Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2005 Obce Kuchyňa o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Kuchyňa
Obecné zastupiteľstvo Obce Kuchyňa podľa § 6 a § 11 ods. 4) písm. g) zákona Slovenskej národnej
rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 39 ods.4
zákona č.223/2004 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) a zákona SNR č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kuchyňa

Všeobecné záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
1. Obec Kuchyňa týmto nariadením upravuje podrobnosti s nakladaním s odpadmi, ktoré vznikli na území obce
2. Obec Kuchyňa vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce
3. Pokiaľ nie je stanovené v tomto nariadení inak platia príslušné ustanovenia zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Článok 2.
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s osobitnými predpismi,
povinný sa jej zbaviť .
2. Pôvodca odpadu je každá osoba, ktorá sa v celom katastri obce Kuchyňa zdržuje trvalo alebo prechodne za účelom
bývania a oddychu teda fyzická osoba(FO), fyzická osoba – podnikateľ(FPO), právnická osoba(PO) a koho činnosťou
odpad vzniká, alebo ten kto vykoná úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie a uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi
odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie.
5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh
odpadu.
6. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
8. Objemný odpad je komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do
zberných nádob alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné týmito zbernými nádobami vyviesť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu zberu odpadu.
9. Rodinný dom je budova určená na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má
najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
10. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločnými
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vstupmi z verejnej komunikácii.
11. 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
12. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
13. Biologické odpady (odpad zo zelene, konáre a pod.) je každý občan povinný kompostovať, alebo na vlastné
náklady odviezť na miesto určené obcou.
14. Obec zabezpečí zber konárov od občanov z určených stanovíšť.
15. Zakázané je umiestňovať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad

ČASŤ II.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 3.
Poplatník
1.Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a) Fyzická osoba – FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
nehnuteľnosť)
b) Právnická osoba -PO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie
c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods.1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom
podľa ods. 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom užíva z dôvodu
plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom
nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník
b) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje
iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady.
4. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň
zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi, ak spoluvlastníci neurčia zástupcu ani správcu, obec určí spomedzi
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto, obec (ďalej len platiteľ)
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku
obci ručí platiteľ.
6. Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods.1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie
za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia republiky alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.

Článok 4.
Zásady
1. Pôvodca odpadov je povinný nakladať s odpadom a platiť za jeho likvidáciu v zmysle ustanovení tohto VZN a jeho
príloh.
2. Držiteľ komunálneho odpadu je povinný vlastniť zbernú nádobu v objeme 110, 120, 240 alebo 1100 litrov, alebo
zberné vrece, ktoré mu za úhradu je povinná obec zabezpečiť.
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3. Poplatník uvedený v čl.3 odst.1 písm. a – c je povinný do konca mesiaca január a pri každej následnej zmene,
príslušným prehlásením zaregistrovať pôvodcov odpadov zdržujúcich sa na nehnuteľnosti.
4. Každá zberná nádoba môže byť naplnená len po uzáver a musí byť z hľadiska hygieny vyprázdnená minimálne 1x
za mesiac.
5. Poplatník v priebehu kalendárneho roka môže dať zbernú nádobu vyprázdniť najmenej 12x a najviac 26x. Po
ukončení kalendárneho roka sa zálohové platby zúčtujú podľa skutočne vyprázdnených nádob. V prípade preplatku sa
tento prevedie do budúceho roka a prípade nedoplatku si poplatník doplatí skutočne vyvezený počet popolníc.
6. Fyzická osoba – FO - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá produkuje ročne viac ako 50 kg nebezpečného
odpadu, alebo 1 tonu ostatných odpadov je povinná vypracovať svoj vlastný program odpadkového hospodárstva
a predložiť ho obci.
7. V užívaných chatách a chalupách v osobnom vlastníctve, ktoré neslúžia na bývanie je vlastník povinný použiť na
likvidáciu zberné vrece, ktoré mu zabezpečí obec. Minimálny počet odobratých vriec je 12 o objeme 30 l.

ČASŤ III.
POPLATKY
Článok 5.
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a/ za 110 l, 240 l, 1100 l, zberné vrece(30 l, 50 l)
0,50 Sk/l
2. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa :
a) vzniku povinnosti platiť poplatok
b) ohlásiť zmenu, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c) ak došlo k zmene už ohlásených údajov ohlásiť obci:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
- adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje)
- ak je poplatníkom osoba podľa § 2/ ods. 1/ písm. b) alebo c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania ,
- identifikačné číslo (IČO)
- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
- ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 5 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.

Článok 6.
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je možné uhrádzať priamo do pokladne Obecného úradu, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
2. Poplatník uzavrie s obcou zmluvu o vývoze odpadu do 15.januára príslušného roka.
3. Poplatník uhradí poplatok do 15.februára príslušného roka.
4. Poplatník, ktorý nemá v obci trvalý pobyt a nevlastní zbernú nádobu uzavrie s obcou zmluvu o vývoze odpadu do
28.februára príslušného roka a odobrať si minimálne 12 ks zberných vriec s obsahom min.30 litrov na OcÚ Kuchyňa
5. Poplatník, uvedený v bode 4 je povinný do 15 dní od doručenia platobného výmeru uhradiť poplatok.

Článok 7.
Úľavy
1. Správca poplatku poplatok zníži alebo odpustí časť poplatku v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch
2. O odpustení poplatku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

Článok 8.
Sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené týmto naradením
c) nesplní ohlasovaciu pôsobnosť
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplne údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácii v rozpore s týmto VZN
2. Priestupky podľa čl.8. odst. 1. písm. a – d, prerokováva obec v súlade so zákonom o priestupkoch
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3. Obec môže udeliť pokutu: Za, môže obec:
a) za priestupok podľa čl.8. odst. 1. písm. a – d, do výšky 5.000,00 Sk
b) za priestupok podľa čl.8. odst. 1. písm. e, alebo opakovanom porušení čl.8. odst.1. písm. a-d, do výšky 20.000,-Sk
4. Ostatné priestupky mimo tých, ktoré je oprávnená riešiť obec, budú postihované pokutou uloženou príslušným
orgánom štátnej správy.
5. Ak nebude poplatok uhradený v stanovenej lehote, obec vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške 0,5% za každý
deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Sankčný úrok sa počíta
najdlhšie za štyri roky omeškania.
6. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
Článok 9.
Konanie vo veciach poplatku
1. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy Zák. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a Zák. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

ČASŤ IV.
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Článok 10.
Spoločné ustanovenia
1. Obec zabezpečuje kontrolu dodržiavania a povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN prostredníctvom:
a) poverených pracovníkov OcÚ
b) hlavného kontrolóra obce
c)starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva
d) iných osôb poverených starostom obce
2.Ak nie je v tomto VZN ustanovené inak alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa obec pri nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa osobitnými predpismi
(Zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Článok 11.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Kuchyňa bolo schválené uznesením OZ č.7/2005 zo dňa 9.decembra 2005
a nadobúda účinnosť 1.januára 2006.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť VZN Obce Kuchyňa č.7/2004.
V Kuchyni dňa 9.12.2004

Vyvesené: 30.11.2005

Schválené: 09.12.2005

Zvesené: 28.12.2005

Róbert Bujna
starosta
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