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Obecné zastupiteľstvo v Streženiciach v súlade s § 6 zákona č. 369/90 Zb. o všeobecnom
zriadení v znení noviel a v súlade s ustanovením §39 zákona č. 223/2001 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie
o odpadoch na území obce Streženice.
1. Účel vydania VZN
Toto VZN sa vydáva za účelom zavedenia vhodného systému nakladania s KO a DSO
(stanovenie systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
a DSO), ktorý vzniká na území obce Streženice. /§39, ods. 3 zákona o odpadoch/.

2. Rozsah platnosti
VZN sa vzťahuje na pôvodcov komunálneho odpadu:
a) fyzické osoby (občanov), ktorí produkujú KO, príp. stavebný odpad na území obce
Streženice
b) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktorí majú prevádzku na území obce
c) všetky osoby zdržujúce sa v obci bez ohľadu na ich trvalé bydlisko
d) právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi na
území obce Streženice
3. Súvisiace dokumenty
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel
- zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
noviel
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
- zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
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4. Pojmy a skratky
VZN – všeobecné záväzné nariadenie
KO

– komunálny odpad

DSO – drobný stavebný odpad
PO

– právnické osoby

FO

– fyzické osoby

VOK – veľkoobjemový kontajner
POH – program odpadového hospodárstva
BRKO – Biologický rozložiteľný komunálny odpad
4.1 Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
FO a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti PO alebo FO – podnikateľov. KO
je tiež odpad vznikajúci pri činnosti obce:
- čistenie verejných komunikácií či pri priestranstiev, ktoré sú v správe obce
- pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§2, ods. 14 zák. o odpadoch)

4.2

Drobný

stavebný

odpad

(DSO)

sú

odpady

z bežných

udržiavacích

prác

zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu
(obecný úrad) alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§6, ods. 1 zák.
o odpadoch v náväznosti na §55, ods. 2 pís. b, c, §56, písm. h zák. č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel)
4.3 Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a triediť
ako samostatný druh odpadu (§39, ods.1 zák. o odpadoch)
4.4 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 zák. o odpadoch)
4.5 Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza (§2, ods. 3 zák. o odpadoch)
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4.6 Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné
pre ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné štandardnými nádobami (ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi
tohto odpadu) vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
4.7 Užívateľmi zberných nádob sú:
- platitelia poplatkov (vrátane osôb, za ktoré poplatok platia), ktorým boli zberné nádoby
zverené do užívania
- každá fyzická osoba, v prípade zberných nádob určených na donáškový zber (separovaný
odpad – sklo, papier, plasty, objemový odpad)
- pracovníci organizácie poverenej zberom, alebo pracovníci obce oprávnení so zbernými
nádobami nakladať v súlade s týmto VZN
4.8. Biologický rozložiteľný komunálny odpad
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
Môžeme ho deliť na tieto skupiny:
- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný
odpad
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb a jedlé oleje a tuky
- iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka, textílie, drevo

4.9 Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového
hospodárstva obce Streženice v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového
hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
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5. Popis činnosti
5.1 Spoločné ustanovenia
a/ v prípadoch prevádzok, v ktorých právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ vyprodukuje
ročne viac ako 1 tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, je povinná
vypracovať „Program odpadového hospodárstva“, ktorí musí byť v súlade s POH obce
Streženice. Vypracovaný POH predloží na vyjadrenie OÚC Streženice a následne na
schválenie Okresného úradu v Púchove, odboru ŽP (§6, ods.1 zák. o odpadoch)
b/ vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
Okresnému úradu, odboru ŽP a Obecnému úradu Streženice (§18, ods. 6 zákona o odpadoch)
- ak sa nepreukáže, že vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti konal v rozpore so zákonom
(napr. neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti ....) povinnosť zhodnotiť
alebo zneškodniť odpad prechádza na neho (§18, ods. 7,8 zák.)
- ak sa mu nepreukáže, že konal v rozpore so zákonom zabezpečí zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný Okresný úrad (§18, ods. 10 zák.)
c/ každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom,
ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím
d/ držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len držiteľovi autorizácie tzn. osobitné oprávnenie udelené Ministerstvom
životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi (§41, 42 zákon o odpadoch)
e/ ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
KO a DSO vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia §19, ods. 1 písm. b, f, k, m, i zákona
o odpadoch
Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom v tomto VZN sa vyhlasuje za záväzný na
celom katastrálnom území obce.
Za nakladanie s KO a DSO a BRKO, ktoré vznikali na území obce zodpovedá obec.
Obec Streženice zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe
monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy),
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sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov
a plnením svojich zákonných povinností
Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si
vopred s obcou a 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.

5.2 Povinnosti pôvodcov KO a DSO a BRKO
a/ ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci
b/ vytriedený odpad ukladať do označených nádob
c/ predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
d/ zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným využitím ako druhotnej suroviny
e/ využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa (§3, pís. a,
b zákona o odpadoch)
f/ oddelene zhromažďovať a triediť nebezpečné odpady
g/ každý je povinný nakladať a zaobchádzať s odpadmi tak, aby nedošlo k ohrozeniu života
a zdravia ľudí, živočíchov a rastlín a k ohrozeniu či poškodzovaniu životného prostredia
h/ držiteľ KO a DSO, alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie (§39, ods. 9 zákona o odpadoch)
5.2.1 Zakazuje sa iné nakladanie s KO a DSO a BRKO najmä:
a/ zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN (§18, ods. 3,
písm. b zákona o odpadoch)
b/ uložiť odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§18, ods. 3, písm. a, §39, ods. 5,
písm. e zákona o odpadoch)
c/ premiestňovanie zberných nádob z určených stanovíšť
d/ použitie zberných nádob na iný účel ako je určený
e/ svojvoľné vytváranie skládok, ukladanie odpadu vedľa zberných nádob
f/ triediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov
g/ zmiešavať nebezpečné odpad
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h/ zneškodniť kalové odpady do jám, povrchových nádrží (príloha č. 3 zákona o odpadoch) –
uvedený odpad je možné likvidovať na zariadeniach k tomu určených – ČOV Streženice)
i/ vypúšťať odpadové oleje do pôdy, povrchových a podzemných vôd a do kanalizácie
j/ vybavenie alebo odnášanie zložiek odpadu do zberných nádob
zákaz sa nevzťahuje na:
- organizované akcie triedeného zberu (školy, ...)
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami odovzdávaním
do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou zberu KO
- uloženie vianočných stromčekov
5.3 Systém zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálneho odpadu a jeho zložiek
(Podrobnosti, najmä spôsob zneškodňovania alebo zhodnotenia zložiek KO budú upravené
v zmluve s organizáciou poverenou zberom).
Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v katastrálnom území obce môže len
ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (§39, ods. 7 zákona
o odpadoch), ďalej len „organizácia poverená zberom komunálnych odpadov“
Organizácia poverená zberom komunálnych odpadov je organizácia, ktorá má technické,
materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva.
Organizácia poverená zberom komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sleduje
zloženie komunálnych odpadov a je povinná ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu
v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.
Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že zložka KO v zbernej nádobe je znečistená iným odpadom,
že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená až pri vývoze zvyšného
zmesového KO. Pracovníci organizácie poverenej zberom sú povinní o priestupku informovať
OCÚ, Streženice (§80, ods. 1, písm. b, §39. ods. 5, písm. c).
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5.3.1 V zastavanom území sa určuje nasledovná štandardná sada zberných nádob:
Pre platiteľov poplatku rodinného domu a bytov:
- 110 l nádoba - zmesový KO
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 110 l nádoba sa vykonáva 1 x za týždeň a to každý
druhý týždeň.
V rámci skupiny rodinných domov a bytov na separovaný odpad:
- Sklo - 1,5 m3 zelený kontajner sklo vrátane odpadov z obalov pri obchode Jednota a pri
Základnej škole, vývoz skla sa uskutočňuje podľa potreby, minimálne 1x za 2 mesiace.
- Plasty – plastové vrecia sú distribuované po jednotlivých domácnostiach. Zber sa
uskutočňuje 1x za mesiac. Zberné miesto je za obecným úradom.
- Šatstvo - 2m3 hnedý kontajner na obnosené šatstvo s pravidelným vývoz 1 x za mesiac
- Veľkoobjemový odpad - kontajner je k dispozícii 2x do roka a to vždy na jar (máj), jeseň
(október). Kontajner na veľkoobjemový odpad je k dispozícii za obecným úradom.
- Elektronický odpad - sa zbiera minimálne 2 x ročne, podľa potreby občanov, a to vždy na
jar (máj), jeseň (október). Skladovacie priestory sú na obecnom úrade.
- Gumový odpad - sa zbiera 2 x ročne, podľa potreby občanov, a to vždy na jar (máj), jeseň
(október). Skladové priestory sú za obecným úradom.
- Kovový odpad - sa zbiera počas celého roka, podľa potreby občanov. Kontajner na kovový
odpad je pristavený počas celého roka za obecným úradom.
Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktoré presahujú štandardné množstvá alebo
s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť a typ
nádob a harmonogram vývozu) osobitne na OCÚ. Jedná sa o PO a FO so zvýšenou
produkciou niektorej zložky KO alebo osamelo žijúci dôchodcovia, príp. vzdialené ťažko
dostupné obydlia. V týchto prípadoch je možné zaviesť množstevný zber odpadu.
Za umiestnenie zberných nádob pri RD zodpovedajú majitelia zberných nádob.
Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (pri bytových domoch, prevádzkach
podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo obce) sú jednotliví platitelia poplatkov
povinní dohodnúť s OCÚ a organizáciou poverenou zberom (hygienické a estetické
podmienky).
Zberné nádoby sú vo vlastníctve občana.
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Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO.
Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa na
obecnom úradne najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby.
Podrobnosti o spôsobe vyberania a výška miestneho poplatku na zber, prepravu
a zneškodňovanie KO, DSO a BRKO budú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch
v súlade s ustanovením čl. III. zákona o odpadoch v náväznosti na §10d zákona o miestnych
poplatkoch v znení noviel.

5.4 Priestupky
5.4.1 Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§18, ods. 3, písm. b zákona
o odpadoch)
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN (§18, ods. 3, písm.
a, §39 ods. 5, písm. c zákona o odpadoch)
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 5.1, písm. b) tohto VZN (§18, ods. 6 zákona
o odpadoch)
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa bodu 5.2, písm. h) tohto VZN (§39, ods. 9
zákona o odpadoch)
Za priestupok podľa bodu 5.4.1, písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 1 666€. Tieto
priestupky prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. č. 3721990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.
5.5 Pokuty právnickým osobám
5.5.1 Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 637€ ak právnická osoba
poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení noviel). Pokuta je príjmom obce.
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5.5.2 Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto
sa konania podľa odseku 5.5.1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov
o správnom konaní.

5.6 Informačný systém
Obecný úrad zabezpečí informovanosť pôvodcov KO o podrobnostiach nakladania s KO,
DSO a BRKO, a to najmä:
- o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu nádob na zmesový KO, nádob na triedený
odpad, veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu
- o spôsoboch ďalšieho nakladania s vytriedeným odpadom (preprava, zhodnocovanie,
zneškodňovanie)
- o evidencii organizácii poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu
- o vyhodnotení efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek KO
Informačným systémom obce sú – miestny rozhlas, úradné informačné tabule.
6. Záznamy:
7. Záverečné ustanovenia
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva komisia ŽP pri OCÚ a starosta
obce Streženice.
Toto VZN obce Streženice bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Streženiciach dňa
12.03.2013, uznesením č. 13/07
Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Streženice od 25.2.2013 do 29.3.2013
Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04.2013
Týmto VZN sa zrušuje VZN 6/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území Obce Streženice vrátane jeho dodatkov.

Ing, Juraj Hrišo
starosta obce
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Príloha č. 1
6.1 Komunálny odpad a jeho zložky (Vyhl. MŽP SR č. 284 č.2001, ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov)
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO:
20 01

Separované zbierané zložky komunálnych odpadov

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 31

cytotoxické a sytostatické lieivá

N

20 01 39

plasty

O

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602

N

alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory
20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórtluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky z domácností)

20 01 35

N

N

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 2100121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti

N

20 01 38

drevo

O

20 01 40

kovy

O

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

N

20 02

odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

20 03

iné komunálne odpady

20 03 01

zmesový komunálny odpad (zostatok po vytriedení ostatných zložiek)

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 07

objemový odpad

O

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 07

obaly zo skla

O

O
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Príloha č. 2
Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu a jeho zložiek.
(Biologický rozložiteľný odpad)
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45% z celkového množstva odpadov.
Povinnosťou všetkých pôvodcov bioodpadu (odpady zo záhrad pri rodinných domoch,
v záhradkárskych osadách, chatových oblastiach, parkov a cintorínov) je prednostne tento
odpad kompostovať.
Majitelia a nájomcovia záhrad a chát sú povinní nakladať s jednotlivými zložkami KO
v súlade so zákonom a týmto VZN. Vytriedený KO (sklo, železo, papier) je možné ukladať do
označených zberných nádob v jednotlivých častiach obce donáškovým spôsobom.
Prevádzkovatelia kuchynských a reštauračných zariadení sú zodpovední za nakladanie
s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Ich povinnosťou je tento
odpad kompostovať v areáli prevádzkovateľa kuchyne, alebo oznámiť obci , že má
uzatvorenú zmluvu s tretím subjektom, ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto
odpadom. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených zber komunálneho odpadu.
Kovový odpad
Kovový odpad (odpad zo železa, ocele a neželezných kovov) z dôvodu veľkej hmotnosti,
nadmerných rozmerov, ostrých hrán je zakázané ukladať do nádob na KO. Zneškodňovanie
kovového odpadu je možné:
1. odovzdaním organizácii poverenej zberom (zberne surovín)
2. odovzdaním na vyhradené miesto organizovanom zbere

Objemný odpad
Obecný úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom najmenej dvakrát ročne zber
a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia príp. uloženia na skládku (§39,
ods. 3, písm. b). Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom
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rozmiestnenie VOK na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenia
a vývoz.
Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu – oznamom, v ktorom uvedie najmä termíny, v ktorých budú VOK
rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý budú určené, pričom využije všetky možnosti
informačného systému v obci.

Nebezpečný odpad
Separovateľnými zložkami KO sú i nebezpečné odpady vznikajúce v domácnostiach, ktoré je
zakázané ukladať so zmesovým KO na skládku.
Likvidácia tohto odpadu bude zabezpečená organizáciou poverenou zberom.
Občania môžu nebezpečný odpad odovzdať bezplatne na dvor PTSM.
Lieky – odovzdať do špeciálneho kontajnera v lekárňach bezplatne.
Žiarivky, autobatérie – odovzdanie bezplatne na dvor PTSM.
DSO a jeho zložky
Pri ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej stavby občan požiada OCÚ
a pomoc pri likvidácii DSO:
a) v zbernom stredisku, ak si práce realizuje občan ako fyzická osoba
b) na skládke, ak prácu realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na
podnikanie
Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky stavebného odpadu
Katalógu odpadov (kovy, drevo, plasty, sklo, ...) a tieto účelne zhodnotiť v závislosti od
druhu, množstva a kvality odpadu v súlade s predmetnou legislatívou.
Držitelia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného
priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne so súhlasom OCÚ.
Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať do zberných nádob určených pre systém
KO.
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Doložky :


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

dňa : 25.02.2013



pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 29.3.2013


podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 13.03.2013


pečiatka

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 01.04.2013

pečiatka

podpis: ......................................
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