
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY
č. 61

o     nakladaní s     komunálnymi odpadmi na území obce Smižany  

    Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len VZN).

I.
Základné pojmy 

a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade so  
    zákonom alebo osobitnými predpismi je povinný sa jej zbaviť.
b) 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. 
c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad  
    nachádza.
d) 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 domácností 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 oôb, 
    fyzických osôb a občianských združení. Zoznam komunálneho odpadu tvorí prílohu č.1 tohoto 
    nariadenia.
e) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady zo stavebných úprav, udržiavacích prác a 
    drobných stavieb  na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie 
    stavebného úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu, v rozsahu do 1 
    m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
f) Nebezpečné odpady (ďalej len NO) sú odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
    nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch
g) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
    samostatný druh odpadu.
h) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
i) Objemný odpad (k.č. 20 03 07) -  je odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá  
    zberovým nádobám podľa tohoto VZN (nepotrebný nábytok, sanitárne zariadenie a pod.).
j) Uličné smeti sú KO alebo DSO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc (k.č. 20 03 03)  a zmesový 
    komunálny odpad (k.č. 20 03 01), ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách.
k) Zberný dvor je miesto, kde sa za stanovených podmienok  zhromažďujú zložky KO, objemné 
    odpady, elektroodpady z domácností  a DSO.
l)Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane 
    starostlivosti o miesto zneškodňovania.
m) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo  
    biologických vlastností odpadov.
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n) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného  
    prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. 
n) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy. 
o) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
p) Oprávnená osoba  je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá na 
    základe zmluvy uzatvorenej s  obcou realizuje na území obce zber, prepravu, zhodnocovanie a 
    zneškodňovanie KO, jeho zložiek alebo DSO, alebo niektorú z týchto činností jednotlivo.

II.
Účel odpadového hospodárstva 

1. Účelom 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 možno najmenej  
      zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, 
      vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch  
      určených  na zhodnotenie,
  b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi   
      získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a/,
  c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a/ alebo b/,
  d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné  
      prostredie  nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a/, 
      b/ alebo c/.  

III.
Povinnosti pôvodcu, držiteľa odpadov a oprávnenej osoby

1. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
2. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
  a) predchádzať vzniku odpadov alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne  
      záväzným nariadením obce pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý  
      povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
  b) ukladať KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob  
      zodpovedajúcim systému zberu komunálnych  odpadov v obci,
  c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  d) zapojiť sa do systému separovaného zberu v obci
  e) vylúčiť z KO nebezpečný odpad a nakladať s ním v súlade s týmto VZN
  f) vypracovať a dodržiavať Program odpadového hospodárstva (ďalej len POH), ak produkuje ročne  
      viac ako 500 kg nebezpečného odpadu alebo viac ako 10 t ostatných  odpadov, a ak pôvodca 
      odpadu je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. 
  g) pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov,
3.Pôvodca a držiteľ odpadu má zakázané:
  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,
  c) ukladať do zberných nádob určených pre zvyškový KO  separované zložky KO, pre ktoré je  
      organizovaný separovaný zber (ide o zložky: papier, plasty, kovy, sklo),
  d) ukladať na stanovištia zberných nádob a do zberných nádob určených pre zvyškový KO  
      elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, objemný  odpad a DSO  
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  e) ukladať do zberných nádob rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, olovené 
      akumulátory, horúci popol, uhynuté zvieratá, fekálie, odpad zo žúmp a iný odpad, ktorý by svojím 
      zložením ohrozil zdravie obyvateľov a zamestnancov oprávnenej firmy,
  f) zapaľovať odpad v zberných nádobách,
  g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácií,    
4. 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 (oprávnená osoba). 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 s týmto všeobecne záväzným nariadením..
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený  
    odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu ŽP a obci,  
    v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
6. Povinnosti oprávnenej osoby:
   a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a  
        iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia
   b) premiestniť naplnené zberné nádoby z ich stanovišťa na nakládkové miesto na čas potrebný na  
        ich vyprázdnenie
   c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište
   d) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov, najmenej však intervaly podľa tohto nariadenia
   e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu  
       (poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod.), najneskôr však do 24 hodín
    f)  evidovať počet odvozov odpadov z jednotlivých stanovíšť
    g)  minimálne 1x ročne zabezpečiť čistenie a dezinfekciu zberných nádob, ktoré sú v ich vlastníctve. 
    h) ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné  
        priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je oprávnená osoba povinná  
        znečistenie okamžite odstrániť.
    i) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti (žiarivky, ropné látky,  
       akumulátory), osobitný súhlas na výkon tejto činnosti,
    j) evidovať množstvo vytriedeného odpadu,
   k) vykonávať kontrolu obsahu zberných nádob na separované zložky komunálnych odpadov, ak je  
        v zbernej nádobe iný odpad, oprávnená osoba nádobu nevyvezie ako vytriedený odpad, ale pri  
        nasledujúcom vývoze ako zmesový komunálny odpad,  

IV.
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu 

1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
  a) zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za  
      účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom, vrátane zabezpečenia zberných  
      nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  b) zabezpečuje separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov
  c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky 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. 
  e) zabezpečuje oddelený zber elektroodpadu v obci
2. V systéme zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu sú využívané:
  a) zberné KUKA nádoby o objeme 110 l na zmesový komunálny odpad,
  b) zberné BOBR nádoby o objeme 1,1m3 , na zmesový komunálny odpad
  c) 1 300 l farebné nádoby a farebné vrecia na separované zložky komunálnych odpadov
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       - modrá nádoba a vrecia modrej farby -  papier a lepenka                                             20 01 01
                                                    - obaly z papiera a lepenky                              15 01 01
                                                    - viacvrstvové (kompozitné) kombinované 
                                                       materiály ("tetrapaky")                                  15 01 05

      
       - žltá nádoba a vrecia žltej farby - plasty                                                                        20 01 39
                                                           - obaly z plastov (PET fľaše a PE fólie)                     15 01 02  
    
       - zelená nádoba a vrecia zelenej farby - sklo                                                                  20 01 02 
                                                                    - obaly zo skla                                                    15 01 07
       - vrecia bielej farby - kovy                                                                                              20 01 40 
                                       - kovové obaly                                                                                15 01 04
 
d) veľkoobjemové kontajnery o objeme, 5 m3,  7 m3 a 10,5 m3 resp. nákladná zvozová technika na  
    biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad, parkov a cintorínov)
e) veľkoobjemové kontajnery, na objemný odpad a drobný stavebný odpad
f) špeciálne kontajnery na zber nebezpečného odpadu
g) priestory zberného dvora v obci
3. Zberné KUKA 110 l nádoby na zmesový komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia 
obce a to pre:
a) individuálnu bytovú výstavbu  a KBV na ul. Staničná, Rázusova, Ružová, Topoľová a Nálepkova  
   (družstevná bytovka ),vrátane rekreačných chát a chalúp na ul. Maša, pričom platí:
    - nádoby sú: vo vlastníctve poplatníka alebo vo vlastníctve obce, ktoré môže obec poplatníkom za  
      úhradu prenajať (prenájom sa premietne do ceny poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie  
      komunálneho odpadu)
    - intenzita vývozu 26 krát ročne 
    - pre každú domácnosť je spravidla určená jedna nádoba, maximálne však pre 8 osôb, nad uvedený 
      počet si platiteľ poplatku obstará ďalšiu zbernú nádobu
    - pri menej početných domácnostiach môže obec na základe písomnej žiadosti povoliť využívanie  
      nádoby viacerými domácnosťami, maximálne však pre 8 osôb (toto ustanovenie sa vzťahuje aj na  
      vlastníkov rekreačných chát a chalúp na ul. Maša/
b) pre fyzické a právnické osoby – podnikateľov pričom platí:
    - priemerný počet zamestnancov neprekročí 8 na jednu nádobu
    - životnosť nádoby pri prenájme je stanovená na 8 rokov
    - intenzita vývozu 26 alebo 52 krát ročne – bude dohodnutá s každým subjektom individuálne pri  
      uzatvorení zmluvy o likvidácii KO
4. Zberné nádoby BOBR 1 100 l  na zmesový komunálny odpad sa používajú: 
    a) v rómskej osade a chatovej osade Košiarny briežok, pričom platí:
        - jedna zberná nádoba je určená pre 70 – 80 obyvateľov
        - intenzita vývozu je pre rómsku osadu 104 krát ročne, pre Košiarny briežok 52 krát v období od  
           1.5.do 31.10. 
        - umiestnenie zberných nádob určuje obec po dohode s poplatníkmi
        - dozor nad zberom v rómskej časti obce vykonáva poverený pracovník obce
    b) pre komplexnú bytovú výstavbu – sídlisko Za kaštieľom, Nálepkova ul., ul. P. Suržina, pričom   
        platí:
        - jedna nádoba je určená pre 70-80 obyvateľov
        - intenzita vývozu 104 krát ročne
     c) pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, pričom platí:
        - priemerný počet zamestnancov neprekročí 70 na jednu nádobu
        - intenzita vývozu je 26 alebo 52 krát ročne a bude dohodnutá s každým subjektom individuálne  
          pri uzatvorení zmluvy o likvidácii KO
      d) nádoby sú vo vlastníctve oprávnenej osoby
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5. Časový harmonogram zberu komunálneho odpadu a separovaných zložiek je na príslušný  
    kalendárny  rok určený obcou a bude zverejňovaný vo zvozovom kalendári v Smižianskom   
    hlásniku a na internetovej  stránke obce.
6. Vrecia na separované zložky komunálnych odpadov – papier, sklo, plasty, kovy, sa používajú 
    v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) a v KBV na ul. Staničná, Rázusova, Topoľová a Nálepkova  
   (družstevná bytovka).
 - vrecia na separované zložky sú občania povinní v deň zberu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť do  
    7,00 hod.
 - intenzita vývozu pre každú určenú separovanú zložku komunálneho odpadu bude uvedená   
   v kalendári zvozu
 - obec zabezpečí bezplatne 1 sadu farebne odlíšených vriec pre každú určenú separovanú zložku 
    komunálneho odpadu. Ďalšie sady vriec budú k dispozícii za úhradu na obecnom úrade. Ukladanie  
    separovaných zložiek do farebne odlíšených vriec nie je podmienkou, môžu byť použité aj iné   
    vrecia rovnakého objemu.
7. 1 300 l farebné nádoby na separovaný zber zložiek komunálneho odpadu – sklo, papier a plasty    
    sa používajú v bytových domoch  na sídlisku Za kaštieľom a ul. Nálepkova. Sú majetkom 
    oprávnenej osoby.  
    Intenzita vývozu – podľa zmluvy s oprávnenou osobou.
8. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (tráva, porezané konáre, lístie, zelené časti 
    rastlín zbavené zeme) zhromažďujú pôvodcovia a držitelia týchto odpadov a zhodnocujú ho 
    kompostovaním predovšetkým vo vlastných zariadeniach na kompostovanie. Obec zabezpečuje 
    zber tohto odpadu dvakrát ročne (jar a jeseň) do veľkoobjemových kontajnerov v rámci celého 
    zastavaného územia obce. O termíne zberu a miestach  pristavených kontajnerov informuje obec 
    osobitným oznamom v obecnom rozhlase, na internete, príp. v Smižianskom hlásniku..
    Zber a likvidáciu biologického odpadu z cintorína zabezpečuje oprávnená osoba.
9. Zber objemného odpadu (zárubne, dvere, nábytok, sanitárny odpad)  sa uskutočňuje dvakrát ročne
    do veľkoobjemových kontajnerov. Termín a miesto zberu ohlási obec v dostatočnom predstihu.  
     Zakazuje sa ukladať vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. na iné miesta na verejnom  
     priestranstve.  
10. Drobný stavebný odpad (DSO) je tvorený týmito zložkami:
      - 17 01 01 - betón

- 17 01 02 - tehly
- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice, keramika
- 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
- 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02  

         a 17 09 03
     Je to odpad zo stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb,  na vykonanie ktorých sa  
     nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo pri ktorých nie je   
     potrebné ani ohlásenie stavebného úradu, v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Možno 
     ho odovzdať po nahlásení na obecnom úrade (oddelenie ŽP a PČ) do veľkoobjemového kontajnera, 
     pristaveného na zbernom dvore pri požiarnej zbrojnici od  jari do jesene. Pôvodcovia alebo držitelia 
     väčšieho množstva stavebného odpadu a odpadu s katalógovým číslom 17 05 04 – zemina  
     a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú ako uvedenú v 17 05 05 sú povinní 
     odviesť tento odpad na regionálnu skládku Kúdelník II.
11. 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. Tento odpad nie je 
     súčasťou komunálneho odpadu. Pôvodca elektroodpadu je povinný tento odpad odovzdať na  
     zbernom dvore. Termín zberu je obyvateľom obce v predstihu  oznamovaný. 
12. Separované zložky komunálnych odpadov s nebezpečnými vlastnosťami – motorový olej, 
      nádoby od oleja, olejové filtre, akumulátory, žiarivky a opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia 
     odovzdať na zbernom dvore dvakrát ročne (jar, jeseň).



- 6 -

13. Staré vozidlo, ktoré je odpadom, je jeho držiteľ povinný odovzdať osobe vykonávajúcej zber  
     starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.  Zber vykonáva firma Kovozber  s.r.o.,  
     Radlinského 28, Spišská Nová Ves. 
    Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať  vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť  
    vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom   
    je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je   odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste  alebo  
    verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany  
   životného prostredia  alebo zachovania estetického  vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody 
    a krajiny.
14. Zberné miesto (zberný dvor) je pre obec Smižany na Štefánikovej ulici je pri požiarnej zbrojnici. 
Prevádzkovaný  je  v zmysle  schváleného  prevádzkového  poriadku  dvakrát  ročne  pri  jarnom 
a jesennom zbere  nebezpečného  odpadu,  elektroodpadu,   objemného  odpadu  a starých  pneumatík. 
Drobný stavebný odpad možno odovzdať od jari do jesene po nahlásení na oddelenie ŽP obecného 
úradu.

V.
Stanovište zberných nádob 

1. Zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú  
    hygienickým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným predpisom a je k nim zabezpečený  
    prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu.
2. Občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné 
    nádoby na zmesový komunálny odpad tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie, bolo ľahko 
   prístupné a aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať.
3. Pri ukladaní zmesového komunálneho odpadu musia byť zberné nádoby umiestnené do 5 m od 
   zberného miesta, nesmie byť za bránkou a inými prekážkami. Toto ustanovenie platí aj pre ukladanie 
   vriec na triedený zber.
4. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu nádob na 
   zmesový komunálny odpad občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ sú povinní postarať sa o 
   náhradné umiestnenie.
5. Stanovištia nádob na triedený zber zriadi obec tak, aby boli dostupné pre občanov a pre  
   prevádzkovateľov produkujúcich komunálny odpad.
6.Od obytných objektov a objektov občianskej vybavenosti musia byť stanovištia zberných nádob 
   umiestnené minimálne vo vzdialenosti 6 m. 

VI.
Miestny poplatok za zber,

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov  

    Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí 
obci miestny poplatok, ktorý je stanovený vo  VZN č. 63.  

 VII.
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,
c)  dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej  
     činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. 



VIII.
Priestupky a pokuty

1.   Priestupku sa dopustí ten, kto:
    a)  zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§18 ods.3 písm. b/ zákona č.  
         223/2001 Zb. o odpadoch, v znení neskorších predpisov),
    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),
    c)   nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods.10 tohto VZN (§ 18 ods.6 zákona),
    d)  neposkytne obci požadované údaje podľa tohto VZN (§ 30 ods.9 zákona).
    e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom o odpadoch
    f) nakladá s nebezpečnýmí odpadmi v rozpore s § 40
    g) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42
h) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43
i) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 6
j) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 5 000,- Sk.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. e)  až j) možno uložiť pokutu do výšky 20 000,- Sk.
4. Priestupky a) až e) prejednáva obec
5. Priestupky  f) až j) prejednáva Obvodný úrad ŽP
6. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej podnikať pokutu do 
    výšky 200.000,- Sk, ak tieto osoby porušia povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného 
    nariadenia. Pokuta je príjmom obce.

 IX.
Kontrola 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonajú:
    a)   Pracovníci oddelenia ŽP obce
    b)   Zriadenec obce
    c)   Obvodné oddelenie polície SR
    d)   Poslanci OZ
    e)   Členovia komisie verejného poriadku a ŽP
    f)    Hlavný kontrolór obce
2.Osoby poverené vykonávaním kontroly dodržiavania tohto VZN musia sa pred vykonaním kontroly 
    preukázať služobným preukazom a preukazom osobnej totožnosti.

X.
Zrušovacie ustanovenia

    Zrušuje sa:
1. VZN č. 38 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

XI.
Účinnosť 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Smižany dňa 
30.11.2006 uznesením č. 345/27/2006 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.    

Vyvesené dňa: 1. 12. 2006                                                                       Ing. Michal Kotrady   

Zvesené dňa:                                                                                                    starosta obce     
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