Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2
OBCE KONSKÁ
o zbere, preprave, zneškodňovaní
komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch a o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Konská.
Čl. I

ZBER, PREPRAVA, ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO
ODPADU A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
§1
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je
zmena povahy, alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická
osoba u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady 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 garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, alebo v správe obce a taktiež
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pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci, alebo pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie obci.
§2
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a/ Predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom
technológii šetriacich prírodné zdroje výrobou výrobkov, ktoré rovnako,
ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a
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 písmena 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/.
§3
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 t
ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosťou pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového
hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len "drobné stavebné odpady") obec
na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú
program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na
vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní
vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý 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
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s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo iným zaobchádzaní s nimi je
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa:
a/ Uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom a týmto VZN.
b/ Zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so
zákonom.
c/ Zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a
zneškodňovania odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 Zákona č. 223 /
2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
d/ Riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, za účelom
zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
e/ Opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností.
f/ Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a do kanalizácie.
g/ Uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek vypúšťať zostatky
po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
h/ Zneškodňovať (napr. spaľovať) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch PO,
FO a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a zároveň
sa zakazuje tento odpad ukladať do smetných nádob, ktoré nie sú na tento
účel určené.
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je
povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného
oprávnenia udeleného ministerstvom ŽP SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosť smerujúce k zneškodňovaniu
odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca,
z ktorého výroby odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí
zneškodnenie odpadu Obvodný úrad životného prostredia, na území ktorého sa odpad
nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho
nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to
oznámiť bezodkladne Obvodnému úradu životného prostredia a obci, v územnom
obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada 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.
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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 § 19 ods.1 písmena b, f, k, m, a primerane
ustanovenia odseku 1 písm. i, zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce 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 zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce.
Taktiež je povinný :
a/ Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci.
b/ Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
c/ Ukladať komunálne odpady, 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 ( KO ) v
obci.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobných stavebných
odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu,
prepravy a zneškodňovanie týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným
programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.
5. Kto nakladá na území obce s KO, alebo s drobnými stavebnými odpadmi
bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39
zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov do konca roku 2002, nemôže
po tomto termíne túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
6. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona č.
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je oprávnená požadovať od držiteľa KO a
od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s KO alebo
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
7. Držiteľ KO a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s KO alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO
a s drobnými stavebnými odpadmi.
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§5
Systém zberu, prepravy a zneškodňovanie
komunálneho odpadu
1. Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 223/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a/ Zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu KO vznikajúcich na jej
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so
zákonom.
b/ V rámci zavedeného systému zberu zabezpečiť zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu KO v obci.
c/ Zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky KO
v rámci separovaného zberu.
d/ Zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
oddelenie vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín
a drobných stavebných odpadov.
§6
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1. Systém zberu komunálneho odpadu :
a/ V obci Konská sa od 1.1.2009 zavádza množstvový zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov do typizovaných zberných nádob
tzv. kontajnerovo-intervalový systém. Pôvodca odpadu je povinný
zapojiť sa do množstvového zberu zavedeného na území obce. KO odpad
v 110 l, 240 l a 1100 l nádobách v obci Konská sa vyváža podľa
harmonogramu dohodnutého medzi Obcou Konská a oprávneným
vývozcom odpadu (T+T a.s.) 26-krát ročne alebo 52-krát ročne.
Kontajnerovo – intervalový systém množstvového zberu: pri tomto systéme
sa poplatky za odpady platia podľa toho, koľko kusov zberných nádob daný
subjekt používa na zmesový odpad, aký je objem (110 l, 240 l, 1100 l)
zberných nádob a akým pravidelným intervalom (1x za 7 dní, 1x za 14 dní)
sa tieto nádoby vyprázdňujú. Daný subjekt teda môže regulovať výšku
svojho poplatku až troma veličinami (počtom, objemom nádoby
a intervalom zvozu).
Počet potrebných zberných nádob pre odvoz KO a DSO stanovuje Obec
Konská takto:
•

Rodinné domy

o jednočlenná domácnosť

110 l odpadu
možnosť použitia 110 l nádoby
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o dve jednočlenné susediace domácnosti

2 x 55 l odpadu

po dohode možnosť použitia jednej 110 l nádoby
o

viac jednočlenných sused. domácností

napr. 5 x 22 l odpadu

max. 5 osôb; po dohode možnosť použitia jednej 110 l nádoby
o dvoj až päťčlenná domácnosť

110 l odpadu
možnosť použitia 110 l nádoby

o

šesť a viacčlenná domácnosť

240 l odpadu
možnosť použitia 240 l nádoby

•

Záhradkárske chatky, záhradné domčeky,
vlastníctve FO neslúžiacich na podnikanie

chalupy

o

ako jednočlenná domácnosť

110 l odpadu

vo

možnosť použitia 110 l nádoby
o

ako dve jednočlenné susediace domácnosti

2 x 55 l odpadu

po dohode možnosť použitia jednej 110 l nádoby
o

ako viac jednočlenných sused. domácností napr. 5 x 22 l odpadu

po dohode max. 5 záhrad. chatiek, domčekov, chalúp vo vlastníctve FO
neslúžiacich na podnikanie možnosť použitia jednej 110 l nádoby
•

Firmy / právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia

o

podľa objemu vyprodukovaného KO 110 l, 240 l, 1100 l odpadu
možnosť použitia 110 l, 240 l, 1100 l nádoby

b/ Veľkokapacitný kontajner sa postupne umiestňuje v jednotlivých
častiach obce, vyváža sa podľa potreby na základe tel. objednávky
u oprávneného vývozcu (Stanislav URÍK).
2. Separovaný zber :
a/ Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie
zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
b/ Obyvatelia obce, podnikatelia, právnické osoby a vlastníci, alebo
správcovia nehnuteľností na území obce, sú povinní zapojiť sa do systému
separovaného zberu, zavedeného obcou a realizovaného iba cestou
oprávneného vývozcu s cieľom zhodnotenia časti komunálneho odpadu
v zmysle zákona o odpadoch.
c/ Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim únikom, je
povinnosťou držiteľov odpadov.

6

Prúdy vytriedených odpadov sú členené podľa komodít nasledovne:
1/ opotrebované batérie a automobilové akumulátory,
2/ opotrebované odpadové oleje,
3/ opotrebované pneumatiky
4/ odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (napr. Tatra Pac),
5/ spotrebná elektronika a elektrospotrebiče,
6/ odpady z plastov (napr. PET – fľaše),
7/ svetelné zdroje s obsahom ortuti (napr. žiarivky),
8/ odpadový zberový papier a kartonáž,
9/ odpadové zberové sklo,
10/ staré vozidlá,
11/ odpady z kovových obalov (napr. konzervy),
12/ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch PO, FO a občianskych
združení, ak je súčasťou komunálneho odpadu.
d/ Separovaný odpad, okrem komodít pod č. 10/ a 12/, sa vyváža podľa
harmonogramu dohodnutého medzi Obcou Konská s oprávneným
vývozcom (Združenie Rajecká dolina) nasledovne:
1/ opotrebované batérie a automobilové akumulátory 2x ročne,
2/ opotrebované odpadové oleje

2x ročne,

3/ opotrebované pneumatiky

2x ročne,

4/ odpady z viacvrstvových kombinovaných mater.

2x ročne,

5/ spotrebná elektronika a elektrospotrebiče

2x ročne,

6/ odpady z plastov

1x mesačne,

7/ svetelné zdroje s obsahom ortuti

2x ročne,

8/ odpadový zberový papier a kartonáž

1x mesačne,

9/ odpadové zberové sklo

1x mesačne,

10/ staré vozidlá
11/ odpady z kovových obalov

na požiadanie vlastníka,
1x mesačne,

12/ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov PO, FO a občianskych
združení, ak je súčasťou komunálneho odpadu:
od 1.1.2009 za účelom zberu a zhodnocovania biologicky
rozložiteľného odpadu obec má zabezpečený zber týchto odpadov
prostredníctvom Združenia Rajecká dolina, ktoré zriadilo spoločné
kompostovisko, kde sa zhodnocujú vybrané časti biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov (t.j. tráva, lístie, drevná hmota
z rozdrvených konárov, vytriedený biologicky rozložiteľný odpad z
trhoviska a pod.); občania môžu biologicky rozložiteľný odpad
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zhodnocovať kompostovaním aj na vlastných pozemkoch (okrem už
uvedených častí biologicky rozložiteľných odpadov jedná sa aj
o pozberové zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny zo záhrad,
vytriedený biologicky rozložiteľný odpad z domácností a pod.).
§7
Umiestnenie zbernej nádoby
1. Pôvodca odpadu je povinný zriadiť výhradné miesto pre zberné nádoby tak,
aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku, aby boli ľahko prístupné, a mohli sa
pokiaľ možno bez časových strát a ťažkostí vynášať. Pri určovaní výhradného miesta
treba dodržiavať hygienické a estetické predpisy a dbať na to, aby :
a/ nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami
neobťažovala občanov danej lokality nadmerným hlukom
b/ nádoby boli uložené na pevnom podklade
c/ bol k nádobám zabezpečený dostatočne široký prístup nákladným
automobilom po komunikácii, nie však po chodníku
2. Žiadateľ o pridelenie zbernej nádoby je povinný v predstihu plochu na jej
umiestnenie vybudovať, alebo upraviť na vlastné náklady.
3. Miesto stáleho, alebo dočasného umiestnenia zberných nádob určí majiteľ
nehnuteľnosti. V sporných prípadoch, alebo v prípadoch, dotýkajúcich sa verejných
záujmov občanov určí obec.
4. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach. Na
chodníkoch, komunikáciách, alebo verejných priestranstvách môžu byť ponechané
len na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie.
5. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup k stanovišťu
zberných nádob, je majiteľ, alebo nájomca domu povinný postarať sa opäť o uloženie
zberných nádob na vyhradené miesto po ich vyprázdnení.
§8
Príprava komunálneho odpadu na odvoz
1. Majiteľ, resp. nájomca objektu je povinný zabezpečiť, aby bol odpad v
zberných nádobách riadne pripravený. KO je pripravený na odvoz, ak :
a/ je v zberných nádobách riadne uložený
b/ je voľný prístup k nádobám
c/ nádoby sú vyložené z rodinných dvorov na chodníku, príp. komunikácii
2. Ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, je majiteľ, resp.
nájomca povinný tento nedostatok odstrániť
3. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, majiteľ, alebo nájomca si
zabezpečí odvoz a likvidáciu zákonným spôsobom na vlastné náklady.
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4. Obyvatelia obce sú povinní :
a/ ukladať odpad do smetných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia
b/ nádoby na komunálny odpad uzatvárať
c/ objemový odpad pripravovať len v termíne určenom Obecným úradom
d/ zabezpečiť, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi,
ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch.
§9
Obec
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods.3 pís.
a zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) a ukladá pokuty za
priestupky
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činností
zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce a držiteľoch autorizácie
udelenej, ministerstvom životného
prostredia SR na nakladanie s
odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými
vozidlami.
§ 10
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto :
a/ zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, ( § 18 ods. 3
písm. b), zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov )
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
( § 18 ods. 3 písm. a), § 39 ods. 5 písm. c), zákona č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov )
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 3 ods. 10 tohto VZN ( § 18 ods.
6 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov)
d/ neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN ( § 39 ods. 9
zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov )
2. Za priestupok podľa § 80 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z., možno
uložiť pokutu do 165,96 €.
3. Priestupky podľa § 80 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z.
prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o
prejednávaní priestupkov ( zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení ) ak tento zákon
neustanovuje inak.
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§ 11
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi uloží pokutu príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 78 zákona č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov)
2. Konanie o uložení pokuty PO alebo FO-podnikateľom možno začať do
jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu (§ 79 zákona č.
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).
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Čl. II

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
§ 12
Predmet poplatku, spoplatňovacie obdobie
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Spoplatňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok.
§ 13
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci Konská trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie stavbou,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, (ďalej len nehnuteľnosť)
na iný účel ako na podnikanie
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Konská na iný účel ako na podnikanie
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Konská na účel podnikania.
2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za poplatok
ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti: ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak nedošlo
k určeniu zástupcu alebo správcu, obec Konská určí spomedzi vlastníkov
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b/ ak vlastníkom nehnuteľnosti je štát alebo obec, platiteľom je správca
c/ ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, platenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
jeden z nich. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
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§ 14
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku môže byť:
a/ najmenej 0,0066 € a najviac 0,1095 € /1 osoba /1 kalendárny deň
b/ najmenej 0,0033 € a najviac 0,0531 € /1 liter alebo 1 dm3 komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov
c/ najmenej 0,0066 € a najviac 0,1659 € / 1kg komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov
2. Obec Konská stanovuje pri zavedenom množstvovom zbere sadzbu
poplatku:
0,0140 €/1 liter
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
2.1. frekvencia vývozov:

1x za 14 dní,

1x za 7 dní

2.1.1. pre občanov (FO – nepodnikateľov), právnické osoby a FO –
podnikateľov
26 vývozov
52 vývozov
a/ 110 1 nádoba: 0,0140 €/1 liter
40,04 €
b/ 240 l nádoba: 0,0140 €/1 liter
87,36 €
c/1100 l nádoba: 0,0140 €/1 liter
400,40 €
d/ pomerné množstvo litrov zo 110 l nádoby pri združovaní sa
(maximálny počet občanov 5)

80,08 €
174,72 €
800,80 €

2.1.2. pre vlastníkov záhradkárskych chatiek, záhradných domčekov,
chalúp vo vlastníctve FO neslúžiacich na podnikanie
a/ 110 1 nádoba: 0,0140 €/1 liter x 26 vývozov 40,04 €
b/ pomerné množstvo litrov zo 110 l nádoby pri združovaní sa
(maximálny počet vlastníkov 5)

80,08 €

§ 15
Určenie výšky poplatku
1. Obec Konská určuje výšku poplatku za určené obdobie nasledovne:
Množstvová výška poplatku
a/ výška poplatku pri zavedenom množstvovom zbere sa určí ako súčin
frekvencie odvozov odpadov (26 alebo 52 vývozov ročne t.j. 1x za 14 dní
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alebo 1x za 7 dní)), sadzby (€/1 liter odpadu) a objemu zbernej nádoby
(typizované KUKA nádoby 110 l, 240 l, 1100 l), ktorú poplatník používa.
b/ za záhradkárske chatky, záhradné domčeky vo vlastníctve fyzických
osôb neslúžiace na podnikanie sa poplatok určí vo výške, aká je stanovená
pre jednočlennú domácnosť.

§ 16
Zníženie poplatku
1. Obec Konská ustanovuje, že zníži sadzbu poplatku v rámci sociálneho
programu obce o 50 % občanovi:
a/ ktorý dovŕši 70 rokov najneskôr v priebehu obdobia, za ktoré sa poplatok
vyberá a tvorí jednočlennú domácnosť alebo je súčasťou max. dvojčlennej
domácnosti
b/ ktorý je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a tvorí jednočlennú domácnosť
alebo je súčasťou max. dvojčlennej domácnosti
Pre uplatnenie zníženia podľa písmena b/ je potrebné, aby sa občan preukázal
preukazom ZŤP, ZŤPS.
V prípade, že obidvaja členovia domácnosti spĺňajú podmienky na zníženie
poplatku, zníženie 50 % sa poskytne len 1x).
§ 17
Splatnosť a platenie poplatku
1. Obec ustanovuje splatnosť poplatku:
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný do 15 dní
odo dňa doručenia oznámenia o výške poplatku.
Správca dane ustanovuje možnosť platenia poplatku, ktorého výška
presahuje 40,04 € v 2 rovnakých splátkach:
prvá splátka poplatku je splatná do 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia o výške poplatku
druhá splátka poplatku je splatná do 30. septembra
vyúčtovanie skutočných nákladov správca poplatku uskutoční do 60
dní od skončenia spoplatňovacieho obdobia, za ktoré sa poplatok
vyberá t.j. za kalendárny rok
2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné
uhrádzať hotovostným i bezhotovostným platobným stykom.
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Platby v hotovosti sa uhrádzajú do pokladne Obecného úradu Konská. Platby
do výšky 40,04 € sa platia jednorázovo v hotovosti do pokladne Obecného úradu
Konská.
Bezhotovostné platby sa poukazujú na účet Obecného úradu Konská – DEXIA
banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 0278962001/5600.
§ 18
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v § 13 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zaniká dňom, ktorým zanikne
skutočnosť uvedená v § 13 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§ 19
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá ma vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok,
v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a/ fyzická osoba - svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje)
b/ fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba - názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO
c/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne platí povinnosti poplatníka
d/ údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie
alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada
o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 20
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok obec nevyrubí platobným výmerom, nakoľko je v obci zavedený
množstvový zber.
2. Poplatník platí poplatok spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne
záväznom nariadení v § 17.
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3. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vypočítaný v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období
podľa okolností, ktoré nastali.
§ 21
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší
poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel najneskôr do 60 dní
od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,- €.
Čl. III
§ 22
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 15.12.2008 uznesením č. 6/2008
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia za zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2005 a jeho dodatok č. 1.
3. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
4. Ak toto všeobecne záväzné nariadenie a zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa podľa zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MAŇAK František
starosta obce

VYVESENÉ:

ZVESENÉ:
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