadne pripravený na odvoz, poverený subjekt ho neodvezie, najmä ak
hrozí nebezpečie narušenia jeho pracovného plánu alebo ak by mohlo prísť k úrazu
pracovníka alebo poškodeniu technického zariadenia. Ak príde k takémuto prípadu,
poverený subjekt ihneď po jeho zistení oznámi tento nedostatok majiteľovi, správcovi,
resp. nájomcovi nehnuteľnosti, ktorý je v takom prípade povinný závadu odstrániť.
Pri ukladaní odpadu do zberných nádob nie je dovolené tieto preplňovať. Nádoby treba
napĺňať postupne a uzatvárať ich. Zakazuje sa sypať odpad na zem a znečisťovať okolie.
Zakazuje sa polievať obsah nádob na odpad, odpad v nich spaľovať, resp. používať
nádoby pre iné účely.
Majitelia, správcovia, resp. nájomcovia sú povinní:
a) Po vysypaní odpadu uzatvárať nádobu na odpad, v prípade poškodenia zbernej nádoby
oznámiť závadu poverenému subjektu
b) ak pri vysýpaní odpadu príde k znečisteniu okolia zbernej nádoby je povinný ten,
ktorý znečistenie spôsobí, odstrániť ho
c) udržiavať plochy pre nádoby v čistote bez ohľadu na to, ako k znečisteniu prišlo
d) v zimnom období zabezpečovať posyp a odstraňovanie snehu z prístupovej cesty
e) dodržiavať rozmiestnenie nádob na odpad podľa schválenej dohody alebo projektu.
Do nádob na triedený odpad je zakázané ukladať iné druhy odpadu, okrem tých, pre ktoré
je nádoba určená. Inak Technické služby Senica ukončia zmluvu s obcou o separovanom
zbere.
Článok 12
Povinnosti povereného subjektu

1. Poverený subjekt je povinný:
a) poskytnúť s obcou dohodnutý počet nádob na odpad
b) zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu z územia obce
na základe harmonogramu a zabezpečiť jeho zneškodnenie
c) zabezpečiť pravidelný zber, prepravu, dotriedenie a zhodnotenie vytriedených zložiek
komunálneho odpadu
d) rozmiestniť nádoby na odpad po dohode s majiteľom, správcom, resp. nájomcom
nehnuteľnosti s obcou
e) na objednávku pôvodcu drobných stavebných odpadov zabezpečiť ich prepravu
a zneškodnenie
f) pri zbere a odvoze postupovať tak, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku škodám
na životnom prostredí a majetku
g) zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr v nasledujúci deň v prípade neuskutočnenia
odvozu v dôsledku havarijného stavu zo strany povereného subjektu
h) zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá podľa Katalógu
odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o množstve prijatých zložiek komunálnych
odpadov, o spôsobe zhodnotenia
i) zabezpečiť údržbu, resp. výmenu poškodených nádob na odpad, ktoré sú v jeho
vlastníctve
j) odstrániť znečistenie, ktoré je spôsobené pri manipulácii s nádobou
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k) zabezpečiť opravu, resp. výmenu nádoby, ak príde pri manipulácii s nádobou na odpad
k jej poškodeniu

III. ČASŤ
Článok 13
Nakladanie s drobným stavebným odpadom a kalom
1. Drobný stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavebných úpravách alebo pri bežných
udržiavacích prácach, ktoré sú zabezpečované fyzickou alebo právnickou osobou
(stavebník).Stavebník si objedná u povereného subjektu (Technické služby Senica )
potrebnú nádobu, prepravu a zneškodnenie drobného stavebného odpadu za úrhradu.
2. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp, ktoré sú záväzné pre
celý kataster obce:
a) Majitelia septikov a žúmp, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod.
sú povinný zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov výlučne
prostredníctvom organizácie zriadenej na túto činnosť na vlastné náklady.
b) Každý majiteľ septiku alebo žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu
a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku alebo žumpy oprávnenou
osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je
priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.

IV. ČASŤ
KONTROLA A SANKCIE
Článok 14
Kontrola dodrţiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú pracovníci obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí zistené priestupky oznámia na Obecný úrad Podbranč.

Článok 15
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) poruší ustanovenia tohto nariadenia
b) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18, ods. 3, písm. a)
zákona o odpadoch

9

c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3
písm. a) a § 39 ods., 5 písm. c) zákona o odpadoch
d) skládka KO Podbranč – Podzámok je nefunkčná, zrekultivovaná a umiestnenie
akéhokoľvek odpadu na túto skládku je tiež priestupkom
e) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. 5 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona
o odpadoch)
f) neposkytne obci požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch)
2. Za priestupok podľa ods. 1 b) až f) možno uložiť pokutu do výšky 166,00 EUR.
3. Priestupky podľa ods. 1 a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených
za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

Článok 16
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3.320,00 EUR ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa kedy sa starosta o tom, kto sa konania
podľa ods. 1 dopustil dozvie, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.

Článok 17
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
1. Úvodné ustanovenie
Obec Podbranč vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.
Poplatok je príjmom rozpočtu obce.
Poplatok sa nevyberá z činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene a cintorínov.
2. Poplatník
Poplatníkom je:
- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný
domček), alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou na iný účel ako na podnikanie,
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-

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Platiteľom poplatku pre:
a) rodinný dom je majiteľ rodinného domu
b) bytový dom alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je majiteľ domu alebo správca domu
alebo určí obec
c) ostatné budovy na bývanie je majiteľ budovy
d) nehnuteľnosť slúžiaca na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu (napr. rekreačná
chata, byt , neobývaný dom alebo nebytový priestor) je majiteľ alebo nájomca
nehnuteľnosti
e) nehnuteľnosti využívané na podnikateľské účely sú právnické osoby a fyzické osoby –
podnikatelia
f) ak je nehnuteľnosť, byt a nebytový priestor vo vlastníctve štátu alebo obce, je platiteľom
správca

Článok 18
Sadzba poplatku za kalendárny rok
1. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt a užíva nádobu 110 l až 140 l je podľa zák. 582/2004 z. z. § 78 písm. a)
nasledovne:
Ročný poplatok na domácnosť je 22,15 EUR a k tomu ročný poplatok na osobu je
10,35 EUR.
To znamená:
1 člen domácnosti
2 členovia domácnosti
3 členovia domácnosti
4 členovia domácnosti
5 členovia domácnosti
6 členovia domácnosti
7 členovia domácnosti

32,50 EUR
42,85 EUR
53,20 EUR
63,55 EUR
68,75 EUR
73,95 EUR
79,15 EUR

Pri 5-tich členoch domácnosti sa poplatok na člena a rok znižuje o polovicu. t. j. 5,20 EUR
/osoba.
Pri 6-tich členoch domácnosti s poplatkom 73,95 EUR bezplatne pridelí 6 vriec na
komunálny odpad na rok.
Pri 7-mich a viacerých členoch domácnosti s určeným poplatkom vzniká návrh na pridelenie
dvoch nádob na odpad.
2. Ročný poplatok pre samostatne bývajúcich dôchodcov (1 člen) v rodinnom dome, je
možnosť výberu nádoby, alebo zakúpenie mechov v počte 6 kusov na rok a to výber podľa
množstva odpadu v domácnosti a potreby v domácnosti a potreby pre domácnosť. Cena vreca
na odpad pre trvalo bývajúcich občanov a chalupárov činí: 3,-- EUR za 1 vrece (t.j.18,-€/6
vriec). Vrecia sú označené zmluvným vývozom a v cene je vývoz a likvidácia odpadu.
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3. Sadzba poplatku pre právnickú a fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý užíva nádobu 110 l až
140 l, podľa charakteru vykonávanej činnosti a priemerného počtu zamestnancov za
predchádzajúci kalendárny rok činí 50,50 EUR ročne.
4. Sadzba poplatku pre právnickú osobu, ktorá užíva nádobu 1100 l podľa charakteru
vykonávanej činnosti a priemerného počtu zamestnancov činí 291,75 EUR.
5. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu za neobývaný dom, chalupu, chatu a rekreačný domček
bude stanovená formou množstevného zberu zakúpením minimálne 6 vriec v cene 3,-- EUR
alebo na požiadanie pridelenie nádoby (1 – 2) s úhradou ročného poplatku 54,80
EUR/1nádoba.
6. Fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti určenej na individuálnu rekreáciu v časti
obce Rítka, sú od poplatku oslobodení.
7. Fyzické osoby, ktoré požiadajú o pridelenie druhej nádoby na odpad na zimné obdobie
zaplatí poplatok 18,45 EUR/1/2 roka.

Článok 19
Spôsob platenia
Poplatníci, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné uhradiť
poplatok obci:
a) Pri sume neprevyšujúcej 32,50 EUR jednorázovo do 31. marca v príslušnom roku
poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) Pri sume prevyšujúcej 32,50 EUR sa môže platba rozdeliť do dvoch splátok, t. j. do
31. marca a do 30. júna, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne. Ak sa
poplatník, ktorého poplatok je vyšší ako 32,50 EUR rozhodne poplatok uhradiť
jednorázovo v plnej výške, môže poplatok uhradiť poštovou poukážkou, alebo priamo do
pokladne OcÚ.
Článok 20
Ohlasovacia povinnosť
1. Platiteľ poplatku, ktorý nie je účastníkom schváleného systému zberu komunálneho
odpadu na území obce, je povinný sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného
mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby mu obec mohla zabezpečiť potrebné
nádoby na komunálny odpad.
2. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi
poplatku.
3. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne určenie výšky poplatku (vznik, zmenu, zánik poplatkovej povinnosti) prehlásením
a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
4. Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe tohto VZN podľa
osobitného predpisu (zákon NR SR č. 52/1998 Z. z. v úplnom znení).
Článok 21
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Vyrúbenie poplatku a sankcie
1. Poplatok vyrúbi správca poplatku jedenkrát ročne rozhodnutím.
2. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku
rozhodnutím zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50%.
3. Pri vyrúbení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok, vychádza obec z posledných
jemu známych údajov v čase vydávania rozhodnutia.
4. Výnos poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených
so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených
so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho a drobného
stavebného odpadu.
5. Poplatky na základe rozhodnutia možno vymáhať exekučným príkazom.
6. Výška všetkých poplatkov sa bude každoročne určovať – prehodnocovať.
Článok 22
Oslobodenia a úľavy
Úľavy, resp. oslobodenia od poplatku je v prípadoch:
a) celoročný pobyt občana v zahraničí,
b) neobývané domy viac ako 1 rok.
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže potvrdenie na základe
nasledovných podkladov:
a) čestné prehlásenie o tom, že sa poplatník počas celého roka zdržiava v cudzine
s uvedením obdobia pobytu v cudzine,
b) žiadosť vlastníkov, ak je dom neobývaný viac ako 1 rok.
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť
alebo môže poplatok odpustiť na základe písomenj žiadosti.
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2012.
Nariadenie bolo schválené dňa 12.12.2011 uznesením Obecného zastupiteľstva Podbranč
č. 48/2011.

vyvesené dňa: 13.12.2011
zvesené dňa :

.............................................
Ing. Milan Kadlíček
starosta obce Podbranč
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