VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
č. 3/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení v súlade
so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých pojmov (ďalej len
„zákon“) a zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
I.
Predmet úpravy
(1) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia,
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o:
a) nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „komunálny odpad“) a s drobnými stavebnými
odpadmi, najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob nakladania s jednotlivými
zložkami triedeného komunálneho odpadu na území obce Dunajská Lužná (ďalej len „obec“)
b) právach a povinnostiach pôvodcu komunálneho odpadu, povinnostiach správcu nehnuteľnosti,
povinnostiach právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce (ďalej len
„podnikateľ“), povinnostiach oprávnenej osoby s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a
dodržiavať čistotu na území obce
c) miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce
II.
Vymedzenie základných pojmov
(1) Systém zberu komunálneho odpadu (ďalej len „systém zberu“) je spôsob zberu a prepravy
komunálneho odpadu, spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na
ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
(2) Harmonogram triedeného zberu je určenie termínu, kedy zložky komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu možno uložiť na vyhradenom mieste.
(3) Množstvový zber je množstvo odpadu určené objemom zberných nádob alebo
kontajnerov na zmesový komunálny odpad a intervalom odvozu.
(4) Zberná nádoba a kontajner sú typizované nádoby určené na ukladanie zložiek
komunálneho odpadu, tiež veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený na verejnom
priestranstve, v ktorých sú zložky komunálneho odpadu prechodne zhromaždené do doby ich odvozu.
(5) Stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera (ďalej len „stanovište“) je miesto vyhradené
na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a
protipožiarnym požiadavkám.
(6) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady obdobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo
fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe zelene vrátane parkov a cintorínov.

Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálne odpady vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý
tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
(7) Zložka komunálneho odpadu je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Oddelené separované zložky komunálneho odpadu sú:
a) vytriedené zložky komunálneho odpadu bez škodlivín, ako sú papier a lepenka, sklo, kovy, plasty,
b) odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú
možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojim charakterom zapríčiňujú negatívne
vplyvy pri nakladaní s nimi, napríklad oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť, liečivá, batérie a akumulátory,
c) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
d) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov),
e) iné komunálne odpady napr. odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov, objemový
odpad,
f) zmesový komunálny odpad.
(8) Drobný stavebný odpad je odpad zo stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, napr. tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, sklo, drevo, kúsky
betónu, kamene, výkopová zemina, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci) alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie
stavebnému úradu (obci).
(9) Pôvodca komunálneho odpadu je každý, koho činnosťou komunálny odpad vzniká alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s komunálnym odpadom, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
(10) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
(11) Správca nehnuteľnosti pre účel tohto nariadenia je:
a) vlastník alebo nájomník rodinného domu, alebo vlastník (nájomník) bytu v bytovom dome bez
správcu domu,
b) správca domu v bytovom dome určený podľa iných predpisov,
c) podnikateľ (fyzická, alebo právnická osoba) v priestoroch určených na podnikanie,
d) štatutárny zástupca samosprávy, štátnej správy, a inej podobnej organizácie,
e) vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu (napríklad chata,
chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada,
(12) Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu
s obcou na vykonávanie zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce.
(13) Program odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných
odpadov obce je systémovo-koncepčný dokument, ktorý určuje riešenie odpadového hospodárstva,
spôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce na
plánované obdobie.
(14) Miestny poplatok je poplatok sa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.
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III.
Spoločné ustanovenia
(1) Pôvodca odpadu, ktorý produkuje ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1
tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva, ktorý určuje ciele
odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom.
(2) Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva pre komunálny
odpad a drobné stavebné odpady plní v súlade so zákonom obec, na území ktorej tieto odpady
vznikajú.
(3) Pôvodcovia odpadov podľa ods. 1 sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na
vypracovaní spoločného programu odpadového hospodárstva. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem
povinností podľa ods. 1 povinní vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu, na
ktorého platí ods. 1, je povinný predložiť program odpadového hospodárstva na schválenie do troch
mesiacov od svojho vzniku.
(4) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
prihliadať pri tvorbe svojho programu odpadového hospodárstva na program odpadového
hospodárstva pre komunálny odpad a drobné stavebné odpady obce.
(5) 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 s týmto nariadením. Pri nakladaní
s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životného
prostredie a dodržiavať čistotu v obci.
(6) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie od držiteľa komunálneho odpadu a od
držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(7) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
(8) Ak správca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore
so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne príslušnému orgánu štátnej správy a obci,
v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
(9) Príslušný úrad štátnej správy 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 so zákonom. Takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

IV.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu na území obce a
povinnosti obce pri jeho zabezpečovaní
(1) Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi podnikateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie na podnikanie s odpadmi a
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uzavrie zmluvu s obcou na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Obec v zmluve s oprávnenou osobou podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a
zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového
hospodárstva obce a týmto nariadením.
(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Obec zavedením vhodného
systému zberu komunálnych odpadov zabezpečuje:
a) zberné nádoby alebo kontajnery zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) v spolupráci so správcom nehnuteľnosti a oprávnenou osobou určenie stanovišťa s pevným
základom na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera. Stanovište musí vyhovovať
hygienickým, estetickým a protipožiarnym podmienkam a nesmie vytvárať prekážku na pozemnej
komunikácii,
c) vybudovanie aspoň jedného zberového dvora pre ukladanie jednotlivých zložiek triedeného
odpadu,
d) zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín,
e) zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín, ktoré
svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré
svojim charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi,
f) najmenej dvakrát do roka zber, prepravu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov, za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
g) zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu jeho uložením na riadenú
skládku odpadov.
(3) Odvoz odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, odpadu z trhovísk a
z čistenia ulíc objednáva správca u oprávnenej osoby.
(4) Budovanie stanovíšť, prestavba existujúcich stanovíšť a výstavba zberových dvorov musí
vyhovovať základným požiadavkám stavby podľa stavebného zákona (zákon č. 50/1996 Zb. v znení
neskorších predpisov).
(5) Zavedený systém zberu a prepravy komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
na území obce je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(6) Obec prostredníctvom miestneho rozhlasu, vývesných tabúľ, obecného Spravodaja a
www.dunajskaluzna.sk stránky informuje občanov o zmenách v systéme zberu.
(7) Obec vypracováva harmonogram triedeného odpadu.
(8) Obec sprístupní informácie o systéme zberu tak, aby sa mohli všetci platitelia priebežne
vyjadriť k jeho kvalite a efektívnosti.
(9) Obec na základe podnetov a pripomienok od občanov a subjektov pôsobiacich na území
obce, ako aj na základe najnovších poznatkov z oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, priebežne
uplatňuje účinné opatrenia na skvalitnenie systému zberu, s cieľom zvyšovať jeho environmentálnu
účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.
(10) Obec zvyšuje povedomie a zapojenie občanov pre minimalizáciu vzniku komunálneho
odpadu, zvyšovanie jeho opätovného využívania, triedenia a recyklácie, znižovanie nebezpečnosti a
vhodného zneškodňovania komunálneho odpadu, a to v spolupráci s odbornými inštitúciami, školami,
záujmovými organizáciami a občianskymi združeniami.
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V.
Počet a typ zberných nádob a kontajnerov a
interval odvozu pre zmesový komunálny odpad
(1) Typ, počet kontajnerov a zberových nádob pre zmesový komunálny odpad a interval
odvozu je upravený nasledovne:
a) pre rodinný dom a bytové domy menšej veľkosti
- do 5 osôb v byte - jedna 240 l zberná nádoba s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne,
- nad 5 osôb v byte ďalšia 240 l zberná nádoba,
b) pre bytový dom s 15 bytmi v jednom vchode (sídlisko Jánošíková) jeden kus 1100 l kontajner
spoločný pre jeden vchod s intervalom vývozu jedenkrát za týždeň
c) pre bytový dom so 6 alebo 8 bytmi v jednom vchode (sídlisko Jánošíková) jeden kus 1100 l
kontajner spoločný pre jeden vchod s intervalom vývozu jedenkrát za týždeň,
d) jeden kus 1100 l kontajnera s vývozom jedenkrát za týždeň je určený pre celkový počet do 45
osôb. V prípade, že počet osôb v bytových domoch, uvedených v písmene b) a c) je vyšší majú
obyvatelia bytových domov nárok na ďalší kontajner, a to na každých ďalších 10 osôb jednu 240 l
zbernú nádobu,
e) pre nebytové priestory, nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo v prenájme na území obce, pre
organizácie samosprávy, štátnej správy a organizácie podobného charakteru, rekreačné chalupy a
záhradkárske osady sa určí typ, počet kontajnerov a zberových nádob po dohode s obcou ako
správcom poplatku a v súlade s prílohou č. 3 tohto nariadenia.
(2) Zvýšené nároky na zberné nádoby budú považované za nadštandard a budú zohľadnené
v ďalšom poplatku (príloha č.3).

VI.
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
(1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov má právo na:
a) poskytnutie kontajnerov a zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu,
b) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa harmonogramu triedeného zberu,
c) zber a odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín u oprávnenej osoby najmenej dva krát do roka podľa
harmonogramu triedeného zberu, podľa prílohy č.2,
d) priebežné uloženie oddelene vytriedených odpadov z domácnosti, a to využiteľných zložiek a
vytriedených odpadov s obsahom škodlivín na vyhradené miesto v rámci zberového dvora (príloha
č. 2), ktorý je v prevádzke obce,
e) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu,
f) označenie, údržbu kontajnera a zbernej nádoby,
g) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností,
h) informáciu o systéme zberu, harmonograme triedeného odpadu, zberných miestach (napr.
zberovom dvore) a zozname oprávnených osôb.
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(2) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a) užívať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu,
b) zapojiť sa do systému zberu na území obce,
c) triediť a zhromažďovať komunálny odpad na jeho jednotlivé zložky podľa časti II ods. 7 tohto
nariadenia ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, prípadne miest na to
určených,
d) mať zabezpečený dostatočný počet zberových nádob, resp. kontajnerov zodpovedajúcich systému
zberu a dbať o to, aby nedochádzalo k ich preplňovaniu. V prípade, že pravidelne dochádza
k preplňovaniu zberových nádob alebo kontajnerov, je potrebné zvýšiť ich počet v súlade s čl. V.
e) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácnosti s obsahom škodlivín
podľa časti II. ods. 7 písm. b) tohto nariadenia a nakladať s ním v súlade s týmto nariadením,
f) požiadať o odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobných stavebných odpadov u
oprávnenej osoby, pokiaľ ide o odvoz mimo harmonogramu triedeného zberu,
g) zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu vkladať do
kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich
nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby,
h) ukladať komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad a podobne do
odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýlení po okolí,
i)

zosúladiť činnosť, pri ktorej vznikajú jednotlivé zložky komunálneho odpadu podľa časti II ods. 7
s Programom odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
obce a harmonogramom triedeného zberu,

j)

neznečisťovať stanovištia a okolie,

k) neukladať do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad horúci popol, uhynuté
zvieratá, horľavý, výbušný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie
zamestnancov oprávnenej osoby,
l)

nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner a ich značenie,

m) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, kontajneri a na
voľných plochách,
n) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu a
nespôsobil narušenie systému zberu,
o) ohlásiť najneskôr do 15 dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do
systému zberu.
(3) Pôvodca, ktorý nie je účastníkom systému zberu, je povinný sa prihlásiť na obecnom úrade
najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, za účelom poskytnutia
zbernej nádoby, kontajnera a zabezpečenia odvozu a zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálneho
odpadu.
(4) Pôvodca odpadu je zodpovedný za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uložené
v zberovej nádobe a v kontajneri až do jeho odvozu zmluvným vývozcom.
(5) Ak pôvodca odpadu uloží do zbernej nádoby, kontajnera odpad v rozpore so systémom
zavedeného zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a ak odpadom znečistí stanovište
a okolie obec upozorní správcu nehnuteľnosti. Po opakovanom zistení oprávnená osoba nevykoná
odvoz a oznámi túto skutočnosť obci, ktorá vyzve správcu nehnuteľnosti zabezpečiť zneškodnenie
u oprávnenej osoby na vlastné náklady.
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VI a.
Systém zberu objemového odpadu
(1) Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje 2 krát ročne. Jeho odvoz
zabezpečí obec v jarných a jesenných mesiacoch umiestnením veľkokapacitných kontajnerov alebo
z pred domácností občanov. Termín a spôsob zberu objemného odpadu sa vyhlási miestnym
rozhlasom a oznamom na vývesných tabuliach v obci.
(2) Veľkokapacitné kontajnery nie je možné použiť na odvoz kompostovateľných
a nebezpečných odpadov. Na kompostovateľný (biologický) odpad (zeleň, haluziny, konáre)
zabezpečí obec drtičku odpadov.
VII.
Povinnosti správcu nehnuteľnosti a podnikateľa
(1) Správca nehnuteľnosti je povinný:
a) požiadať obec o dostatočný počet kontajnerov alebo zberových nádob na vytriedené zložky
zodpovedajúcich systému zberu alebo ich prenájom u oprávnenej osoby,
b) mimo dní odvozu zmesového odpadu zabezpečovať udržiavanie čistoty na stanovišti a okolí do
vzdialenosti 3 m vo všetkých smeroch,
c) poskytnúť pravdivé a úplné informácie s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi na výzvu pracovníkov poriadkovej služby obce a poverených zamestnancov obce
s uvedením a zdôvodnením spôsobu využitia, prípadne zneškodnenia komunálneho odpadu
a s účtovným dokladom o prevzatí komunálneho odpadu oprávnenou osobou,
d) umožniť odvoz komunálneho odpadu zo stanovišťa zberných nádob najmä v zimnom období,
e) vykonať nápravu uloženú obecnou poriadkovou službou,
f) v prípade krádeže zbernej nádoby alebo kontajnera je správca nehnuteľnosti alebo podnikateľ
povinný dokladovať tento čin overeným čestným prehlásením, na základe čoho mu bude
poskytnutá náhradná nádoba.
(2) Správca nehnuteľnosti a podnikateľ, nevyužívajúci doposiaľ systém zberu na území obce
je povinný prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia za účelom poskytnutia zbernej nádoby, kontajnera a zabezpečenia odvozu,
zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálneho odpadu.
(3) Podnikateľ okrem povinností podľa ods. 1 a ods. 2 je povinný nakladať s nebezpečným
odpadom z občianskej a technickej vybavenosti, ktorý vzniká pri jeho činnosti podľa zákona.
(4) Podnikateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných služieb a tovarov, s ktorými
podniká:
a) zapojiť sa do systému zberu,
b) poskytnúť obci informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu Programu odpadového
hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov obce.
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VIII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
(1) Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce (ďalej len „miestny poplatok“) vyberá obec. Správu
poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce. Výnos miestneho poplatku sa využije
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
(2) Miestny poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
(3) Poplatníkom miestneho poplatku je:
a) fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým alebo prechodným pobytom v obci,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, vlastník, alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorej
pri jej činnosti vzniká komunálny odpad,
c) štatutárni zástupcovia štátnej a verejnej správy a podobných inštitúcií,
d) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na individuálnu rekreáciu (napríklad záhrada, byt
alebo nebytový priestor),
(4) Miestny poplatok pre fyzickú osobu s trvalým, alebo prechodným pobytom na území obce
je stanovený miestnym poplatkom na osobu. Jeho výška je uvedená v prílohe č.3.
(5) Miestny poplatok pre podnikateľa a pre ostatné inštitúcie v obci za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká ich činnosťou je stanovený:
a) na základe množstvového zberu podľa skutočne vzniknutého množstva komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu,
b) v prípade, že nie je známe množstvo komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu podľa
použitia ekvivalentov. Ekvivalenty sú určené ako násobok ročného poplatku na občana pre
jednotlivé skupiny podnikania alebo inštitúcie (príloha č. 3).
(6) Miestny poplatok pre záhradkárske osady je stanovený v prílohe č. 3.
(7) Platiteľ miestneho poplatku uhrádza poplatok jedenkrát ročne, vždy do konca marca
bežného roku. V prípade požiadania je možné poplatok zaplatiť 2 krát ročne, druhú splátku treba
zaplatiť do konca júna bežného roku.
(8) Správca miestneho poplatku môže udeliť úľavu z miestneho poplatku do výšky 50%
z miestneho poplatku v zmysle prílohy č.3.
(9) Poplatok za vývoz a uloženie drobného stavebného odpadu je upresnený v prílohe č. 3.
(10) Platiteľ poplatku je povinný ohlásiť najneskôr do 30 dní správcovi poplatku vznik zmenu
a zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny všetkých skutočnosti, ovplyvňujúcich výšku poplatku.
(11) Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe nariadenia podľa
príslušných predpisov (zákon NR SR č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch v znení neskorších predpisov).
IX.
Úlohy obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
(1) Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve,
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b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadom na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia
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 zo stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
X.
Priestupky a sankcie
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu
na iné miesto ako miesto určené obcou týmto nariadením a do zberných nádob nezodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto nariadením,
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. VI, ods. 3,
c) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
(2)

Za priestupky podľa ods. 1 písm. a), b), c) a d) môže správca poplatku – obec uložiť

pokutu:
a) fyzickej osobe - nepodnikateľovi do výšky 5 000,- Sk,
b) fyzickej osobe - podnikateľovi a právnickej osobe do výšky 200 000,- Sk.
(3) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto nariadenia sú príjmami obce.
(4) Ak miestny poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca
miestneho poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený miestny poplatok najviac o 50 %.
XI.
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2002 v znení novely č.1/2003.
XII.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004

ZOZNAM PRÍLOH NARIADENIA:
Príloha č. 1

Zoznam komunálneho odpadu

Príloha č. 2

Systém zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Príloha č. 3 Poplatky za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
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Príloha č.1
ZOZNAM KOMUNÁLNEHO ODPADU
Číslo
skupiny,
podskupiny
a druhu
odpadu

Názov skupiny, podskupiny
a druhu odpadu

Kategória
odpadu

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
(OKREM 15 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
20 01 31
20 01 32
20 01 33

papier a lepenka
sklo
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvádzané 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a 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 a 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

2001 34
2001 35
2001 36
2001 37
2001 38
2001 39
2001 40
2001 41
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O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
N

2001 99
Číslo
skupiny,
podskupiny
a druhu
odpadu

odpady inak nešpecifikované
Názov skupiny, podskupiny
a druhu odpadu

Kategória
odpadu

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADOV Z CINTORÍNOV)
20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 00

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

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

Príloha č.2
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SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A DROBNÝCH
STAVEBNÝCH ODPADOV
DRUH ODPADU

SYSTÉM ZBERU

110 l kuka nádoby pre rodinné
domy, zabezpečí správca
Papier a lepenka
(noviny, časopisy, knihy,
nehnuteľnosti
katalógy bez tvrdých obalov,
spisy, zošity, korešpondencia, 240 l plastové nádoby pre bytové
kartónové obaly)
domy v č. Jánošíková a v č. Nové
Košariská
individuálne pre nebytové
priestory, pre podnikateľov

Sklo
(neznečistené, napr. z
nápojov, poháre zo zaváranín
a ostatné sklenené obaly,
sklené črepy, bez kovových,
alebo plastových uzáverov)
číre tabuľové sklo,

v priestore
správcu
nehnuteľnosti,
prípadne na
verejnom
priestranstve po
dohode s obcou

podľa harmonogramu
firmy vyvážajúcej
papier – oznámenie v
miestnom rozhlase
a na vývesných
tabuliach

zberový dvor

vrecia pre rodinné
v priestore správcu podľa harmonogramu
nehnuteľnosti
organizuje obecný
domy a bytové domy do 6 bytov
úrad – oznámenie v
miestnom rozhlase
označený veľkokapacitný
kontajner upravený na zber skla v rámci sídliska v a na vývesných
časti Jánošíková tabuliach

v zberniach
individuálne pôvodca
kovového odpadu – týka sa najmä
podnikateľov

Kovy
(železný šrot – neznečistené
predmety zo železa rôznych
veľkostí a tvarov

Plasty
(čisté stlačené umelohmotné
fľaše – PET fľaše)

HARMONOGRAM
VÝVOZU

igelitové vrecia

podľa harmonogramu organizuje
v priestore správcu obecný úrad oznámenie
nehnuteľnosti
v miestnom rozhlase
a na vývesných
tabuliach

Zmesový komunálny odpad
(zvyšok po vytriedení)

podľa čl. V. nariadenia

podľa čl. V.
nariadenia

Odpad z verejných
priestranstiev, parkov
a cintorínov

veľkokapacitný kontajner

cintoríny

odpadkové koše

verejné
priestranstvá
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podľa čl. V.
nariadenia
podľa harmonogramu
organizuje obecný
úrad

DRUH ODPADU

SYSTÉM ZBERU

HARMONOGRAM
VÝVOZU

Biologicky rozložiteľný
odpad (lístie, pokosená tráva,
burina a podobný odpad)

individuálne –počas
určenej pracovnej
doby prevádzky
zberového dvora

a) z rodinných domov
b) zo záhradkárskych osád
Liečivá
- lekárne

individuálne počas určenej
pracovnej doby

Drobný stavebný odpad
nevytriedený stavebný

odpad
drobný stavebný odpad
( škridle, tehly,
kachličky, omietka –
nesmie obsahovať
lepenku, fólie, izolačný
materiál)
- vytriedený betón
- vytriedený asfalt
Maximálne množstvo
stavebného odpadu, ktoré je
možné odovzdať na
zberovom dvore je 500 kg
na jednu domácnosť
mesačne.
-

vlastný odvoz
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zberový dvor

individuálne počas určenej
pracovnej doby
prevádzky zberového
dvora

Príloha č. 3
MIESTNY POPLATKY ZA ZBER ,PREPRAVU A ULOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

SADZBY POPLATKOV:
1. Poplatok na osobu

900,- Sk/rok

2. Občanom s trvalým pobytom na území obce Dunajská Lužná bude obec poskytovať úľavu
z poplatku na osobu vo výške 50 % :
- poplatok na jednu osobu s trvalým pobytom
450,-Sk/rok
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorého činnosťou vzniká
komunálny odpad a drobný stavebný odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou:
- 1100 l kontajner s týždenným vývozom

17.619,- Sk/na rok

- 1100 l kontajner s dvojtýždenným vývozom

8.810,- Sk/na rok

- 240 l plastová nádoba s týždenným vývozom

3.802,- Sk/na rok

- 240 l plastová nádoba s dvojtýždenným vývozom

1.901,- Sk/na rok

- 110 l KUKA nádoba s týždenným vývozom

1.901,- Sk/na rok

V prípade, že nie je známe množstvo komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu bude
miestny poplatok vyrubený podľa použitia ekvivalentov. Ekvivalenty sú určené ako násobok ročného
poplatku na osobu pre jednotlivé skupiny podnikania alebo inštitúcie: 0,2 ekvivalenta t.j.
180,-Sk

4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie alebo
individuálnu rekreáciu (záhrada, byt alebo nebytový priestor).
900,- Sk/na rok
5. Záhradkárske osady:
a) Záhradkárske osady RUDI a Malá voda:
- pri zabezpečení vývozu jedného 1100 l kontajnera s týždenným cyklom
vývozu
294,- Sk/ročne na
nehnuteľnosť
b) Záhradkárske osady v intraviláne obce – 2 x ročne veľkokapacitný kontajner
140,- Sk/ročne na
nehnuteľnosť
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6. Poplatok za nadštandartne pridelenú nádobu (240 l plastová nádoba s dvojtýždenným
cyklom vývozu )
1.901,- Sk / na rok
7. Úľavy:
a) Vojakom alebo študentom, ktorí počas roka nebývajú doma, sa vyrubí z miestneho
poplatku primeraná čiastka na základe overeného čestného vyhlásenia, prípadne dokladu
ktorý potvrdí ich pobyt mimo obce.
c) Správca poplatku stanovil úľavu do 50 % z miestneho poplatku pre ťažko postihnutých
občanov s trvalým pobytom na území obce Dunajská Lužná, ktorí používajú hygienické
pomôcky (plienky. obväzy a iné obväzové materiály, čím sa zvyšuje objem komunálneho
odpadu). O úľavách rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe individuálnej žiadosti
poplatníka .

8. Poplatky za uloženie stavebného odpadu na zberovom dvore:
-

nevytriedený stavebný odpad

1,-Sk/kg

-

drobný stavebný odpad
( škridle, tehly, kachličky, omietka – nesmie obsahovať lepenku, fólie, izolačný
materiál....)
0,70.-Sk/kg

-

vytriedený betón

0,70.-Sk/kg

-

asfalt

0,70.-Sk/kg

9. Poplatky za uloženie objemného odpadu na zberovom dvore:
-

objemný odpad
( starý nábytok...)

rozobratý:

2.-Sk/kg

v celku:

4.-Sk/kg

10. Poplatok za prepožičanie veľkokapacitného kontajnera
- veľkokapacitný kontajner s objemom 7 m³

50,- Sk / na deň

- veľkokapacitný kontajner s objemom 5 m³

30,- Sk / na deň
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