Obec Dolný Lieskov na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Dolný Lieskov toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013
o odpadoch
Článok I.
Predmet úpravy
1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava a stanovenie vzájomných vzťahov,
práv a povinností Obce Dolný Lieskov , fyzických osôb (občanov), právnických
osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré majú prevádzku na území
obce, pri nakladaní s odpadmi na území Obce Dolný Lieskov.
2. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
zlepšenia estetickej úrovne, kvality bývania a zdravia občanov. Preto je v záujme
všetkých predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať
odpady recykláciou, prípadne opätovným použitím ako druhotnej suroviny, využívať
odpady ako zdroj energie a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim
zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie.
3. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný spôsob nakladania s komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, tzn. stanovenie systému
zberu, triedenia, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov.
Článok II
Účel nariadenia
Účelom VZN je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) upraviť na území obce:
o podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi vznikajúcimi na celom území obce, najmä podrobnosti o spôsobe
zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj o určení miest na ukladanie týchto
odpadov.
o práva a povinnosti Obce Dolný Lieskov, právnických a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku a nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.
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VZN na nakladanie so všetkými komunálnymi odpadmi vznikajúcimi a
nachádzajúcimi sa na území obce.
Článok III
Vymedzenie základných pojmov
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti 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 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 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 cintorínov a ďalšej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo z
bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3
od jednej fyzickej osoby , pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§ 55 ods. 2 písm. b/ a c/, § 56
písm. h/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
noviel). DSO nie sú odpady vznikajúce pri takejto činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa oprávnenej na vykonávanie stavebných prác podľa osobitného
predpisu (v nadväznosti na § 40c zákona o odpadoch).
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch).
Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
umiestniť v štandardných nádobách na zmesový odpad v obci, alebo ich množstvo
presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného
harmonogramu vývozu.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných
zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
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odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu
odpadov (§ 68 ods. 3 písm. e).
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch).
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza (§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch).
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie
s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
•
•
•

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky
komunálnych odpadov.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov,
ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z
domácností fyzických osôb.

Zberná nádoba je nádoba určená na uloženie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, separovaných zložiek komunálneho odpadu, veľkoobjemový
kontajner alebo zberné vrece.
Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu ukladať určené vyseparované zložky.
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Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za
záväzný na celom území obce vrátane miestnych častí obce.
Dodržiavanie ustanovení tohto VZN sa vzťahuje na pôvodcov KO:
- na všetky fyzické osoby (občanov), ktoré produkujú KO na území obce
- na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
majú prevádzku na území obce,
- na všetky osoby zdržujúce sa v obci bez ohľadu na ich trvalé bydlisko,
- právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti
nakladania s odpadom na území obce Dolný Lieskov. .
Všetci pôvodcovia KO sú povinní zapojiť sa do systému zberu zavedenom v obci,
ukladať KO alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov.
Pôvodcovia KO sú povinní nakladať s odpadom len v súlade s týmto VZN, tzn.
že sú povinní odpad triediť na jednotlivé zložky KO, tie využiť ako druhotnú
surovinu, odovzdať ich na zberný dvor alebo zberné miesta, prípadne odovzdať
do zberní alebo výkupní a zvyšný odpad ukladať do určených nádob v rámci
systému odvozu odpadu. Pri nakladaní s odpadom sú povinní počínať si s
odpadom tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí alebo k ohrozeniu a
poškodeniu životného prostredia. Spôsob nakladania s KO sú pôvodcovia povinní
na vyžiadanie starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolóra
obce hodnoverne preukázať.
V záujme obmedzovania tvorby odpadu v maximálnej možnej miere sa odporúča
pôvodcom KO predchádzať ich vzniku.
Pri plánovaní novej výstavby objektov, pri výstavbe a užívaní ktorých bude vznikať
odpad, sú investori a projektanti povinní navrhovať riešenia likvidácie odpadu,
jeho triedenia a uloženia.
Iné nakladanie s KO, ako je uvedené v tomto VZN, sa prísne zakazuje. Ide najmä
o premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel,
poškodzovanie nádob, svojvoľné vytváranie skládok, ukladanie odpadu na iné
miesto ako na miesto určené obcou, ukladať odpad vedľa nádob, vyberanie alebo
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob a pod.
Zákaz sa nevzťahuje na:
- organizované akcie triedeného zberu (zber papiera a železného šrotu na
školách a pod.) zabezpečené po dohode s organizáciou poverenou
zberom,
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami,
napr. odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných
nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO,
Majiteľ alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu a Obecnému úradu
v Dolnom Lieskove.
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Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek
Obec Dolný Lieskov má zabezpečený vývoz komunálneho odpadu
prostredníctvom firmy, ktorá je oprávnená na vykonávanie zberu, prepravy a
zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
Držitelia KO sú povinní odpad vytriediť na jednotlivé zložky a uložiť ich do
určených zberných nádob oddelene. Ak na určité druhy vytriedené z KO nie sú
rozmiestnené nádoby, je držiteľ KO povinný s nimi naložiť len v súlade s týmto
VZN.
Zberné nádoby sú vo vlastníctve poplatníka – občana, prípadne právnickej alebo
fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na
zber a prepravu komunálnych odpadov. Vlastník nádob je povinný pravidelne
preverovať ich stav, zabezpečovať priebežnú opravu, prípadne ich výmenu a
vykonávať čistenie a dezinfekciu.
Pre platiteľov poplatku z rodinných domov a bytových domov v časti obce Dolný
Lieskov a Tŕstie sa určujú na vývoz zmesového komunálneho odpadu 110 l
KUKA nádoby.
Vývoz sa uskutočňuje v letnom a v zimnom období pravidelne 1x za dva týždne,
vždy v utorok v párny týždeň – dopoludnia. Prípadné zmeny v termíne vývozu
odpadu budú vždy vopred oznámené tvorcom odpadu v miestnom rozhlase.
Zber plastov - občania pri odovzdaní každého naplneného plastového vreca
dostanú od pracovníkov zabezpečujúcich zber odpadu na výmenu prázdne vrece.
Pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sa určujú na vývoz
zmesového komunálneho odpadu 110 l KUKA nádoby, alebo 7000 kg kontajnery,
ktorých počet a podmienky vývozu si dojednajú na obecnom úrade uzatvorením
zmluvy o vývoze.
Fyzickým osobám – podnikateľom, firmám a organizáciam a právnickým osobám
sa zakazuje vysýpať do komunálneho odpadu vlastný odpad pochádzajúci z ich
výrobnej a podnikateľskej činnosti.
Zber, triedenie, zhodnotenie, dopravu a likvidáciu odpadu vyprodukovaného pri
podnikateľskej činnosti zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ na vlastné náklady v súlade s vlastným schváleným programom
odpadového hospodárstva. Vypracovanie POH, ktorý bude v súlade s POH Obce
Dolný Lieskov, je povinnosťou podnikateľa, ktorý vyprodukuje ročne viac ako 10 t
nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Povinnosť pôvodcu
odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach,
čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložky alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Vypracovaný program predloží na
vyjadrenie Obci Dolný Lieskov a následne na schválenie príslušnému obvodnému
úradu (§ 6 zákona č. 223/01 Z. z. o odpadoch). Nový pôvodca odpadu je povinný
predložiť program na schválenie do 3 mesiacov od svojho vzniku
Zber a likvidáciu KO vyprodukovaného pri príležitostných akciách ako sú trhy,
mobilný predaj, kultúrne akcie, športové akcie a podobne zabezpečí podnikateľ
alebo organizátor akcie na vlastné náklady.
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Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území
obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. ( ust. § 39 ods. 10 zákona o
odpadoch).
Umiestnenie zberných nádob:
Za umiestnenie odpadových nádob pri rodinných domoch, bytových domoch a
podnikateľských objektoch
v stanovenom čase odvozu zmesového KO
zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorí sú ich vlastníkmi.
Povinnosti užívateľov zberných nádob:
a/ Každý, kto vlastní - užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi
nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a
stratou.
b/ Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu tak,
aby nespôsobovali hygienické, estetické a prevádzkové závady a komunálny
odpad nebol odkladaný mimo nich. Na miestach hromadného umiestnenia
zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je zakázané meniť
zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na
zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.
c/ Zmesový KO môže jeho pôvodca uložiť len do zbernej nádoby, ktorej je
vlastníkom a za ktorú platí poplatok.
d/ Pôvodca komunálneho odpadu je povinný svoju nádobu zreteľne a jasne
označiť.
Zakazuje sa:
- uložiť alebo ponechať odpad mimo určené zberné nádoby a na inom
mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch
a týmto VZN,
- zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN
- zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta
- vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd,
kanalizácie a do pôdy
- odkladať do nádob pre KO teplý popol (príp. zalievať ho vodou), stavebný
odpad, uhynuté zvieratá, výbušné predmety a pod.
- neprimerane zhutňovať obsah zberných nádob alebo ich zapaľovať,
- zberné nádoby preplňovať,
- spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k
spaľovaniu odpadu.
Článok VI
Práva a povinnosti Obce Dolný Lieskov
Obec Dolný Lieskov (ďalej len „obec“):
o usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území obce,
o vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
o vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO,
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o vyjadruje sa k programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na
území obce,
o vypracováva program odpadového hospodárstva pre KO a DSO, ktorý
odsúhlasí Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove na dobu určenú
v POH (program odpadového hospodárstva) SR,
o realizuje prostredníctvom vývozcu triedený zber KO a DSO v zmysle
schváleného POH
a systému triedeného zberu,
o spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami,
záujmovými občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie
a zapojenie pôvodcov odpadu na území obce na úseku predchádzania,
obmedzovania, opätovného využitia, triedenia, recyklácie a znižovania
nebezpečnosti KO a DSO,
o poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení
na nakladanie s odpadmi na území obce,
o zabezpečí dostatok zberných nádob na KO, na oddelené zložky KO v rámci
triedeného zberu, označí ich a určí presné stanoviská zberných nádob.
Obec je povinná:
- zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov
vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob
zodpovedajúcich
systému
zberu
komunálnych
odpadov v obci
a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov,
- zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2x do roka, zber a prepravu
objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a
drobných stavebných odpadov.
Článok VII
Triedený zber
Triedený zber je súčasťou systému nakladania s KO.

Obec je povinná :
o zaviesť a zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy, sklo, BRKO okrem kuchynského a reštauračného odpadu,
ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
o podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zabezpečiť zber pre: objemné
odpady, drobné stavebné odpady a odpady s obsahom škodlivín
(použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady.
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vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení, kuchynský odpad
od
prevádzkovateľov
stravovacích
zariadení
a pre
lieky
nespotrebované fyzickými osobami.
Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob alebo na to určené
miesta ukladať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálnych odpadov:
• 20 01 01 papier a lepenka
• 20 01 02 sklo
• 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od fyzických
osôb
• 20 01 13 rozpúšťadlá
• 20 01 14 kyseliny
• 20 01 15 zásady
• 20 01 19 pesticídy
• 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
• 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
• 20 01 25 jedlé oleje a tuky
• 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
• 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky
• 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené v 20 01 27
• 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
• 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
• 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá
• 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 200131
• 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
• 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
• 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v k. č.
20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
• 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v k.č.
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
• 20 01 39 plasty
• 20 01 40 kovy
• 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
• 20 03 07 objemný odpad

-9Systém zberu uvedených zložiek je nasledovný:
odpady z papiera
• Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal a pod.
• Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný
papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet
(s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier
a pod.
• Občania môžu odpady z papiera odovzdávať
2-3x ročne formou zberu a výmeny za toaletný papier, alebo kuchynské utierky ,
pričom deň zberu papiera je vopred minimálne 3 dni oznámený v miestnom
rozhlase.
• Obec zabezpečí u organizácie poverenej zberom najmenej 2 x ročne zber
papiera.
• Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov o zbere v dostatočnom časovom
predstihu osobitným oznamom.
odpady zo skla
• Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo
z okuliarov a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne
znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.
• Vo všetkých častiach obce sú rozmiestnené označené kontajnery, do ktorých
občania môžu celoročne sklo ukladať.
• Po naplnení kontajnerov, obec zabezpečí ich odvoz prostredníctvom oprávnenej
organizácie.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
• Pod pojmom biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa chápu:
o biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu
z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad)
o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
o jedlé oleje a tuky
• Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
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z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný
popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupiny z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potravinami po záručnej dobe
alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom
množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale
i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného
stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj
z kuchýň domácností a pod.
Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok,
uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, a pod.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania zvierat
biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom okrem
kožušinových zvierat.
Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané alebo chované na
výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná
o registrované chovy.
Obec je zodpovedná za zabezpečenie triedeného zberu len za biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorý vzniká v domácnostiach
fyzických osôb.
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom
prevádzkovateľ kuchyne je povinná postarať sa fyzická osoba – podnikateľ
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
Obec Dolný Lieskov využila výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
z dôvodu, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad, t.j. občania
ukladajú biologicky rozložiteľný komunálny odpad – ďalej len BRKO vhodný na
kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.
Zberné nádoby určené na vývoz zmesového komunálneho odpadu, ktoré
budú obsahovať biologický odpad zo zelene, nebudú občanom vyvezené.
Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.
- za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať
do nádob určených na zber komunálnych odpadkov v obci,
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náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním
vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ
kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku),
- ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č.
1069/2009 a nariadeniami EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu
do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera
nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc
aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu
musí byť vyššia,
- ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie
nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento
účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je
oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom tento subjekt musí
spĺňať aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č.
39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a musí mať
súhlas na vykonávanie činnosti - spracovanie týchto odpadov príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto
odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu,
s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má oprávnenia na nakladanie s týmto
odpadom,
- pri nakladaní s týmto odpadom má prevádzkovateľ kuchyne postupovať
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
odpady z plastu
• Patria sem:
• PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky
fliaš;
• PET (polyetylentereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
• PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky;
• PS (polystyrén): poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
• PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov a pod.
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Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty ( zeminou, farbami, potravinami), podlahové
krytiny, guma, molitan a pod.
• Na zber plastov sú občania povinní používať plastové vrecia, ktoré dostanú od
pracovníka obce výmenou pri odovzdaní plného vreca plastov,
• Naplnené plastové vrecia môžu odovzdať 1x mesačne vo vopred oznámených
dňoch a termínoch na zberné miesta, ktoré sú určené nasledovne:
- v časti obce Dolný Lieskov: budova skladu ./za CSC Nádej/
- v časti obce Tŕstie: budova Kultúrny dom
odpady z kovu vrátane kovových obalov
• Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby do pást, kovové
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka,
spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky,
ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál,
paštét, z potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov
ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do
nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami.
• Kovový odpad môžu občania ukladať do kontajnera na zbernom dvore.
• Kovový odpad, ktorý z dôvodov svojej veľkej hmotnosti, nadmerných rozmerov,
ostrých hrán a pod. nie je možné ukladať do nádob na triedený odpad, môžu
občania odovzdať organizácií poverenej zberom (zberne surovín), ktorá sa
nachádza v obci v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva alebo odovzdať
na vyhradené miesto pri organizovanom zbere priamo v obci.
• podrobnostiach organizovaného zberu kovových odpadov budú občania
informovaní prostredníctvom informačného systému Obce Dolný Lieskov
drobný stavebný odpad a objemný odpad
• Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných
udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré
nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch
domácnosti sú to 4 m3). Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto
odpadu (nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu,
nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba je
povinná objednať si veľkokapacitný kontajner, resp. odviezť tento
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-13odpad na riadenú skládku za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho
poplatku.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva
právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde
o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto
práce pre fyzickú osobu vykonáva.
K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Drobný stavebný odpad sa skladuje do veľkorozmerného kontajnera ktorý si
vyžiada pristaviť tvorca odpadu na základe jeho osobnej žiadosti.
Po malých množstvách je možné odpad uložiť aj do zbernej nádoby na komunálny
odpad za predpokladu, že sa nenaruší zberový systém, nepoškodí a nepreťaží sa
zberná nádoba, čo predstavuje v prípade zbernej nádoby s objemom 110 litrov
najviac 20 kg DSO a 1000 l nádoby najviac 100 kg DSO.
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou
nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne
nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky
a pod.
Zhromažďovanie a prepravu objemného odpadu je obec povinná uskutočniť
najmenej dvakrát ročne v súlade s § 39 ods. 3 písm. b/ zákona o odpadoch. Pre
tento účel obecný úrad zabezpečí umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov s
dostatočným objemom v primeranom množstve na vhodných miestach v obci,
dohodne spôsob prepravy, zneškodnenia a intervaly vývozu.
Pôvodca objemného odpadu je povinný nevyužiteľný objemný odpad dopraviť na
určené stanovisko a uložiť do veľkokapacitného kontajnera.
Obecný úrad bude informovať občanov o termínoch zberu v dostatočnom
časovom predstihu osobitným oznamom.
použité batérie a akumulátory
Použité batérie a akumulátory môžu občania odovzdávať na zberný dvor.
Obec je povinná zabezpečiť zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov
2x ročne.
Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov o zbere v dostatočnom časovom
predstihu osobitným oznamom.
Po vyhlásení zberu občania môžu odovzdať batérie v čase do 24 hodín na tieto
zberné miesta:
v časti Dolný Lieskov – pred budovou starého obecného úradu
v časti Tŕstie – za kultúrnym domom
Použité prenosné batérie a akumulátory možno odovzdať aj na predajných
miestach u distribútora batérií a akumulátorov v zmysle § 48c ods. 4 zákona
o odpadoch.
Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na zberný dvor alebo v
rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec alebo osoba, ktorá má s obcou
uzavretú zmluvu, v prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov aj
distribútorovi batérií a akumulátorov.
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Iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod. sa použité batérie
a akumulátory odovzdávať nesmú.

odpadové motorové a mazacie oleje
• Sem patria výlučne odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou
komunálnych odpadov, nie odpadové motorové oleje a mazacie oleje
z podnikateľskej činnosti.
• Použité odpadové motorové a mazacie oleje môžu občania odovzdávať na zberný
dvor.
• Obec je povinná zabezpečiť zber a prepravu použitých odpadových motorových
a mazacích olejov 2x ročne.
• Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere v dostatočnom časovom
predstihu osobitným oznamom.
• Po vyhlásení zberu občania môžu odovzdať použité odpadové motorové
a mazacie oleje nasledovne:
• Po vyhlásení zberu občania môžu odovzdať odpadové motorové a mazacie oleje
nasledovne:
- v časti Dolný Lieskov – pred budovou starého obecného úradu
- v časti Tŕstie – za kultúrnym domom
Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových motorových
a mazacích olejov môže vykonávať len ten, kto má s obcou zmluvu v zmysle § 39 ods.
10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom.
- farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
• Primárne ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými
látkami a chemikáliami. Výnimočne môže ísť aj o odpad ostatný, t.j. ak ide
o odpad pod katalógovým číslom 20 01 28 a 20 01 30.
• Patria sem: rozpúšťadlám staré farba, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce
nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
• Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady môžu občania odovzdávať vo
vopred vyhlásených dňoch na dočasnú skládku, ktorá im bude oznámená
v miestnom rozhlase.
• Obec je povinná zabezpečiť zber a prepravu odpadových farbív, chemikálií
a iných nebezpečných odpadov 2x ročne.
• Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov o zbere v dostatočnom časovom
predstihu osobitným oznamom.
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Po vyhlásení zberu občania môžu odovzdať odpadové farbivá, chemikálie a iné
nebezpečné odpady nasledovne:
v časti Dolný Lieskov – pred starým obecným úradom
v časti Tŕstie – za Kultúrnym domom

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových farbív, chemikálií
a iných nebezpečných odpadov môže vykonávať len ten, kto má s obcou zmluvu
v zmysle § 39 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie
s odpadom.
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov,
ktorý je svojím zložením a množstvom podobný domu, ktorý pochádza
z domácností fyzických osôb.
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmeny, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia
atď.
Nepatria sem: napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií,
plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne
zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
V zmysle § 54e zákona o odpadoch výrobca elektrozariadení je povinný
zabezpečiť na vlastné náklady nakladanie s odovzdaným elekroodpadom
z domácností.
Elektroodpad z domácností môžu občania odovzdávať na dočasnú skládku
Obec zabezpečí zber elektroodpadu 3x ročne.
Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov o zbere v dostatočnom časovom
predstihu osobitným oznamom.
Po vyhlásení zberu občania môžu odovzdať elektroodpad nasledovne:
v časti Dolný Lieskov – pred starým obecným úradom
v časti Tŕstie – za Kultúrnym domom
Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1
zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať
spätný odber, t.j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri
predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ
odovzdávaný eletroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie
a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach,
ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

-16•

•

•
•

•

Iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod. sa elektroodpady
odovzdávať nesmú!
žiarivky a svietidlá
Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto
patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako
v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu.
Patria sem:
Lineárna žiarivka – klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónka).
Kompaktná žiarivka – je žiarivka s menšími (kompaktnejšími rozmermi než má
klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre
priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa nazývajú aj
úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické
žiarovky.
Svietidlá – svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do
stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného,
dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na
osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá
a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

Nepatria sem:
° vo ľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia,
ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné
reklamy, svetelná cestná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré
nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia
° st ĺpy, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, svietidlá pre obyčajné
žiarovky.
•

•

•
•

humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami sú súčasťou
komunálnych odpadov, ale ich zber je upravený v zákone č. 362/2011 Z.z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z.z. verejná lekáreň je povinná
zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať
ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).
ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na
vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.
Verejná lekáreň je taktiež povinná zhromažďovať veterinárne lieky
nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich ŠÚKL.
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Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je ich
potrebné odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať!
Článok VIII
Informačný systém
• Obecný úrad zabezpečí priebežné informovanie pôvodcov KO o podrobnostiach,
ktoré sa týkajú ustanovení tohto VZN a to najmä:
- o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu nádob na zmiešaný KO,
nádob na triedený odpad, veľkoobjemových kontajnerov na zber odpadu,
- o donáškovom zbere triedeného odpadu organizovanom v obci inými
organizáciami, o spôsoboch ďalšieho nakladania s vytriedeným odpadom
(preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie),
- o organizáciách poverených zberom , ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu na
zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO,
- o vyhodnotení efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek KO.
• Informačným systémom pre oboznamovanie občanov sú miestny rozhlas a
informačné tabule.
Článok IX
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon o odpadoch
alebo s ním súvisiace predpisy a toto VZN.
2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a kontrolór obce.
3) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a. zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a § 18 ods.
3 písm. b) zákona o odpadoch,
b. uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
a v rozpore s § 18
ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona
o odpadoch,
c. nesplní si oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch
d. neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN a § 39 ods. 9
zákona o odpadoch,
e. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §
40c zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•
•

Článok X
Sankcie
Za priestupky uvedené v čl. IX. odst. 3 písm. a/ až d/, tohto VZN, môže Obec
Dolný Lieskov uložiť fyzickej osobe pokutu do 165,96 € .
Za priestupok uvedený v čl. IV. odst. 3 písm. e/ tohto VZN, môže obec uložiť
fyzickej osobe pokutu do 663,87 €.

-18•
•

•

•

Priestupky podľa čl. IX. odst. 3 písm. a/ až e/ prejednáva obec a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o
priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov), ak tento zákon neustanovuje inak.
Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi
pokutu do výšky 6 638,78 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN
a zákona o odpadoch. Pokuta je príjmom obce.
Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
možno začať do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o porušení
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy
o
správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov).
Článok XI
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnosti o spôsobe vyberania a výške miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady sú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch.
Článok XII
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN bude zrušené VZN obce Dolný Lieskov o
odpadoch č. 4./2009 schválené uznesením OZ č. 6/2009 zo dňa 16.12.2008, účinné od
1.1.2009.
Článok XV
Účinnosť a dostupnosť VZN
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území Obce Dolný
Lieskov, po pripomienkovaní občanov, podnikajúcich fyzických osôb, alebo právnických
osôb, bolo schválené uznesením OZ č. 27/2013 dňa 27.6.2013.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 19.7.2013.
2. Týmto VZN nie je dotknuté nakladanie s odpadom z výrobných a nevýrobných
činností, ktoré nie je definované týmto VZN, ale riadi sa zákonom o odpadoch č.
223/2001 Z. z. v platnom znení.
V Dolnom Lieskove, dňa 28.6.2013

Ing. Jozef Kardoš
Starosta obce v.r.

Zverejnené : 4.7.2013

