OBEC

TOPOLCIANKY

Všeobecne záväzné nariadenie
c. 8/2004 -1
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupitelstvo v Topolciankach na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona c.
369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 39 odst. 4 zákona
c. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (dalej len zákon o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (dalej len VZN).
Cl. l
Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov
Toto VZN ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce s cielom zabezpecit ochranu zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života a práce obyvatelov obce, chránit životné prostredie a cistotu
v obci.
1. Odpadom je hnutelná vec uvedená v prílohe c. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa
jej držitel zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v súlade so zákonom o odpadoch
v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbavit.
2. Pôvodca odpadu je každý, kohó cinnostou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi pokial ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držitel' odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza.
4. Komunálne od(Jady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri
cinnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikatel, okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone cinností tvoriacich predmet podnikania
alebo cinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikatela; za odpady
z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnutelností slúžiacich fyzickým
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhfad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti,
najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri cistení verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a dalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a obcianskych združenÍ. Zoznam
odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe c.1 tohto VZN,
ktorá je jeho neoddelitelnou súcastou.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpecovaných fyzickou osobou-nepodnikatelom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postacuje ohlásenie stavebnému úradu (obci)
alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie ani stavebnému úradu (obci).
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6. Objemný odpad sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú pri nepravidelnej cinnosti fyzických osôb-nepodnikatelov a ktoré nie je
možné pre ich velký rozmer alebo presahujúci objem zberat do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci ustanovených
v tomto VZN.
Cl. II
Úcel odpadového hospodárstva
Úcelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzat vzniku odpadov a obmedzovat ich tvorbu, najmä rozvojom
technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako
výsledné výrobky, co možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a co možno
najviac znižuje znecistovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód
zneškodnovania nebezpecných látok obsiahnutých v odpadoch urcených na
zhodnotenie,
b) zhodnocovat odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými
procesmi umožnujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo
úcelný postup podla písmena a),
c) využívat odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo úcelný postup podla
písmen a) alebo b),
d) zneškodnovat
odpady
spôsobom
neohrozujúcim
zdravie
ludí
a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je
možný alebo úcelný postup podla písmen a), b) alebo c).

.

Cl.III
Spolocné ustanovenia

1. Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Topolcianky.
2. Každý je povinný nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzat v súlade so
zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe
zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladat s odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzat aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo
inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chránit zdravie ludí a životné
prostredie.
3. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaradujú podla Katalógu odpadov a sú
uvedené v prílohe c.l.
4. Zakazuje sa:
a) uložit alebo zanechat odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom
v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN,
c) zneškodnit odpad vypúštaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu
a zneškodnovanie odpadov spôsobom D4 prílohy c. 3 zákona o odpadoch,
d) riedit a zmiešavat jednotlivé druhy nebezpecných odpadov alebo
nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpecné za úcelom zníženia
koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavat s odpadmi z domácností,
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f) vypúštat odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie,
g) uložit alebo vypúštat odpadové oleje a akékolvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
5. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osoboupodnikatelom, a produkuje rocne viac než 500 kg nebezpecných odpadov alebo
10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového
hospodárstva.
6. Povinnost pôvodcu odpadu vypracovat program odpadového hospodárstva plní
pre komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady, obec na území ktorej
odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podla
zákona o odpadoch sa môžu dohodnút navzájom alebo spolu s obcou na
vypracovaní spolocBéhoprogramu.
7. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podla odseku 1 povinní
vypracovat a dodržiavat schválený program odpadového hospodárstva.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodnovaniu odpadov znáša
držitel odpadu, pre ktorého sa zneškodnovanie odpadu vrátane zberu a úpravy
odpadu vykonáva; ak takýto držitel odpadu nie je známy, znáša ich posledný
známy držitel odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9. Ak je držitel odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky,
zabezpecí zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP (ObÚŽP), na území ktorého
sa odpad nachádza, na náklady držitela odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnutelností zistí, že na jeho nehnutelnost
bol umiestnený odpad
v rozpore so,. zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásit
, v
bezodkladne ObUZP a obci, v uzemnom obvode ktorých sa nehnutelnost
nachádza.
11. ObÚŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného
orgánu štátnej správy alebo obce požiada policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnutelnosti v rozpore so zákonom
o odpadoch (takto zistená osoba je povinná zabezpecit zhodnotenie odpadu
alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady
alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady
zabezpecit ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto
cinnost uzatvorenú zmluvu s obcou podla § 39 ods. 7 zákona o odpadoch alebo
obcou, ak túto cinnost obec zabezpecuje sama).
12. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie. odpadu na nehnutelnosti
v rozpore so zákonom o odpadoch zabezpecí zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad; ak ide o komunálne odpady
alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné
náklady zabezpecí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore
so zákonom o odpadoch a týmto VZN.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikatelom nakladá alebo inak zaobchádza
s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vztahujú
sa na nu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f) a m) a primerane
ustanovenie ods. 1 písm i) zákona o odpadoch.
14. Obec je povinná zaviest separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla
a biologicky rozložitelných odpadov do 1.januára 2010.
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Cl. IV
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Náklady na cinnosti nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podla osobitného
predpisu okrem prípadov podla § 18 ods. 7 alebo 9 zákona o odpadoch.
2. Zložka komunálnych odpadov je ich cast, ktorú je možné mechanicky oddelit
a zaradit ako samostatný druh odpadu.
3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré. vznikli na území obce, zodpovedá
obec.
4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladat alebo inak s nimi zaobchádzat v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:
a) zapojit sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívat zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
c) ukladat komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na úcely ich zberu na miesta urcené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
5. Vykonávat zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodnovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto cinnosti s obcou, ak túto cinnost
nezabezpecuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky
zberu, prepravy zhodnocovania a zneškodnovania týchto odpadov tak, aby boli
v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.
6. Obec pre plnenie povinností podla § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch
je oprávnená požadovat od držitela komunálneho odpadu a od držitela
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné
informácie.
7. Držitel komunálneho odpadu a držitel stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na
území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnút pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi.
8. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podla osobitného
zákona c. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch (vo výške ktorá je priamo
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný cas).
Cl. V
Systém zberu prepravy a zneškodnovania komunálneho odpadu
1. Obec Topolcianky zavedením vhodného systému zberu odpadov
a)
zabezpecuje alebo umožnuje zber a prepravu komunálnych odpadov
vznikajúcich na jeho území za úcelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
v súlade so zákonom o odpadoch,
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b)
c)

v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpecuje zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
zabezpecuje priestor, kde môžu obcania odovzdávat oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, zabezpecuje podla
potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za
úcelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

Cl. VI
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodpovania komunálneho odpadu
1. Obec zabezpecuje odvoz a zneškodnovanie KO prostredníctvom fi Technické služby
mesta Zlaté Moravce.
2. Pravidelný zvoz KO sa v obci uskutocnuje 1 x týždenne, spravidla v utorok.
Zber plastových PET fliaš sa uskutocnuje pravidelne v posledný utorok v mesiaci
3. Každá domácnost je povinná vlastnit aspon l ks 110 l zbernej nádoby na KO,
právnická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu musí vlastnit aspon 1 ks 110 l
kukanádoby, alebo 1 kontajner 1100 l na KO.
V uvedených zberových nádobáchje zakázané skladovat iný, ako KO.
4. Zberové nádoby môžu byt na komunikáciach (na chodníkoch) len na dobu
nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia ihned uložit na vyhradené
miesto.
5. Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob
zodpovedajúcich schválenému systému v obci podla prílohy c.2 tohto VZN, ktorá je
jeho neoddelitelnou súcastou.
6. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovat z komunálnych odpadov
zložky podla prílohy c.2 tohto VZN, ktorá je jeho neoddelitelnou súcastou.
7. Za umiestnenie zberných nádob pri nehnutelnostiach slúžiacich na bývanie
zodpovedajú ich užívatelia.
8.Umiestnenie zberných nádob v ostatných'-prípadoch sú jednotliví užívatelia povinní
dohodnút s obecným úradom.
9.Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je
povinný s nimi šetrne zaobchádzat a chránit ich pred poškodením a stratou.
lO.Užívatelia sú povinní udržiavat vokolí zberných nádob poriadok a cistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané menit ich zoskupenie
alebo ich inak premiestnovat.
11.Miesta pre umiestnenie zberných nádob si vlastník zvolí tak, aby boli zohladnené
vhodné donáškové a odstupové vzdialenosti a zároven hygienické a estetické
podmienky. V prípade, že nedôjde k dohode, urcí miesto obecný úrad.
l2.0dcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby je užívatel povinný nahlásit na
obecný úrad.
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Cl. VII
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodnovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce Topolcianky urcuje všeobecne
záväzné nariadenie obce Topolcianky o miestnych poplatkoch.
Cl. VIII
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podla §80 ods.3 písm. a)
zákona o odpadoch,
b) poskytuje držitelovi odpadu informácie o umiestnení a cinnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšlanému spôsobu nakladania
s odpadmi so stavebnej cinnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Cl. IX
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a § 18 ods. 3

písm.b) zákonao odpadoch,

·

b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto urcené obcou v tomto VZN a v rozpore
s § 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnost podla cl. III ods. 10 tohto VZN a § 18 ods. 6
zákona o odpadoch,
d) neposkytne obcou požadované údáJe podla tohto VZN a § 39 ods. 9 zákona
o odpadoch.
2. Za priestupok podla ods. 1 písm. a) až d) možno uložit pokutu do výšky 5000
Sk.
3. Priestupky podla ods. 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpoctu obce. .
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vztahujú všeobecné predpisy
o prejednávaní priestupkov (zákon c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov), ak tento zákon neustanovuje inak.
Cl. X
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložit právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk, ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokutaje príjmom
obce.
2. Pokutu možno uložit do dvoch mesiacov odo dna, kedy sa starosta dozvedel
o tom, kto sa konania podla ods. 1 dopustil (najneskôr však do jedného roka odo
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dna, ked k porušeniu povinnosti došlo). Na prejednávanie a ukladanie pokút sa
vztahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní).

Cl. xl
Úcinnost'

Toto VZN nadobúda úcinnost dna 1. 8. 2004.

.............................................

starosta obce

Prílohy c. l, 2, 3
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Príloha c. 1 k VZN c. 8/2004
Zoznam komunálnych odpadov zaradených podl'a vyhlášky c.284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
20
2001

Komunálne odpady (Odpady z domácností a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu
Separované zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 1501)
200101
200102
200108
200110
200111
200113
200114
200115
200117
200119
200121
200123
200125
200126
200127
200128
200129
200130
200131
200132
200133
200134
200135
200136
200137
200138
200139
200140
200141
200199

papier a lepenka
.
sklo
biologicky rozložitelný kuchynský a reštauracný odpad
šatstvo
textílie
rozpúštadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut
vyradené zariadenia obsahujúce chlórf1uórovanéuhl'ovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 200125
farby, tlaciar. farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127
farby, tlac. farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127
detergenty obsahujúce nebezpecné látky
detergenty iné ako uvedené v 200129
cytotoxické a cytostatické liecivá
liecivá iné ako uvedené v 200131
batérie a akumulátory uvedené v 160601,160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpecné casti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121,200123 a 200135
drevo obsahujúce nebezpecné látky
drevo iné ako uvedené v 200137
plasty
kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
N
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2002

Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

200201
200202
200203

biologicky rozložitelný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložitelné odpady

200300

Iné komunálne odpady

200301
200302
200303
200304
200306
200307
200399

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z cisteÍriaulíc
kal zo septikov
odpad z cistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

Poznámka:

O - ostatný odpad
N - nebezpecný odpad

o

o

O
O
O
O
O
O
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Príloha c.2 k VZN c. 8/2004

Systém zberu komunálnych odpadov a separovaný'zber
1. Zberné nádoby
Na území obce sa používajú nasledovné zberné nádoby:
pri nehnutelnostiach urcených na bývanie zberné nádoby s objemom 110 l;
pri nehnutelnostiach slúžiacich ako nebytový priestor a podnikatelske objekty,
zberné nádoby s objemom 110 l a 1.100 l;
velkoobjemové kontajnery na objemný odpad s objemom 3 m3

2. Separovaný zber
Na území obce sa separujú nasledovné zložky komunálnych odpadov
Druh
200101
200139
200133
200140

názov
papier a lepenka
plasty
netriedené batérie a akumulátory
kovy

kategória
O
O
N
O

Pod odpadom s názvom papier a lepenka ~a zbiera:
noviny, casopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky,
knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, ...
Odpad nesmie obsahovat:
pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhlový papier,
obaly z mlieka, ...
Pod odpadom s názvom plasty sa zbiera:
PET flaše od malinoviek, stolových vôd s vrchnákmi a etiketami,...
Odpad nesmie obsahovat:
PET flaše znecistené škodlivinami alebo casti PET fliaš
Spôsob a miesto separovania:
Plasty, papier a kovy sa zbierajú individuálne, podla potreby, najmenej však 2x do roka.
Obcania o termíne zberu sú informovaní obvyklým spôsobom, prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
Netriedené batérie a akumulátory zbiera dopravca AKU-TRANS, s.r.o. Nitra pre
príjemcu MACH Trade s.r.o. Sered. Obcania o termíne zberu sú informovaní obvyklým
spôsobom.

Plasty - PET flaše - sa zbierajú vždy posledný utorok v mesiaci - cez zmluvného
partnera: Technické služby mesta Zlaté Moravce.
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3. Objemný odpad a drobné stavebné odpady
Zbierajú sa dvakrát rocne do vel'koobjemových kontajnerov s objemom 4 m3.
Do kontajnerov nepatria stavebné odpady, ktoré vznikajú pri stavebnej cinnosti
fyzických a právnických osôb vykonávanej na základe stavebného alebo búracieho
povolenia. Na zber a vývoz takto vzniknutých stavebných odpadov je potrebné
zabezpecit si velkoobjemový kontajner samostatne.
Spôsob a miesto pristavenia kontajnerov urcí obec.
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PRÍLOHA
c.3
k VZN c.8/2004
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Poplatky
1./ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Sadzba poplatku v obci Topolcianky:
0,82 Sk za osobu a kaJen~árny den
Celorocný poplatok je nasledovný:

pocet
clenovdomácnosti

platba
na rodinu za rok

1

300,- Sk

2

600,-Sk

3

900,-Sk

4

1 200,-Sk

5 a viac

1500,-Sk

.

Pre podnikatel'ské subjekty (právnické a fyzické osoby) obec zaviedla množstvový zber.
Poplatok za 110 I zbernú nádobu pre podnikatel'ské subjekty: 50,-Sk
Faktúruje sa polrocne. podJ'askutocne odvezeného množstva zberných nádob.
U podnikatelských subjektov. ktoré produkujú malé množstvo odpadov, môže byt
uhradený rocný paušálny poplatok: 300,-Sk.
Poplatok za 1100 1zberovú nádobu:
u obcanov
150,-8 k
u podnikateJ'ských subjektov
300,-Sk

2./ Poplatok pre obcanov za celý rok je splatný naraz, najneskôr do: 31. 3. príslušného roku.
U dôchodcov a sociálne slabých rodin je možné poplatok uhradit v dvoch splátkach
a to:
1. splátka: do 31. 3. príslušného roku
2. splátka: do 30.6. príslušného roku
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obecného úradu. poprípade môže byt
uhradený poštovou poukážkou. alebo prevodným pn'kazom na úcet obce.
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3.1Ak nehnutelnost v obéi užíva osoba, ktorá nie je jej vlastníkom, vyberá od
poplatníka poplatok a za poplatok ruCÍvlastník nehnutelnosti.
4.1Ak nehnutelnost je vo vlastníctve štátu alebo obce, poplatok platí správ«a
nehnutelnosti, tzv."platitel" (napr. MŠ, ZŠ)

5./ Zníženie alebo odpustenie poplatku:
Obcanovi možno znížit alebo odpustit poplatok, ak písomne preukáže (on, alebo iný
clen domácnosti ), že sa na mieste trvalého pobytu ne~d.ržjava,(odhlásenie, dlhodobý
pobyt v zahranicí, úmrtie, ). Každú zmenu ovplyvnujúcu výšku
poplatku musí obcan bezodkladne nahlásit na obecný úrad
Pre viacclenné rodiny (nad 5 osôb) je poplatok za 6-tu a dalšie osoby odpustený.

6.1 V rodinn..ýchdomoch, ktoré sa používajú ako víkendové chalupy sa poplatok uhradí vo
výške: 300,-Sk 1rok
7.1Túto Prílohu k VZN C.812004 schválilo Obecné zastupitelstvo v Topolciankach na svojom
zasadaní dna 8.12.2005..a nadobudne úcinnost dna 1.1.2006

Juraj Mesko
starosta obce

PRÍLOHA

C. 4

k VZN C. 8/2004

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupitelstvo v Topolciankach podla § 6 a §ll odst. 4 písmeno a) zákona SNR c.
369/ 1990Zb. o obecnom ZIjadenív znení neskorších zmien a doplnkov a
§ 39 zákona c. 223!2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov sa
uznieslo na vydaní tejto prílohy c. 4 k VZN obec Topolcianky c. 812004o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dna 1.8.2004. VZN c. 8/2004 o
naJdadaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa mení a dopina
nasledovne:
1./ V cl.l- Predmet úpravy a vymedzenie základných pojmov sa dopína o bod C. 7 s
nasledovným znením: Elektroodpad z domácnosti je eJektroodpad, ktorý pochádza z
domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych zdrojov,
ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti
fyzických osôb.
Kategórie elektrozariadení sú :

- velké

domáce spotrebice

- malé domáce spotrebice
- infonnacné technológie a telekomunikacné zariadenia

- spotrebná
- svetelné

elektronika
zdroje

.

- elektrické a elektronické nástroje Is výnimkou ve.lkých stacionárnych priemyselných
nástrojov!
- hracky, zariadenia urcené na športové a rekreacné úcely
- zdravotnícke prístroje /s výnimkou velkých implatovaných a infikovaných výrobkov!
-prístroje na monitorovanie a kontrolu
- predajné automaty
2./ V clánku VI. sa dopÍna názov - Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodnovania
komunálneho odpadu a elektroodpadu z domácnosti.
3.1Clánok VI. sa dopÍna nasledovne:
bod 13 - Obec zabezpecuje odvoz a zneškodnenie elek:troodpadu z domácností
prostredníctvom fl. ANEO s.r.o. Tmava2 x rocne.
bod 14- Obec zabezpecuje infonnoval1ost obcanov o odvoze elektroodpadu forn1ourelácií v
obecnom rozhlase a oznamov na verejnej tabuli obecného úradu.
bod 15 - Zberné mIesto pre umiestnenie elektroodpadu je verejné priestranstvo, identické ako
pri pravidelnom zbere TKO.
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4./ Táto príloha VZN C. 8/2004 obce Topôlciaru...)'sa vydáva s cielom upravenia cinnosti
nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z
domácnosti na území obce Topolcianky.
5./ Túto prílohu k VZN c.8/2004 schválilo Obecné zastupitelstvo v Topolciankach,
dna 8.12.2005 a nadobudne úcinnost dna .1.1.2006.

JURAJMESKO
starosta obce

