VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ČÍSLO 1/2002
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu
a
miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Kuklove na základe ustanovenia §-u 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v platnom znení) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom č. 544/1990 Zb. o
miestnych poplatkoch (v platnom znení) a
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) pre Obec Kuklov.
I.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je kaţdý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten,
kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloţenie týchto odpadov.
2. Drţiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo
právnická osoba u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálny odpad je odpad vznikajúci na území obce
- z domácností vznikajúci pri činnosti fyzických osôb (ďalej len občanov);
- odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických alebo
fyzických osôb - podnikateľov;
- odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údrţbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov ( § 2, ods.2,3 a 14 Zákona).
Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu
komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu č.1 VZN.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z beţných
udrţiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom,
na vykonanie ktorých sa nevyţaduje stavebné povolenie, ale postačuje
ohlásenie drobnej stavby obecnému úradu, alebo pri ktorých nie je ani
ohlásenie obci.
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Účel odpadového hospodárstva
1. Účel odpadového hospodárstva je:
a. / predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov,
ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo moţno najmenej zvyšuje mnoţstvo
odpadov a čo moţno najviac zniţuje znečisťovanie ţivotného prostredia,
vývojom metód znečisťovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnotenie;
b./ zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným pouţitím alebo inými
procesmi umoţňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je moţný
alebo účelný postup podľa písmena a./;
c./vyuţívať odpady ako zdroj energie, ak nie je moţný alebo účelný
postup podľa písmena a./ resp. b./;
d./ zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a
nepoškodzujúcim ţivotné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie
je moţný alebo účelný postup podľa písmena a./, b./, c./.
III.
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou podnikateľom a produkuje ročne viac neţ 50 kg nebezpečných odpadov
alebo
1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového
hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového
hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady beţných
udrţiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len „drobné
stavebné odpady“) obec na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia
odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa Zákona, sa môţu dohodnúť
navzájom spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu, podnikateľ ako aj obec sú povinní vypracovať a
dodrţiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Kaţdý 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 VZN. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je kaţdý povinný chrániť zdravie ľudí a ţivotné
prostredie.

-35. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov
(Vyhláška MŢP SR č. 284/2001 Z.z.)
6. Zakazuje sa
a./ uloţiť 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,
c./ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodných tokov a jazier
a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zákona č.
223/2001 Z.z.
d./ riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov účelom
zníţenia koncentrácie prítomných škodlivín,
e./ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácností,
f./ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie,
g./ uloţiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po
spracovaní odpadových olejov do pôdy.
7. Drţiteľ odpadových olejov opotrebovaných batérií a akumulátorov je
povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je drţiteľom autorizácie, t.j.
osobitného oprávnenia udeleného MŢP SR na nakladanie s týmito
odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k
zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša
drţiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a
úpravy odpadu vykonáva; ak takýto drţiteľ odpadu nie je známy, znáša ich
posledný známy drţiteľ alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9. Ak je drţiteľ odpadu známy, ale nezdrţiava sa na území Slovenskej
republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého
sa odpad nachádza, na náklady drţiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, ţe na jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto Zákonom, je
povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v územnom
obvode v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.
11. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z
podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce poţiada Policajný zbor o
zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť
zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom nakladá alebo inak
zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia §-u 19, ods. 1 písmena b/,
f/, k/, m/ a primerane ustanovenie odseku 1, písm. i / Zákona.
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odpadmi
1. Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je moţné mechanicky
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je
povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN
obce.
Taktieţ je povinný:
a.) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b.) uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov
v obci,
c.) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zloţky a drobné stavebné
odpady na účely zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov na území obce môţe len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve
podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania
týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového
hospodárstva obce a týmto VZN.
5. 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 §-u 39, ods. 6 Zákona do konca roka 2001, nemôţe
po tomto termíne túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
6.Obec pre plnenie povinností podľa §-u 19, ods. 1, písm. g/ a h/ Zákona
je oprávnená poţadovať od drţiteľa komunálneho odpadu a od drţiteľa
drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný
na vyţiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
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Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a/ zabezpečuje, alebo umoţňuje zber a prepravu komunálnych odpadov
vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia v
súlade so Zákonom,
b/ v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c/ zabezpečuje priestor, kde môţu občania odovzdávať oddelené zloţky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
d/ zabezpečuje podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu
objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a
drobných stavebných odpadov.
VI.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodnenia
komunálneho odpadu
1. Zber a prepravu komunálnych odpadov (príloha č. 1 k tomuto VZN)
za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia ako i drobných stavebných
odpadov na území Obce Kuklov na základe uzatvorenej zmluvy s obcou vykonáva
prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
(ďalej len prevádzkovateľ)
A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o.
Bratislavská 18
900 51 Z o h o r
2. V rámci zavedeného systému zberu komunálneho odpadu bude
zabezpečený zber a preprava
a./ netriedeného odpadu v plastových a plechových nádobách od fyzických a
právnických osôb, vlastníkov, alebo uţívateľov nehnuteľností na území obce
ktorí sú si
povinní zabezpečiť
- podľa potreby zberné nádoby na skladovanie ostatného komunálneho
odpadu cestou objednávky na obecnom úrade;
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umývateľným podkladom tak, aby neprišlo k ich odcudzeniu, poškodeniu,
neboli na chodníčkoch a komunikáciách a pri zdrojoch pitnej vody;
- v zimnom období posyp ako aj odpratávanie snehu z prístupovej cesty na
nakládku pri vyprázdňovaní zberných nádob
- pripraviť zberné nádoby v termíne ich zberu na krajnicu verejnej
komunikácie, a to len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.
Z a k a z u j e sa
- zberné nádoby preplňovať
- v zberných nádobách skladovať iný odpad ako komunálny.
Netriedený komunálny odpad bude zberaný a zváţaný výlučne v doteraz
pouţívaných zberných nádobách prenajatých fyzickým osobám a
právnickým osobám
v časovom intervale raz za miesiac
podľa vopred dohodnutého kalendára s prevádzkovateľom.
b./ najefektívnejší spôsob zberu oddelených zloţiek komunálneho odpadu je
u pôvodcu odpadu.
Obec v spolupráci s firmou odborne spôsobilou zavedie separovaný
zber druhotných surovín.
Druhotné suroviny budú občania ukladať do plastových vriec, ktoré na
prvý zber obdrţia na obecnom úrade.
Separovaný zber sa bude triediť nasledovne:
- zberový papier do balíkov, previazaných motúzom
- noviny, časopisy, knihy bez dosiek, katalógy, krabice, vrecká,
- veľké krabice (kartóny) z vlnitej lepenky je potrebné rozloţiť a zviazať
motúzom.
- do plastových vriec sa budú ukladať nasledovné komodity.
Vrecia musia byť riadne uzatvorené - prelepené, previazané
- sklo, sklenené fľaše bez uzáverov,
- šatstvo a textílie,
- plastové fľaše PET od malinoviek a stolových vôd, stlačené s uzáverom a
etiketou,
- ţiarivky, ţiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- monočlánky všetkých druhov
Uvedené komodity budú občania odovzdávať priamo do zberného
dvora.
- jednorazove bude organizovaný zber
- batérií a akumulátorov olovených, niklovo-kadmiových a obsahujúcich
ortuť
- kovov
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v prílohe
č. 1 podsk. 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35.
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c./ povinnosťou občanov je zapojiť sa do separovaného zberu a ukladať
odpady a drobný stavebný odpad tam, kam obec určí.
Pre tento účel obec zriadi zberný dvor
Pracovník obecného úradu
- zabezpečuje prevádzku zberového dňa v dňoch
Streda v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Sobota v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.
- zodpovedá za dodrţiavanie podmienok zberu, skladovania a odvozu
odpadov na ďalšie zhodnotenie resp. zneškodnenie
- výmenu plastových vriec pri odovzdaní druhotných surovín
d./ zber a preprava ostatného odpadu bude realizovaná
takto:
- drobný stavebný odpad špecifikovaný v kapitole I. ods. 4 tohto VZN,
- oddelene vytriedené odpady s obsahom škodlivým ako sú plechovky od
farieb, olejov, kyselín, zásad a pod.,
- tovary bielej techniky - práčky, chladničky, mrazničky.
Ide o odpad z domácností, ktorý fyzická osoba - nepodnikateľ uloţí do
veľkokapacitného kontajnera v zberovom dvore.
- zber a preprava objemových odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia z:
- demolácie bytových a nebytových budov,
- nábytok a ostatné zariadenia z domácností,
- rekonštrukcie domov a bytov, najmä výmena obvodových múrov, strechy,
bytového jadra, okien a dverí prestavba a výstavba.
Majiteľ - pôvodca odpadu pred uskutočnením takýchto prác je povinný
podľa kapitoly IV, ods. 3 písm. c/ tohto VZN oznámiť obci vykonanie
takýchto prác a dohodnúť spôsob odvozu.
Zhodnotenie resp. zneškodnenie tohto odpadu sa vykoná na náklady
majiteľa v priestoroch prevádzkovateľa zberu a zneškodňovania takýchto
odpadov.
- odpady z čistenia ulíc, kanalizácie, trhových miest, verejnej zelene a
cintorína zabezpečuje obec podľa podmienok dohodnutých v zmluve s
prevádzkovateľom tohto odpadu.
- Vlastníci z uţívania záhrad sú povinní odpad z nich kompostovať.
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Miestny poplatok
za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.
2. Poplatok sa platí za komunálny odpad, ktorý vznikol na území obce.
Poplatok sa nevyberá za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú v správe obce, pri údrţbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorína, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
3. Poplatok obci platí:
a./ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý, alebo
prechodný pobyt,
b./ právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ pri činnosti, ktorej
vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c./ fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
uţívateľom nehnuteľností, nachádzajúcej sa na území obce a slúţiacej na
prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo
nebytový priestor.
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľností, bytu, alebo nebytového priestoru; ak je takáto
nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom
zástupca, alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu,
alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je
platiteľom správca.
5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu
komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnému
úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN,
aby im obec mohla zabezpečiť zberné nádoby podľa schváleného systému
zberu komunálneho odpadu.
6. Noví platitelia sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ţe sa stávajú
platiteľmi poplatku.
7. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú
rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

-98. Sadzba poplatku môţe byť:
a./ najmenej 80,- Sk a najviac 1.200,- Sk za osobu a kalendárny rok
b./ najmenej 80,- Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník preukáţe, ţe
vyuţíva mnoţstevný zber.
9. Sadzbu poplatku obec určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a./ pri nehnuteľnosti a byte slúţiacom na bývanie, alebo individuálnu
rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo
prechodnému pobytu
v obci.
b./ pokiaľ vlastník alebo uţívateľ nehnuteľností nie je v obci prihlásený ani
k trvalému ani prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemernej doby
uţívania nehnuteľnosti v kalendárnom roku;
c./ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom
alebo uţívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
podľa priemerného počtu zamestnancov pri činnosti, ktorých vzniká
komunálny odpad
d./ pri nehnuteľnosti, alebo byte slúţiacemu na poskytovanie rekreačných
alebo ubytovacích sluţieb podľa lôţkovej kapacity a podľa počtu
zamestnancov tohto zariadenia,
e./ pri mnoţstevnom zbere podľa mnoţstva vzniknutých komunálnych
odpadov.
10. Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci
kalendárny rok ako aj poplatku pri mnoţstevnom zbere stanovuje obec
v prílohe č. 2 tohto VZN po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve
najneskôr do
beţného roka. Príloha VZN tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov
spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného miestneho poplatku
platí aţ do doby, keď obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho
poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
11. Obec v prílohe VZN upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a
odhlasovaciu povinnosť o zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a
prípadne úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie
poplatkovej úľavy, spôsob, formou a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj
ďalšie nevyhnutné náleţitosti vyberania poplatkov.
12. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
13. Pri vyrubenom poplatku platobným výmerom za daný kalendárny
rok vychádza obec z posledných jemu známych údajov v čase vydávania
platobného výmeru.
Pri zmene údajov pri mnoţstevnom zbere v priebehu roka obec, buď
doplatok vyrubí alebo časť poplatku vráti.
14. Obec, ktorá poplatok spravuje môţe na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci
č. 195/1998 Z. z. v platnom znení poplatok zníţiť aj pod najniţšiu sadzbu
podľa odseku 8 tohto VZN alebo môţe poplatok odpustiť.
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komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môţe obec
pouţiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou,
zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych a drobných stavebných
odpadov.
16. Obec nesmie príjem z tohto poplatku pouţiť na úhradu nákladov
spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údrţbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
VIII.
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a./ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods. 3. písm. a./
Zákona),
b./ poskytuje drţiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení
na nakladanie s odpadmi na území obce a o drţiteľoch autorizácie udelenej
MŢP SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a
akumulátormi a starými vozidlami,
c./ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania
s odpadmi so stavenej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
IX.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a./ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18,
ods. 3, písm. b. Zákona),
b./ uloţí odpad na iné miesto, neţ na miesto určené obcou v tomto VZN (§
18, ods. 3, písm. a./ a § 39 ods. 5, písm. c./ Zákona)
c./ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. III. ods. 10 tohto VZN (§18 ods.
6 Zákona)
d./ neposkytne obcou poţadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9
Zákona)
2. Za priestupok podľa odseku 1, písm. a./ aţ d./ moţno uloţiť pokutu
do 5.000,- Sk.
3. Priestupky podľa odseku 1, písm. a./ aţ d./ prejednáva obec (komisia
verejného poriadku OZ) a výnosy z pokút uloţených za priestupky sú
príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy
prejednávaní priestupkov zákona č. 372/1990 Zb. v platnom znení, ak
tento zákon neustanovuje inak.
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Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môţe uloţiť právnickej osobe pokutu do výšky 100.000,Sk ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN obce.
Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu moţno uloţiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta
dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil; najneskôr však do
jedného roka od konania opodstatňujúceho uloţenia pokuty. Pri ukladaní
pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
XI.
Záverečné ustanovenie
1. Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2002 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Kuklove dňa 11.12.2001 uznesením č.9
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu nadobúda účinnosť 01. januára
2002, pričom bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli Obce Kuklov od
11. decembra 2001 po dobu 15 dní.
V Kuklove 11.12.2001

Šimkovič Štefan
starosta obce
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ZOZNAM KOMUNÁLNEHO ODPADU
(príloha k VZN č. 1/2001)
Číslo
skupiny,
podskupiny
druh odpadu
20

20 01

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30

Názov skupiny, podskupiny a
Kategória
druh odpadu
odpadu
Komunálne odpady (odpady z domácností a
podobné odpady z obchodu, priemyslu a
inštitúcií) vrátane ich zloţiek zo separovaného
zberu
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŢKY
KOMUNÁLNYCH ODPADOV (okrem
15 01)
papier a lepenka
O
sklo
O
biologicky rozloţiteľný kuchynský a
reštauračný odpad
O
šatstvo
O
textílie
O
rozpúšťadlá
N
kyseliny
N
zásady
N
fotochemické látky
N
pesticídy
N
ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluórované uhľovodíky
N
jedlé oleje a tuky
O
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
N
farby, tlačiarenské farby, lepidlá, ţivice obsahujúce nebezpečné látky
N
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a ţivice iné
ako uvedené v 20 01 27
O
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
N
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
O

Str. 2
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 34
20 01 35

20 01 36

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

citotoxické a citostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie, akumulátory uvedené v 16 06 01,
16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v
20 01 33-6
vyradené elektrické, elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV
(vrátane odpadu z cintorína)
biologicky rozloţiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozloţiteľné odpady
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kananalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

Odpady sa členia na tieto kategórie:
a./ nebezpečné odpady, označené písmenom N
b./ ostatné odpady, označené písmenom
O

N
O
N
O

N

O
N
O
O
O
N
N

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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MIESTNY POPLATOK
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov v Obci Kuklov
(príloha č. 2 k VZN č. 1/2002)
Obecné zastupiteľstvo v Kuklove vychádzajúc z ustanovenia § 15,
Zákona č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení a v
náväznosti na ustanovenia kapitoly VII. odseku 10 VZN č. 1/2001
stanovuje a schvaľuje
pre územie Obce Kuklov poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2002.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Kuklov (ďalej len obec) vyberá miestny poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
ktoré vznikli na území obce (ďalej len poplatok).
2. Správu poplatku vykonáva obec (ďalej len správca poplatku) a poplatok je
príjmom rozpočtu obce.
3. Poplatok sa platí za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov, ktoré vznikli na území obce. Výnos miestneho poplatku sa pouţije
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä ich zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
§2
Poplatník
Poplatníkom je
a./ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt (1),
b./ právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti
vzniká komunálny odpad, a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie.
c./ fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
uţívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúţiacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu (rodinný dom, chalupa, byt, nebytový
priestor, záhrada).
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§3
Platiteľ poplatku

1. Platiteľom poplatku pre poplatníka - fyzickú osobu, ktorá nie je
podnikateľom
a./ bývajúcu v rodinnom dome, chalupe je vlastník tohto domu;
b./ bývajúcu v bytovom dome, alebo v ostatných budovách na bývanie je
vlastník bytu alebo nebytového priestoru, správca domu alebo zástupca
určení vlastníkmi; aké si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu určí
platiteľa poplatku obec,
c./vlastniacu alebo uţívaciu nehnuteľnosť, slúţiacu na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu ako je záhrada, chalupa, rekreačná chata,
byt, alebo nebytový priestor, je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti.
2. Právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ platí poplatok, ak je
vlastníkom, nájomcom alebo uţívateľom nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru na území obce.
3. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
vlastníkov, je platiteľom zástupca, alebo správca určený vlastníkmi. Ak si
vlastníci neurčia zástupcu, alebo správcu, určí platiteľa obec.
§4
Sadzba poplatku
Sadzbu poplatku na rok 2002 obec určuje pre
1./ fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt (vlastník rodinného domu, bytu v bytovom dome,
nájomník bytu)
na osobu a kalendárny rok (ekvivalent) 350,- Sk
2./ právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý vlastní alebo má v
prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na
podnikanie
podľa priemerného počtu zamestnancov na osobu a kalendárny rok
a) potravinárske obchody vrátane mäsiarstva
4 ekvivalentné hodnoty obyvateľa
b) hostince, bufety, reštaurácie
5 ekvivalentné hodnoty obyvateľa
c) predajne ovocia a zeleniny, kvetinárstvo
5 ekvivalentných hodnôt obyvateľa
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d) predajne potravín a rozličného tovaru
5 ekvivalentných hodnôt obyvateľa
e) predajne priemyselného tovaru, papiernictvo, noviny
2,5 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
f) stánky s predajom zmrzliny
1,5 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
g) kaderníctvo
2 ekvivalentné hodnoty obyvateľa
h) podnikateľské subjekty (poľnohospodárstvo, výroba, remeslá a ţivnosti
do 50 zamestnancov)
2,5 ekvivalentné hodnoty obyvateľa
i) škôlka, základná škola a kuchyňa (deti, ţiaci, učitelia, personál)
0,9 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
j) zdravotné stredisko (lekári, personál)
1,5 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
k) poštový úrad
2 ekvivalentné hodnoty obyvateľa
l) kostol a farský úrad
1 ekvivalent hodnoty obyvateľa
obecný úrad ( prevádzka kultúrneho domu, obecný úrad)
1 ekvivalent hodnoty obyvateľa
n) ubytovanie zariadenie na poskytovanie rekreačných a ubytovacích sluţieb
1 lôţko = 0,9 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
1 zamestnanec = 0,5 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
3. Právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo uţívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúţiacej na prechodné
ubytovanie a individuálnu rekreáciu a nie je v obci prihlásená na trvalý alebo
prechodný pobyt
a) rodinný dom, chalupa v obci
0,9 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
Poplatky za zber, prepravu, uloţenie a zneškodnenie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov budú vlastníkovi alebo
nájomníkovi nehnuteľnosti vyrubené obcou platobným výmerom.
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§5
Spôsob platenia

1. Poplatník (§ 2, písm. a) bývajúci v rodinnom dome, bytovom dome alebo
v ostatných budovách je povinný uhradiť poplatok zloţenkou, prevodom na
účet obce alebo zaplatením v hotovosti na obecnom úrade v lehotách
určených platobným výmerom.
2. Platiteľ poplatku uvedený v § 2, písm. b/ platí poplatok štvrťročne.
Poplatok je splatný do 20-teho dňa posledného mesiaca v štvrťroku.
3. Poplatník (§2, písm. c), ktorý je vlastníkom alebo uţívateľom
nehnuteľnosti slúţiacej na individuálnu rekreáciu a nie je v obci prihlásený
na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zaplatí poplatok do 30. júna beţného
roka.
§6
Ohlasovacia povinnosť
1. Platiteľ poplatku uvedený v § 3, ods. 2 je povinný doručiť správcovi
poplatku (obecný úrad) náleţitosti vyhlásenia platiteľa poplatku, ktorými sú:
- meno a priezvisko fyzickej osoby
názov právnickej osoby
- rodné číslo / IČO
- bankové spojenie, číslo účtu
- adresa / sídlo
- adresu všetkých prevádzok na území obce
- priemerný počet zamestnancov za rok 2001
- v prípade rekreačných a ubytovacích zariadení počet lôţok
do 31. januára 2002 a kaţdý ďalší rok vţdy k 31. januáru.
2. Kaţdý platiteľ poplatku je povinný ohlásiť najneskôr do 30 dní správcovi
poplatku vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny
všetkých skutočností uvedených vo vyhlásení podľa ods. 1.
3. Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe
všeobecne záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu 2.
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§7
Sankcie

1. Ak poplatok nebude zaplatený včas, alebo v správnej výške, môţe správca
poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %
2. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
3. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa § 6 môţe správca poplatku v
opakovane uloţiť pokutu do výšky 1 000 000,- Sk
4. Opakovane moţno uloţiť pokutu, ak uloţenie pokuty neviedlo k náprave
a protiprávny stav trvá.
5. Poplatok nemoţno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa správca poplatku o skutočnosti, ktorá je
predmetom poplatku dozvedel.
6. Poplatok nemoţno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od
konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom
poplatku.
§8
Oslobodenie a úľavy
1. Správca poplatku na zmiernenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch
poplatky môţe zníţiť
- podľa kritérií Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení zmien a
doplnkov
2. Oslobodenie a úľavy na základe ţiadosti platiteľov poplatku
- posudzuje OZ a svoje rozhodnutia predkladá starostovi obce k schváleniu.
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§9
Prechodné ustanovenia
1. Zber, preprava, uloţenie a zneškodnenie odpadu sa bude vykonávať od
1. januára 2002 v rozsahu platnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou
A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o
Bratislavská 18
900 51 Zohor
v rozsahu platnej zmluvy uzatvorenej ku dňu 31.12.2001
2. Pôvodca odpadu, ktorý nie je účastníkom systému zberu ku dňu
31.12.2001 je povinný splniť si v stanovenej lehote ohlasovaciu povinnosť.
3. Poţiadavky na odvoz a zneškodnenie objemových odpadov podľa
kapitoly VI, ods. 2 písm. d/ VZN č. 1/2001 nahlási občan najmenej 15 dní
vopred na obecný úrad, s ktorým dohodne potrebu prepravovanej nádoby,
dopravné a manipulačné poplatky s prevádzkovateľom zberu a
zneškodňovania tohto odpadu.

§ 10
Účinnosť
1. Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2002, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
________________________________________
1./ § 3 aţ 7 zákona č. 253/1998 Zúz, o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 369/1999 Z.z.
§ 6 aţ 11 zákona č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území SR v znení
neskorších predpisov,
§ 8 zákona č. 253/1998 Z.z.
§ 16 ods. 7 zákona č. 73/1995 Z.z.
2./ zákon č. 52/1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
v znení zákona č. 241/2001 Z.z.
3./ § 11, ods. 2 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
zákona č. 72/1992 Zb.
4./ § 35, ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov
5./ kapitola IV, ods. 6 a 7;
kapitola IX, ods. 1, písm. g./ a kapitola X. VZN č. 1/2001
V Kuklove, dňa 11.12.2001
Toto nariadenie nadobúda právoplatnosť dňom 26.12.2001
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Počet osôb ekvivalent Suma
1
1
350,2
0,9
315,3
0,8
280,4
0,8
280,5
0,7
245,6
0,7
245,7
0,6
210,8
0,6
210,9
0,5
175,10
0,5
175,11
0,4
140,12
0,4
140,-
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Člen domácnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Suma
350,665,945,1225,1470,1715,1925,2135,2310,2485,2625,2765,-

