Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 5/2002, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 3/2001 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
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 s 6 a 8 bytmi v jednom vchode (sídlisko Jánošíková) jeden kus 1100 l kontajner
spoločný pre dva vchody 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.

(2) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
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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.

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 – prípadne aj častejšie podľa potreby – umiestnením veľkokapacitných
kontajnerov. Termín, miesto pristavenia kontajneru a jeho odvoz sa vyhlási miestnym rozhlasom a
oznamom na vývesných tabuliach v obci.
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(2) Veľkokapacitné kontajnery nie je možné použiť na odvoz kompostovateľných a nebezpečných odpadov.
Na kompostovateľný (biologický) odpad (zeleň, haluziny, konáre) zabezpečí obec drtičku odpadov.

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 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 (napríklad záhrada, rekreačná chalupa, byt alebo nebytový priestor).

(4) Miestny poplatok pre fyzickú osobu s trvalým, alebo prechodným pobytom na území obce je stanovený
miestnym poplatkom na občana. 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, rekreačné chalupy a iné nehnuteľnosti je stanovený v prílohe
č. 3.

(7) Platiteľ miestneho poplatku uhrádza poplatok jedenkrát ročne, vždy do konca februára 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.
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(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).

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 %.

XII.
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Ing. Ladislav Cingel v.r.
starosta obce

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2001
Systém zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
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Zložka komunálneho odpadu
a drobný stavebný odpad

Papier a lepenka
(noviny, časopisy, knihy,
katalógy bez tvrdých obalov,
spisy, zošity, korešpondencia,
kartónové obaly)

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

Typ kontajnera, zbernej
nádoby, označenie
110 l kuka nádoby pre
rodinné domy, zabezpečí
správca nehnuteľnosti
240 l plastové nádoby pre
bytové domy v č.
Jánošíková a v č. Nové
Košariská

Umiestnenie

v priestore správcu
nehnuteľnosti
(nie na verejnom
priestranstve)

individuálne pre nebytové
priestory, pre podnikateľov
zberový dvor
v priestore správcu
nehnuteľnosti
označený kontajner
upravený na zber skla

Interval odvozu

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

pri potravinárskych
obchodoch

podľa harmonogramu
v priestore správcu organizuje obecný úrad –
nehnuteľnosti
oznámenie v miestnom
rozhlase a na vývesných
označený veľkokapacitný na detskom ihrisku tabuliach
kontajner upravený na zber sídliska v časti
skla
Jánošíková

jutové vrecia pre rodinné
domy a bytové domy
menšej veľkosti

Kovy
v zberniach
kovového odpadu

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

zelené igelitové vrecia

podľa harmono- gramu
organizuje obecný úrad v priestore správcu
oznámenie v miestnom
nehnuteľnosti
rozhlase a na vývesných
tabuliach

podľa čl. V. nariadenia

podľa čl. V.
nariadenia

veľkokapacitný kontajner

cintoríny a parky

odpadkové koše

verejné
priestranstvá

Plasty
(čisté stlačené umelohmotné
fľaše – PET fľaše)
Zmesový komunálny odpad
(zvyšok po vytriedení)
Odpad z verejných
priestranstiev, parkov a
cintorínov

individuálne pôvodca –
týka sa najmä
podnikateľov

podľa čl. V. nariadenia
podľa harmonogramu
organizuje obecný úrad

Objemový odpad
(odpad z domácností, ktorý
svojím rozmerom a hmotnosťou veľkokapacitný kontajner
nezodpovedá používaným
zberným nádobám, napr.
nábytok, podlahoviny, sporáky)

verejné
priestranstvá

Najmenej 2 x do roka na
jar a na jeseň –
oznámenie v miestnom
rozhlase a na vývesných
tabuliach

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

vrecia, na konáre možnosť
zapožičania drvičky
obecným úradom
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z rodinných domov od
v priestore správcu apríla do októbra vývoz
podľa dohodnutého
nehnuteľnosti
harmonogramu

Zložka komunálneho odpadu
a drobný stavebný odpad

b) zo záhradkárskych osád

Typ kontajnera, zbernej
nádoby, označenie
veľkokapacitný kontajner,
individuálne vyvezenie na
zberový dvor, na konáre
možnosť zapožičania
drvičky obecným úradom

Umiestnenie

Interval odvozu

individuálne – počas
určenej pracovnej doby
podľa požiadaviek
prevádzky zberového
dvora

Odpad z domácností s obsahom škodlivín
monočlánky

obchody
s potravinami

liečivá

lekárne

elektronický odpad, biela
technika, pneumatiky,
akumulátory

zberový dvor

individuálne - počas
určenej pracovnej doby

Drobný stavebný odpad
kamenivo a zemina, výkopová
zemina, zmiešaný odpad zo
stavieb a odpad z demolácie

veľkokapacitný kontajner

zberový dvor

podľa požiadaviek

vlastný odvoz

individuálne - počas
určenej pracovnej doby
podľa požiadaviek
prevádzky zberového
dvora

Príloha č. 3 k VZN č. 3/2001
Ekvivalenty a poplatky za zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu pre rok 2002
1. Miestny poplatok na občana s trvalým alebo prechodnýmpobytom v
obci

320,- Sk/rok

2. Charakterisika skupiny poplatníkov, ktorí platia miestny
poplatok

Ekvivalent*

a)

b)

Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým, alebo prechodným
pobytom v obci

1,0

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
- Samospráva, štátna správa, združenia, kancelárie a iné
administratívne priestory

0,2

- Školy, škôlky s kuchyňou

0,3

- Škôlky bez kuchyne

0,2
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c)

- Slobodné povolanie, živnosti s obchodnými alebo reklamnými
priestormi, kvetinárstvo

0,2

- Priemyselné a poľnohospodárske podniky a iné prevádzky

0,2

- Bufety a verejné stravovacie zariadenia s celoročnou prevádzkou

2,0

- Bufety a verejné stravovacie zariadenia so sezónnou prevádzkou

5,0

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a
slúžiacej na prechodné ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu
(záhradná chata, byt alebo nebytový priestor).**

1,0

*

Ekvivalent znamená násobok ročného miestneho poplatku na občana s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci, ktorý je stanovený na 320.- Sk. V prípade právnických a fyzických osôb, uvedených pod
písm. b) sa násobí sa počtom zamestnancov, v prípade školských zariadení počtom zamestnancov a
žiakov.
** Poplatky za nehnuteľnosti v jednotlivých záhradkárskych osadách sú stanovené individuáne podľa
dohodnutého spôsobu vývozu komunálneho odpadu.
3. Záhradkárske osady:
a)

b)

Záhradkárske osady RUDI a Malá voda:
- pri zabezpečení vývozu jedného veľkokapacitného kontajnera s
vývozom jedenkrát do mesiaca
alebo
- pri zabezpečení vývozu jedného 1100 l kontajnera s týždenným
cyklom vývozu
Záhradkárske osady v časti Nová Lipnica a Jánošíková

700,- Sk/ročne
na nehnuteľnosť
210,- Sk/ročne
na nehnuteľnosť
100,- Sk/ročne
na nehnuteľnosť

4. Množstvový zber
- 1100 l kontajner s týždenným vývozom

12.585,- Sk/na rok

- 240 l plastová nádoba s týždenným vývozom

2.716,- Sk/na rok

- 110 l KUKA nádoba s týždenným vývozom
1.358,- Sk/na rok
Pri dvojtýždennom cykle vývozu je cena vývozu za nádobu polovičná.
5. Poplatok za nadštandartne pridelenú nádobu
240 l plastová nádoba s dvojtýždenným cyklom vývozu

1.358,- Sk / na rok

6. Úľavy
a) Vojakom alebo študentom, ktorí počas roka nebývajú doma, sa vyrubí z miestneho poplatku
primeraná čiastka na základe čestného prehlásenia, prípadne dokladu ktorý potvrdí ich pobyt mimo
obce.
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b) Správca poplatku stanovil úľavu do 50 % z miestneho poplatku pre ťažko postihnutých občanov, 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.
7. Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu:
Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu na zberový dvor

700,- Sk / za tonu

8. 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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