OBEC RICHVALD
VZN nadobúda účinnosť dňa .................2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Richvald vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 39 ods. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení.
vydáva
pre územie Obce Richvald
Všeobecne záväzné nariadenie č.
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými komunálnymi odpadmi na území
obce Richvald
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a nakladanie s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území katastra Obce Richvald.
2. Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území katastra
Obce Richvald.
čl. 2
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom
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.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu fyzická osoba, alebo právnická osoba u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je fyzická osoba
- podnikateľ, alebo právnická osoba, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti právnickej osoby, alebo fyzickej osoby
- podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, 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 čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce,
alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene parkov a cintorína ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
5. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

6. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu, resp. separovaný odpad.
Oddelene separované zložky komunálneho odpadu sú:
a) vytriedené zložky komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín, ako sú papier, sklo, kovy,
pasty, tetrapaky,
b) odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami
znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu, a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú
negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi, napr. oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, žiarivky
a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory,
c) biologicky rozložiteľný odpad zo zelene,
d) iné komunálne odpady - odpad z čistenia ulíc, objemný odpad,
e) zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení).
7. Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
8. Objemný odpad je komunálny odpad, stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký
rozmer zlikvidovať v zberných kuka nádobách, 1100 l, alebo keď ich množstvo presahuje
objem, ktoré je možné zbernými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu- intervalu vývozu.
9. Biologicky rozložiteľné odpady sú odpady, ktoré sú schopné sa rozložiť anaeróbnym
alebo aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad odpady z potravín, odpady z papiera,
odpady zo záhrad a parkov a pod.“
10. Miesto určené obcou podľa § 39 ods. 4 je miesto na zber a triedenie komunálneho odpadu.
11. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme.
12. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností
zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa
nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
13. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
14. Zber odpadov zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
15. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobujú poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
16. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych , chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
17. Harmonogram zberu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich
zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
čl. 3
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je :
a) predchádzať vzniku nežiaducich skládok, zamedziť ich tvorbe a čo možno najviac znižovať
znečisťovanie životného prostredia,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín,
c) využívať odpady ako zdroj energie,
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
II. ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI

čl. 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1.Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli v obci zodpovedá obec.
2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v
zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovanie týchto
odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s
týmto všeobecne záväzným nariadením.
3. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39
ods. 8 zákona, túto činnosť ďalej na území obce nesmie vykonávať.
4. Fyzické a právnické osoby na území obce sú povinné v zmysle VZN sa stať účastníkmi
obecného systému zberu komunálneho odpadu, tým spôsobom, že odpad budú
uskladňovať do obcou stanovených kuka nádob a kontajnerov podľa druhu odpadu.
5. Pôvodcovia organického odpadu zo záhrad môžu tento odpad kompostovať a ukladať
na svojom alebo prenajatom pozemku alebo ich na vlastné náklady odovzdať na
zhodnotenie zmluvne oprávnenej osobe.
6. Pôvodcovia odpadu z rekonštrukčných prác, na ktoré je potrebný súhlas stavebného
úradu- obce, sú povinní predložiť doklad o likvidácii vzniknutého odpadu obci Richvald.
7. Kal zo septikov a odpad z čističiek odpadových vôd/ďalej len odpad ČOV/
a) ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a odpad ČOV sú záväzné pre
celý kataster obce,
b) majitelia žúmp, septikov alebo kanalizácie, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia,
správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov a
odpad ČOV v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
c) miesto zneškodňovania odpadov určuje organizácia, ktorá dáva súhlas na túto činnosť,
d) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo žúmp alebo septikov a odpad
ČOV môže na území obce len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou v súlade s ust. § 39 odst. 7 zákona o odpadoch,
alebo obec,
e) majitelia žúmp alebo septikov a kanalizácie sú povinní zabezpečiť vývoz kalu a odpad
ČOV výlučne prostredníctvom takejto organizácie,
f) informácie o týchto organizáciách eviduje obecný úrad
g) každý vlastník žumpy, alebo septika a kanalizácie je povinný po dobu 3 rokov viesť
evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení odvozu kalu zo žumpy, alebo zo septika a
odpad ČOV, oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste.
Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. 80 odst. 1 písm. b) zákona o
odpadoch.
čl. 5
Povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou - podnikateľom a
produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov
je povinný vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva a predloží ho obci na
ktorej území tieto odpady vznikajú (§ 6 zák. 223/2001 Z.z.).
2. Za nebezpečné odpady sa považujú odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch autobatérie, výbojky, žiarivky, kyseliny, náterové horľavé látky, riedidlá, eternit atď.

3. Pôvodca odpadu je okrem povinností podľa odseku 1 povinný vypracovať a dodržiavať
schválený program odpadového hospodárstva.
4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s
odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto VZN. Pri
nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie
ľudí a životné prostredie.
Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať obcou určené zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
miesta určené obcou a do určených zberných nádob, zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
5. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov a žiariviek je
povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného
oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito
odpadmi.
6. Náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov znáša pôvodca, držiteľ
odpadu.
7. Pôvodca, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na
území katastra obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.
8. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom č. 223/2001
Z.z.
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, alebo
zneškodňovanie odpadov spôsobmi vhadzovať ich do vodných tokov a vykopaných jám a
pod.
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových
olejov do pôdy.
9. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
čl. 6
Povinnosti obce v systéme zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec pre zavedenie vhodného systému zberu odpadov má povinnosť:
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom a VZN obce,
b) zabezpečiť v rámci zavedeného systému zberu odpadov na náklady užívateľa zberné
nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu a biologicky rozložiteľného odpadu,

d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber nebezpečných odpadov z
domácnosti za účelom ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia. Tieto zhromaždiť v určenom
čase na obcou určených miestach. Obec zabezpečí dostatočnú a včasnú informáciu, v
ktorých dňoch a hodinách sa bude zber nebezpečných odpadov v obci uskutočňovať.
2. Obec Richvald zabezpečí zber odpadu, ktorý bude vykonávať do veľkokapacitných
kontajnerov na miestach určených obcou:
a) pristavených v obci na miestach podľa potreby,
b) bežný komunálny odpad sa do veľkoobjemových kontajnerov dávať zakazuje,
c) ďalej sa do veľkoobjemových kontajnerov zakazuje ukladať uhynuté zvieratá, drobné
stavebné odpady (suť - podľa čl. 4), konáre, trávu a nebezpečný odpad.
V prípade porušenia budú voči FO, alebo PO uplatnené pokuty a sankcie podľa článku 10
tohto VZN.
3.Pokiaľ potrebuje tvorca odpadu veľkoobjemový kontajner na odvoz odpadu z búracích
rekonštrukčných prác, alebo odvozu odpadu pri výstavbe nehnuteľností, je povinný si
tento kontajner objednať na obecnom úrade, ktorý kontajner pristaví, zabezpečí odvoz
odpadu na určené miesto na náklady objednávateľa.
III. ČASŤ
SYSTÉM ZBERU
Čl.7
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov
1. Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí
ukladajú komunálny odpad do zberných nádob KUKA 110 l sa uplatňuje intervalový
systém zberu.
2. Prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce zmluvne
oprávnená firma.
3. Počet a typ zberných nádob a interval odvozu komunálneho odpadu:
a) každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberných nádob na komunálny odpad
zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN.
4. Zmluvne oprávnená osoba zneškodňuje komunálny odpad na skládke odpadov v obci
Bartošovce.
čl. 8
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov
v rozsahu do jedného m3
1. Na území obce sa pre pôvodcov drobných stavebných odpadov z bežných udržiavacích
prác, zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od fyzickej
osoby uplatňuje na zber drobných stavebných odpadov intervalový systém zberu.
2. Prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečujú na území obce
zmluvne oprávnená firma.
3. Držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný nahlásiť odvoz odpadu na obecný
úrad min. 15 dní pre odvozom.
4. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz drobných stavebných odpadov podľa
potreby, max. 2x za rok.
5. O zbere drobných stavebných odpadov a o mieste pristavenia mobilných
veľkoobjemových kontajnerov bude obec informovať držiteľov odpadov, v obci
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a na úradnej tabuli).
6. Zmluvne oprávnená osoba zneškodňuje drobné stavebné odpady na skládke odpadov
v obci Bartošovce .
čl. 9

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemového
odpadu
1. Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber objemového odpadu používa
intervalový systém zberu
2. Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie objemového odpadu zabezpečuje na území
obce firma, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.
3. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz objemového odpadu 2x za rok.
4. O zbere objemového odpadu a o mieste pristavenia mobilných veľkoobjemových
kontajnerov bude obec informovať držiteľov odpadov, v obci obvyklým spôsobom
(miestnym rozhlasom a na úradnej tabuli).
5. Zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje zhodnocovanie a zneškodňovanie objemového
odpadu na skládkach odpadov v obci Bartošovce.
čl. 10
Systém zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov
1. Na území obce sa zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
parkov, vrátane odpadov z cintorína a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb, do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad alebo
ho ukladať na iné miesta, než určené alebo ho spaľovať.
2. Každý pôvodca odpadu je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
parkov oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť
jeho skompostovanie vo vlastných alebo užívaných priestoroch alebo biologicky
rozložiteľný odpad odovzdať na vlastné náklady oprávnenej firme na zhodnotenie.
3. Obec v spolupráci so zmluvne oprávnenou osobou zhodnotenia biologicky
rozložiteľného odpadu umožní na náklady držiteľa odpadu zhodnotenie a zneškodnenie
biologicky rozložiteľného odpadu na území obce.
čl. 11
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov
1. Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto nebezpečných odpadov:
a) opotrebované batérie a akumulátory,
b) odpadové oleje a tuky,
c) vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
d) žiarivky,
e) odpad obsahujúci ortuť,
f) obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,
g) vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluoróvané uhľovodíky.
2. Držiteľ odpadu je povinný z komunálneho odpadu vytriediť nebezpečný odpad v
rozsahu uvedenom v odseku 1 čl. 11 tohto VZN a ukladať ich v čase zberu pred svoju
domácnosť.
3. Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber nebezpečných odpadov uplatňuje
intervalovým zberom.
4. Prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov zabezpečuje zmluvne oprávnená
firma.
5. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz nebezpečných odpadov 2x za rok.
6. O zbere nebezpečných odpadov a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec
informovať držiteľov odpadov, v obci obvyklým spôsobom (oznamom o zbere NO,
miestnym rozhlasom a na úradnej tabuli).
7. Zneškodňovanie nebezpečného odpadu zabezpečuje zmluvne oprávnená osoba v
zariadeniach na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

čl. 12
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vytriedených zložiek komunálneho
odpadu
1. Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
a) papier, lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) kovové obaly a kovy.
2. Pre triedené zložky odpadov ( papier a lepenku, sklo, plasty, kovové obaly) obec
doručí domácnostiam farebné plastové vrecia určené na triedenie separovaných zložiek
odpadu.
4. O zbere triedeného a separovaného odpadu obec informuje držiteľov odpadov
prostredníctvom propagačných letákov a harmonogramu zberu na území obce.
5. Prepravu a zhodnocovanie triedeného odpadu zabezpečuje na území obce zmluvne
oprávnená osoba.
6. Odvoz triedeného odpadu sa uskutočňuje podľa stanoveného harmonogramu.
čl. 13
Spoločné ustanovenia
1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom je povinný to oznámiť obci Richvald a
Obvodnému úradu životného prostredia v Bardejove.
2. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 odst. 1 písm. g) a h) zákona je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu
alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce potrebné informácie.
3. V prípade zistenia umiestnenia odpadu (vytvorenia skládky) v rozpore so zákonom a
týmto VZN, Obvodný úrad životného prostredia na svoj podnet, alebo podnet
oznamovateľa požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za takto umiestnený
odpad. Zistená osoba je povinná zneškodniť odpad stanoveným spôsobom na svoje
náklady.
4. Ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom ktoré nie sú uvedené v tomto
VZN rieši zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
čl. 14
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona),
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, žiarivkami a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi so
stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
čl. 15
Priestupky, pokuty a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s tým VZN, (§ 18 ods. 3 písm.
zákona č. 223/2001 Z.z. a zákona NR SR č. 24/2004 Z.z.),
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm.
a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a zákona),

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN (§ 18 ods.6 zák.),
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9).
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a d) možno uložiť pokutu do 165,96 €
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených
za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.
5. Tomu, kto nesplnil v určenej lehote oznamovaciu povinnosť podľa článku 13 tohto
VZN a iné povinnosti nepeňažnej povahy vyplývajúce zo zákonov SNR č. 369/1990 Zb.
a podľa § 35 ods. 12 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov môže správca
poplatku opakovane uložiť pokutu do výšky od 165,96 €/ až do 33 193,91 €.
6. Pokutu za vytvorenie nepovolenej skládky odpadov a porušenie tohto VZN možno
uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania
dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženia pokuty.
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (zákon
71/1967 Zb. v znení následných zmien).
7. Pokiaľ pôvodca odpadu neuhradí obci miestny poplatok za komunálny odpad podľa
tohto VZN a platobného výmeru v stanovenom čase a určenej výške obec Richvald
uplatní voči dlžníkovi tento postup podľa zák. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a) vymáhanie formou exekúcie z účtu dlžníka,
b) vymáhanie zo mzdy u zamestnávateľa,
c) vymáhanie z dôchodku od sociálnej poisťovne,
d) uplatnenie záložného práva na hnuteľný a nehnuteľný majetok dlžníka,
e) na dlžnú čiastku zaplatenú oneskorene uplatní podľa § 35 b sankčný úrok.
8. V sporných otázkach a podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce
Richvald
čl. 16
Záverečné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykoná Obec Richvald prostredníctvom
starostu obce a povereného zamestnanca obce Richvald.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestneho poplatku nemá hlavný
kontrolór Obce Richvald.
3. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v
znení neskorších zmien a predpisov.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Richvald sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Richvalde dňa
uznesením č. .
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 pre
nakladanie s odpadom na území obce Richvald zo dňa 20.11.2008 .
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Richvald dňa 4.4.2013
VZN zvesené dňa .....................................

..........................................
Ing. Anna Foľtová
starostka obce

