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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2015  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území Obce Kuchyňa 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle  

§ 6 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.11.2015 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 24.11.2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 24.11.2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 04.12.2015 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa  

- elektronicky na adresu: kuchyna220@stonline.sk 

- faxom na číslo: 034/7785131  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 05.12.2015  

_________________________________________________________________________ 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Na rokovaní OZ obce dňa: 09.12.2015  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 10.12.2015  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2016  

_________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 9.12.2015 

uznesením č._/2015, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016. 

 

Vyvesené: 24.11.2015  

Zvesené: 31.12.2015  

 

 

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 Obce Kuchyňa o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce 

Kuchyňa 
 
 Obecné zastupiteľstvo Obce Kuchyňa podľa §4 odst.3 písm. g), § 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 § 81 zákona 

č.79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (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 
 

 

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.79/2015 Z.z. o odpadoch  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

 

Článok 2.  

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.  

    d) Fyzická a právnická osoba, ktorá v obci nemá trvalý pobyt, resp. sídlo, ktorá je na území obce oprávnená užívať  

        alebo užíva nehnuteľnosť 

2. 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 

    b) 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  

    c) 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. 

3. 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 s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí  

    b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto, obec (ďalej len platiteľ)  

4. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku  

    obci ručí platiteľ. 

5. 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 3. 

Oznamovacia povinnosť  

 

1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa : 

a) vzniku povinnosti oznámiť obci zmeny rozhodujúce na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti  

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku 

c) ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 

 

Článok 4. 

Sadzba poplatku 

 

1. Poplatok je určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade  

    so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

2. Sadzba poplatku TKO  je    0,0200 EUR/l 

3. Sadzba poplatku za DSO je    0,0500 EUR/kg  

 

Článok 5. 

Systém zberu 

 

1. Pôvodca odpadov je povinný:  

    a) nakladať s odpadom a platiť za jeho likvidáciu v zmysle ustanovení tohto VZN  

    b) zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu na území obce  

    c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci a to: 70l, 110 l, 120l, 240 l,       

        1100l, alebo zberné vrecia (30, 35 alebo 120 l)  

    d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné  

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

        zberu komunálnych odpadov v obci.  
3. Pre zber sa určujú minimálne množstvá zberných nádob: 

    a) rodinné domy s jedným a viac bytmi – 1 kus pre každý samostatný byt alebo dom  

4. Pre zber sa určujú frekvencie vývozov: 

    a) pri počte jednej osoby žijúcej v byte alebo dome – 70 l zberná nádoba s minimálnym počtom vývozov 12/rok, 

    b) pri počte dve a viac osôb žijúcich v byte alebo dome – 120 l alebo 240 l zberná nádoba s minimálnym počtom 

       vývozov 12/rok najviac 26 vývozov/rok, 

    c) právnické osoby –120 l alebo 240 l zberná nádoba s minimálnym počtom vývozov 12/rok najviac 26 

vývozov/rok, 

    d) pre nehnuteľnosť v zastavanom území obce, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu, záhrady – 35 l zberné vrece    

        s počtom vývozov 35/ rok, 

   e)  pre nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce v záhradkárskej osade Modranka, 

       Podhoranka  alebo rekreačnej oblasti Pod Skalou, Rožnové, ktoré slúžia na záhradkárske a rekreačné účely  

       35 l zberné vrece s minimálnym  počtom  vývozov 35/rok 

   f)  pre nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce v záhradkárskej osade alebo rekreačnej   

       oblasti, ktorá slúži n a účely trvalého pobytu -  35 l zberné vrece s minimálnym  počtom  vývozov 45/rok, 

       alebo 120 l zberné  vrece  s minimálnym  počtom vývozov 13/rok.  

  g) pre nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa mimo zastavaného územia obce v záhradkárskej osade Kuchyňa -Rohožník  

 alebo rekreačnej oblasti Kuchyňa - Rohožník, ktoré slúžia na záhradkárske a rekreačné účely 120 l zberné  vrece  s    

 minimálnym  počtom vývozov 13/rok.  

5.   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. Vlastník zbernej nádoby je povinný pri zbere umiestniť nádobu maximálne 1,5 m od kraja vozovky tak, aby  

    bol k nej možný prístup, bolo ju možné vyvážať bez časových strát a ťažkostí, a dbať na to, aby zberné nádoby    

    neboli umiestnené na chodníku, komunikácii alebo parkovisku. Každá zberná nádoba môže byť naplnená len  

    po uzáver.  

7. Vlastník zberného vreca je povinný toto vrece označiť nálepkou, ktorú si vyzdvihne na Obecnom úrade v Kuchyni. 

8. Obec Kuchyňa zabezpečuje separovaný zber prostredníctvom zmluvného partnera a to papier, sklo, železo, plasty,  

    elektroodpad, použité šatstvo.  

 

 



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 31.január príslušného roka. 

3. Poplatník uhradí poplatok do 15.februára príslušného roka. 

4. Poplatník je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru uhradiť poplatok. 

 

 

Článok 7. 

Sankcie 

1. Priestupku na úseku odpadového hospodárstva sa dopustí ten, kto: 

- zneškodňuje alebo zhodnocuje odpad v rozpore s týmto VZN, 

- uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou alebo do zberných nádob nezodpovedajúcich systému 

zberu, 

- neposkytne obcou požadované údaje, súvisiace s nakladaním s KO a DSO 

- likvidovať odpad spaľovaním 

2. Porušenie tohto VZN je v zmysle ustanovenia § 45, 47 alebo 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  

    neskorších predpisov priestupkom na úseku odpadového hospodárstva alebo v prípade právnickej osoby správnym  

    deliktom podľa ustanovenia § 13 a zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde  

    o priestupok, prípadne správny delikt, podľa iného zákona najmä podľa ustanovenia § 78 a § 80 zákona o odpadoch  

    alebo trestný čin. 

3. Za uvedené priestupky možno uložiť pokutu do 166,00 €. 

4. Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov, ak zákon o odpadoch  

    neustanovuje inak. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

 

 

Článok 8. 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Kuchyňa bolo schválené uznesením OZ č.5/2015 zo dňa 9.decembra 2015 

    a nadobúda účinnosť 1.januára 2016.  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť VZN Obce Kuchyňa č.2/2012. 

 

 

 

 

 

V Kuchyni dňa 24.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 24.11.2015   Schválené: 09.12.2015   Zvesené: __.__.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Róbert Bujna 

         starosta obce 

 


