
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE ŠTIAVNICKÉ BANE  O ODPADOCH 

č. 3/2012

Obec  Štiavnické  Bane  v  súlade  s  ustanovením  §  4,  ods.  3  písm.  f)  a  g)  a  §  6  zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 

§ 39,  ods.  4  zákona č.  223/2001 Z.z.  o  odpadoch v znení  neskorších  predpisov  v y d á v a  

pre katastrálne územie Štiavnické Bane toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane 

č. 3/2012 o odpadoch (ďalej len VZN): 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 

Účel úpravy 

(1) Obec Štiavnické Bane ustanovuje týmto VZN podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

(ďalej  len  KO)  a  s  drobnými  stavebnými  odpadmi  (ďalej  len  DSO)  podľa  §  39  zákona

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), najmä 

spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy a likvidácie komunálnych odpadov, spôsob separovaného 

zberu jednotlivých zložiek KO (vrátane odpadov z obalov), spôsob nakladania s DSO, ako aj miesta 

určené na ukladanie týchto odpadov a  na zneškodňovanie odpadov. 

(2) Obec Štiavnické Bane zavedením systému zberu odpadov: 

a) zabezpečuje podľa vopred stanoveného harmonogramu platnom na jeden rok (ďalej len kalendár 

zberu)  zber  a  prepravu  komunálnych  odpadov  vznikajúcich  na  území  obce  za  účelom

ich  zhodnotenia  alebo  zneškodnenia  v  súlade  so  zákonom  o  odpadoch  vrátane  zabezpečenia 

zberných  nádob  zodpovedajúcich  systému  zberu  komunálnych  odpadov  alebo  zabezpečenia 

spôsobu  akým  môžu  občania  odovzdávať  oddelené  zložky  komunálnych  odpadov  v  rámci 

separovaného zberu; 

b) zabezpečuje podľa kalendáru zberu 4x do roka zber a prepravu objemových odpadov, oddelene 

vytriedených odpadov z domácností a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia, pričom cieľom je: 

- predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu;

- zhodnocovať odpady ich recykláciu; 

- využívať odpady na materiálové alebo energetické využitie; 

- správne nakladať s odpadmi v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany  verejného 
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poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Odpadom je hnuteľná vec (vedená v prílohe č.  1 zákona o odpadoch),  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,  pokiaľ  ich  výsledkom  je  zmena  povahy

alebo zloženia týchto odpadov:

- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt;

-  fyzická  osoba  -  právnická  osoba  –  podnikateľ,  pri  činnosti  ktorej  vzniká  komunálny  odpad

a  ktorá  vlastní  alebo  má  v  prenájme  nehnuteľnosť,  nachádzajúcu  sa  na  území  obce,  určenú

na podnikanie; 

-  fyzická  osoba  -  právnická  osoba,  ktorá  je  vlastníkom  alebo  užívateľom  nehnuteľnosti, 

nachádzajúcej  sa  na  území  obce  a  slúžiacej  na  prechodné  ubytovanie,  individuálnu  rekreáciu,

ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.

(3) Držiteľ  odpadu je  pôvodca odpadu alebo fyzická 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 

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 vlastní odpadov (uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch).

(7) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného 

prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí (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) 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
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ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

(13) Nebezpečné odpady sú také odpady,  ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností 

(uvedené v prílohe č. 4 zákona o odpadoch).

(14) 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 – podnikateľom 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.

(15) 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  miesto,

na  ktorom  pôvodca  odpadu  vykonáva  zneškodňovanie  svojich  odpadov  v  mieste  výroby

(interná skládka), ako aj  miesto, ktoré sa trvalo,  teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné 

uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, 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 pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

(16) Drobné stavebné odpady  sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečených fyzickou 

osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebného úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné 

povolenie ani ohlásenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov.

(17)  Zložka  komunálnych  odpadov  je  ich  časť,  ktorú  je  možné  mechanicky oddeliť  a  zaradiť

ako samostatný druh odpadu.

(18) Platiteľ  poplatku je  vlastník,  správca alebo nájomca nehnuteľnosti,  bytu alebo nebytového 

priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, 

je  platiteľom zástupca alebo správca,  určený vlastníkmi.  Ak si  vlastníci  neurčia  zástupcu alebo 

správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

(19)  Objemné  odpady  sú  KO  a  DSO,  ktoré  nie  je  možné  pre  ich  veľký  rozmer  likvidovať 

štandardnými  nádobami,  alebo  ich  množstvo  presahuje  objem,  ktorý  je  možné  štandardnými 

nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.

(20)  Program  odpadového  hospodárstva  je  základný  dokument  pre  riadenie  odpadového 

hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele 

odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
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II. ČASŤ 

SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV, SPÔSOB 

SEPAROVANÉHO ZBERU JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV, 

SPÔSOB NAKLADANIA S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

§ 3 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 

(1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný 

systém na celom území obce. 

(2) Obec Štiavnické Bane zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe 

monitoringu  existujúceho  stavu  odpadového  hospodárstva  (predpísaná  evidencia,  analýzy), 

sledovaním  vývojových  trendov  v  oblasti  legislatívy  a  technológií  pre  spracovanie  odpadov

a plnením svojich zákonných povinností.

(3) Iné nakladanie s KO a DSO (najmä používanie nádob na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné 

vytváranie  skládok,  vyberanie  alebo  odnášanie  zložiek  odpadu zo  zberných nádob...)  sa  prísne 

zakazuje. Zákaz sa nevťahuje na:

-   organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.);

-  zhodnocovanie  vytriedených  zložiek  KO  fyzickými  osobami,  napríklad  odovzdávaním

do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

(4) Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie

si vopred s obcou v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných, zabezpečuje 

plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie 

podľa  zákon  č.  119/2010Z.z.  o  obaloch).  Pre  takéto  osoby  sú  záväzné  údaje  o  celkových 

množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych 

odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

  § 4 

Komunálny odpad a jeho zložky 

(1) VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO: 

a) druhy KO z podskupiny separované zbierané frakcie (vrátane odpadov z obalov): 

katalógové číslo odpad 

20 01 01 papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov) 
20 01 02 sklo (vrátane odpadov z obalov) 

20 01 39 plasty, tetrapaky, polystyrén (vrátane odpadov z obalov) 

15 01 11 kovové obaly vrátane obalov zo sprejov 
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b) druhy KO z podskupiny odpad zo záhrad, parkov a cintorínov: 

katalógové číslo odpad

20 02 01 biologický rozložiteľný odpad 

20 02 02 zemina a kamenivo 

c) ostatný KO 

katalógové číslo odpad

20 03 01 zmesový komunálny odpad 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc 

20 03 07 objemný odpad 

d) drobný stavebný odpad 

katalógové číslo odpad

17 05 01 zemina a kamene

17 07 01 zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácií 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb, demolácií, iné ako uvedené v 170901/02/03 

e) separované zbierané zložky KO z podskupiny 20 01, ktoré sú kategorizované ako nebezpečné 

odpady a odpady inak nešpecifikované napr.: 

katalógové číslo odpad

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

20 01 33 batérie a akumulátory 

20 01 35/36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia 

16 01 03     opotrebované pneumatiky

§ 5 

Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek 

(1)  Držiteľ  KO  uvedený  v  §  2  je  povinný  z  komunálnych  odpadov  vznikajúcich

pri jeho činnosti vytriediť tieto zložky: zberový papier a lepenku, sklo, plasty, tetrapaky, polystyren, 

kovové  obaly  vrátane  obalov  zo  sprejov,  žiarivky  a  iný  odpad  obsahujúci  ortuť,  batérie

a akumulátory, opotrebované pneumatiky a vyradené elektrické a elektronické zariadenia:

a)  do určených zberných nádob/vriec  zbierať  oddelene  odpad vytriedený na jednotlivé  zložky 

podľa § 4 tohto VZN;

b) zberový  papier  a  lepenku,  sklo,  plasty,  tetrapaky,  polystyrén,  kovové  obaly  vrátane  obalov

zo sprejov zbierať do igelitových vriec, obdobne aj biologický odpad, pričom tieto vyseparované 

zložky  komunálneho  odpadu  je  možné  ukladať  na  hranicu  nehnuteľnosti  susediacu  zo  štátnou 

cestou alebo miestnou komunikáciou len v termíne určenom oprávnenou organizáciou alebo obcou. 

Za umiestnenie zberových vriec pre zložky komunálneho odpadu resp. umiestnenie jeho zložiek 
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zodpovedajú pôvodcovia odpadu;

c) žiarivky  a  iný  odpad  obsahujúci  ortuť  ako  aj akumulátory  prinášať  do  dvora

pri obecnom úrade v Štiavnických Baniach priebežne počas celého kalendárneho roka;

d) batérie  prinášať  priebežne  počas  celého  kalendárneho  roka  v  pracovných  dňoch

do dvoch zberných miest:

- schránka pri obecnom úrade v Štiavnických Baniach; 

- schránka na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach;

e) opotrebované  pneumatiky  a  vyradené  elektrické  a  elektronické  zariadenia  prinášať

priebežne počas celého kalendárneho roka v pracovných dňoch do skladu pri tenisovom ihrisku.

f) o určených zberných miestach budú občania obecným úradom vopred informovaní (rozhlasom, 

internetovou stránkou obce, obecnými novinami, ...).

(2) Držiteľ uvedený v § 2 je povinný:

a) nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v súlade s týmto VZN;

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci;

g) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci;

h) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba na zber KO;.

c)  ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady za účelom

ich  zberu  na  miesta  určené  obcou  a  do  zberných  nádob  zodpovedajúcich  systému  zberu 

komunálnych odpadov v obci;

d) zabezpečiť si  stanovište nádob a igelitových vriec a  v deň odvozu odpadu umiestniť zbernú 

nádobu na ľahko dohodnuté  miesto  prístupné oprávnenej  osobe vykonávajúcej  zber  a  prepravu 

odpadu. Po odvoze odpadu z dohodnutého miesta zbernú nádobu vrátiť na stále stanovište.

e)  zberné nádoby ponechať  na chodníkoch a komunikáciách  len  na  dobu nevyhnutne  potrebnú

pre vyprázdňovanie.

f) udržiavať čistotu a poriadok pred a po vyprázdnení zberných nádob.

(3) Držiteľovi uvedenému v § 2 sa zakazuje:

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom týmto nariadením;

b) ukladať odpad mimo zberných nádob;

c) ukladať do zberných nádob iný odpad ako odpad uvedený v § 4 nariadenia napr. opotrebované 

akumulátory, odpadové oleje, ojazdené pneumatiky;

d) ukladať do zberných vriec určených na jednotlivé separované zložky komunálneho odpadu iné 

druhy odpadov. 

(4)  Zberné  nádoby (kukanádoby)  sú  vo  vlastníctve  právnickej  alebo fyzickej  osoby,  ktorá  má  

s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu KO, prípadne vo vlastníctve držiteľa odpadu. Všetci 

pôvodcovia  odpadu  sú  povinní  stať  sa  účastníkmi  obecného  systému  zberu  KO.  Pôvodcovia 
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(držitelia) KO, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade 

najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN. 

(5) Zber, preprava a zneškodňovanie KO:

a) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s obcou uzatvorenú zmluvu, ak túto činnosť 

nezabezpečuje obec sama;

b)  zber,  preprava KO nesmie ohrozovať  bezpečnosť a  plynulosť  cestnej  premávky,  bezpečnosť 

chodcov;

c)  povinnosti  držiteľa  KO prechádzajú  na  právnickú  alebo  fyzickú  osobu,  vykonávajúcu  zber, 

prepravu a zneškodňovanie KO na základe zmluvy s obcou od prevzatia odpadu od držiteľa;

d) maximálna dĺžka intervalu zberu a prepravy KO je 1x za 2 týždne a v prípade letnej turistickej 

sezóny z turistických prevádzok 1x týždenne. Interval vývozu dohodne držiteľ odpadu s fyzickou 

alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva túto činnosť na území obce s následným vypracovaním 

kalendáru zberu na jeden rok;

e)  zber,  prepravu  a  zhodnocovanie  vytriedených  zložiek  komunálneho  odpadu  zabezpečuje

na území obce výhradne oprávnená organizácia  vo vopred stanovenom harmonograme platnom

na jeden rok (kalendár zberu). Plasty1x mesačne na trase zberu. Zberový papier a lepenku, sklo, 

tetrapaky,  polystyrén,   kovové obaly vrátane  obalov  zo  sprejov  1x štvrťročne na  trase  zberu. 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory, opotrebované pneumatiky a vyradené 

elektrické  a  elektronické  zariadenia  sú  prepravované  a  zhodnocované  priebežne  počas  celého 

kalendárneho roka;

f)  podrobnosti  zberu,  prepravy,  zneškodňovania  a  harmonogram  vývozu  sú  upravené

v zmluve s organizáciou poverenou zberom; 

g)  miesto  zneškodňovania  KO  vznikajúcich  na  území  obce,  ktoré  nie  je  možné  zhodnotiť

je skládka TKO, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu; 

(6) Povinnosti prepravcu KO:

a) vyprázdňovať zberné nádoby tak,  aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, 

požiarnym a iným závadám, prípadne ku škode majetku;

b)  v  prípade  poškodenia  zbernej  nádoby pri  manipulácii  zabezpečiť  jej  opravu,  alebo  výmenu

do 3 dní;

c)  po  vyprázdnení  zbernú  nádobu  vrátiť  na  pôvodné  miesto  (stále  stanovište  alebo  dohodnuté 

miesto);

d) vyčistiť stále stanovište alebo dohodnuté miesto od znečistenia, ku ktorému došlo pri manipulácií 

so zbernou nádobou;

e)  vykonávať  zber  a  prepravu  podľa  dohodnutého  harmonogramu,  v  prípade  nepredvídaných 
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okolností vykonať náhradný zber a prepravu odpadu najneskôr v nasledujúci deň;

f) štvrťročne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladal počas tohto obdobia, 

jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane 

množstva vyseparovaného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania 

s týmito odpadmi; 

g) priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a je povinný ohlásiť obci 

každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe 

odpadového hospodárstva; 

h) ak zberná nádoba bude obsahovať iné druhy odpadov ako KO, bude vyprázdnená na náklady 

držiteľa odpadu;

i)  fyzické  a  právnické osoby s produkciou odpadu,  ktorá presahuje  štandardné množstvá alebo

s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky – veľkosť a typ nádob

a harmonogram vývozu osobitne (myslia sa právnické a fyzické osoby – podnikatelia so zvýšenou 

produkciou niektorej zložky KO, ktorá vyžaduje iné ako štandardné sady alebo veľkosti nádob); 

j) zneškodniť komunálne odpady a drobné stavebné odpady na riadenej skládke určenej obcou.

§ 6 

Zber, preprava a zneškodňovanie KO z podskupiny „Odpady zo záhrad, parkov, cintorínov“ 

(1)  Vlastník,  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  je  povinný  z  odpadu  zo  záhrad,  parkov

a cintorínov vytriediť kompostovateľné odpady.

(2) Odpady skupiny, podskupiny a druhu 20 02 01 – táto zložka KO bude odvážaná spred rodinných 

domov podľa harmonogramu poverenej organizácie – kalendáru zberu. 

(3) Odpad z cintorína (hrobov) bude umiestený do kontajnera v areáli cintorína. 

(4) Odpady skupiny, podskupiny a druhu 20 02 02 – zemina a kamene sa využijú pre potreby obce 

pri hrubých terénnych úpravách, resp. budú zneškodnené na skládke TKO. 

(5)  Biologicky rozložiteľný odpad zo  záhrad  zlikviduje  (zhodnotí)  držiteľ  v  priestoroch svojho 

pozemku kompostovaním. 

§ 7 

Zber, preprava a zneškodňovanie KO z podskupiny „Separované zložky“ 

(1) Skupiny,  podskupiny 20 01 01,  20 01 02,  20 01 39,  15 01 11 – tieto zložky KO (vrátane 

odpadov  z  obalov)  sa  budú  zbierať  do  plastových  vriec,  ktoré  bude  vyprázdňovať  poverená 

organizácia v termínoch stanovených harmonogramom platným na1 rok (kalendár zberu).
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§ 8

Zber, preprava a zneškodňovanie DSO

(1)  Zber,  prepravu  a  likvidáciu  DSO  zabezpečuje  stavebník  a  tvorca  odpadu,  na  základe 

objednávky, prostredníctvom organizácie s ktorou má podpísanú obec zmluvu. V objednávke sa udá 

množstvo DSO. 

(2) Držitelia DSO sú povinní vytriediť na jednotlivé zložky podľa katalógu odpadov: sklo, plasty, 

papier. 

(3) Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 

priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného 

priestranstva  takým  spôsobom,  aby  nedochádzalo  k  poškodzovaniu  životného  prostredia, 

nadmernému  znečisťovaniu  okolia  a  k  ohrozovaniu  bezpečnosti  a  zdravia  ľudí.  Napr.

vo  veľkokapacitnom kontajneri,  ktorý  mu na  požiadanie  poskytne  osoba oprávnená  vykonávať

na  území  obce  zber  a  prepravu  komunálneho  odpadu  a  drobného  stavebného  odpadu.  Drobný 

stavebný odpad bude prepravený a zneškodnený na riadenej skládke na náklady fyzickej osoby. 

(4)  Obec  Štiavnické  Bane  tiež  zabezpečí  prepravenie  takéhoto  drobného  stavebného  odpadu

pre  zneškodnenie  na  riadenej  skládke  prostredníctvom  mobilného  zberu max.  4  x  do  roka

vo vopred stanovenom harmonograme platnom na jeden rok (kalendár zberu).

(5)  Držitelia  zabezpečia  prepravu  a  zneškodnenie  DSO  na  vlastné  náklady,  spôsobom

a  prostriedkami  ustanovenými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi.  Zber,  prepravu

a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade s ustanovením § 

39  ods.  7  zákona  o  odpadoch.  Informácie  o  týchto  organizáciách  eviduje  Obecný  úrad  

s kontaktmi. 

§ 9

Zber, preprava a zneškodňovanie ostatného KO

(1) Držiteľ odpadu uvedený v § 2 je povinný zhromažďovať v zberných nádobách zodpovedajúcich 

určenému systému zberu komunálnych odpadov v obci t.j. pre individuálnu bytovú výstavbu v 110 l 

nádobách na odpad z pozinkovaného plechu alebo plastu umiestených na stálych stanovištiach.

(2) Vlastnú nádobu na odpad si majiteľ odpadu zabezpečí na vlastné náklady.

(3)  Obec  Štiavnické  Bane  zabezpečí  zber  a  prepravenie  takéhoto  odpadu  pre  zneškodnenie  

na riadenej skládke vo vopred stanovenom harmonograme platnom na jeden rok (kalendár zberu). 

§ 10

Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu 

(1)  Držiteľ  odpadu  uvedený  v  §  2  je  povinný  zapojiť  sa  do  zberu  objemných  odpadov
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za účelom ich zhodnotenia alebo ich zneškodnenia.

(2)  Zhromažďovanie  a  preprava  objemného  odpadu  sa  uskutočňuje  najmenej  dvakrát  ročne

(§ 39 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch). Pre tento účel obec zabezpečí 4x do roka u organizácie 

poverenej  zberom,  rozmiestnenie  veľkokapacitných  kontajnerov  na  vhodných  miestach  v  obci, 

dohodne  spôsob  prepravy  a  zneškodnenie  a  intervaly  vývozu,  ktoré  budú  následne  uvedené

v kalendári zberu.

(3)  V  prípade  potreby  zneškodniť  väčšie  množstvo  objemného  odpadu  si  držiteľ  túto  službu 

zabezpečí na vlastné náklady. 

(4)  Obecný  úrad  zabezpečí  informovanosť  občanov v  dostatočnom časovom predstihu  o  zbere 

objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému 

obce. V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené, 

druh odpadu pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia po obci a pod. 

(5) Objemný odpad bude zneškodňovaný na skladné TKO. 

§ 11

Zber, preprava a zneškodňovanie KO s obsahom škodlivín 

(1) Ide o separované zložky komunálneho odpadu zakategorizovaných ako nebezpečné odpady  

a odpady inak nešpecifikované.

(2) Zber a prepravu týchto odpadov bude obec zabezpečovať podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona

o odpadoch. 

§ 12

Stanovište zberných nádob

(1) Zberné nádoby sa umiestňujú na stanovištiach zberných nádob alebo náhradných stanovištiach 

tak,  aby  nespôsobili  hygienické,  bezpečnostné,  požiarne,  dopravné,  estetické  a  iné  závady. 

Stanovištia zberných nádob sa zriaďujú z prostriedkov získaných z miestneho poplatku.

(2) Stanovištia sa zriaďujú so súhlasom obecného úradu (pokiaľ ide o verejné priestranstvá).

(3) Obdobne sa postupuje aj pri zriaďovaní náhradného stanovišťa zberných nádob.

III. ČASŤ 

§ 13

Poplatky 

(1)  Za  zber,  prepravu,  zneškodňovanie  KO,  zhodnocovanie  odpadu,  tzv.  environmentálnu 

zadĺženosť, bude každý občan platiť obci miestny poplatok podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 

zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).
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(2) Výšku poplatku stanoví Obecné zastupiteľstvo. Sadzba poplatku je vyrúbená rozhodnutím. 

(3)  Sadzby poplatkov  sú  zahrnuté  vo  VZN obce  o  miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  

a drobné stavebné odpady. 

IV. ČASŤ 

PORUŠENIE ZÁKONA O ODPADOCH A VZN 

§ 14

Obec

(1) Obec Štiavnické Bane – Obecný úrad Štiavnické Bane vo veciach štátnej správy odpadového 

hospodárstva:

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80, odst. 3, písm. a zákona o odpadoch);

b)  poskytuje  držiteľovi  odpadu  informácie  o  umiestnení  a  činnosti  zariadení  na  nakladanie

s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia 

SR  na  nakladanie  s  odpadovými  olejmi,  opotrebovanými  batériami  a  akumulátormi,  starými 

vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a inými nebezpečnými odpadmi.

§ 15

Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí podľa § 80 zákona č. 223/2001 Z.z. ten kto: 

a) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18, ods. 3, písm. b) 

a týmto VZN. 

b) uloží odpad na iné miesto, ako na miesto na to určené (§ 18, odst.3, písm. a § 39, ods. 5, písm. c  

zákona o odpadoch) a na iné miesto než je určené obcou (stanovištia kontajnerov);

c)  neplní  oznamovaciu  povinnosť  (ak  vlastník,  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  zistí,

že  na jeho nehnuteľnosť bol  umiestnený odpad v rozpore  so zákonom, je  povinný to oznámiť 

bezodkladne na Obecný úrad);

d) neposkytne obci požadované údaje súvisiace s nakladaní s KO a DSO;

(2) Za priestupok podľa ods. 1 možno uložiť pokutu fyzickej osobe do 165,50 €.

(3)  Priestupky  podľa  ods.  1  prerokováva  obec  a  výnosy  z  pokút  uložených  za  priestupky

sú príjmom rozpočtu obce.

(4)  Na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prerokovaní priestupkov 

(zák. č. 372/90 Z.z. v plnom znení), ak zákon neustanovuje inak.
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§ 16 

Pokuty 

(1) Za porušenie VZN Obce Štiavnické Bane môže starosta obce uložiť právnickej osobe podľa

§ 13 a odst.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pokutu do výšky 3 319 €. 

(2) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta a poslanci OZ dozvedeli

o  tom,  kto  sa  konania  dopustil,  najneskôr  však  do  troch  rokov  od  konania  opodstatňujúceho 

uloženia pokuty. 

(3)  Pri  ukladaní  pokút  sa  postupuje  podľa  všeobecných  predpisov  o  správnom  konaní

a podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. § 78 až 80.

(4) Pokuta je príjmom obce. 

(5) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú pracovníci obecného úradu, prípadne nimi 

písomne poverené osoby minimálne 1x za rok.

§ 17

Záverečné ustanovenia 

(1)  V  individuálnych  prípadoch  rozhoduje  vždy  starosta  obce  ako  príslušný  orgán  podľa

§ 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo uznesením č.101/2012 zo dňa 14.12.2012

(3) VZN bolo vyvesené dňa 28.11.2012 a zvesené dňa 14.12.2012

(4) VZN č. 3/2012 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

V Štiavnických Baniach dňa, .....................

Stanislav Neuschl

    Starosta obce
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