
Obecný úrad Moškovec 

Zápisnica 
 

Zo zasadnutia Obecného  zasupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa  15.08.2020 

Prezentácia : Prítomný podľa prezenčnej listiny 

Neprítomný – Jozef Poništ – ospravedlnený 

Člen návrhovej komisie: Ing. Rasťo Boďa 

Overoveteľ zápistnice : Ing. Ondrej Staňo 

Zapisovateľ : Ing. Anna Staňová 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Prednesenie návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Moškovec 

4. Rôzne 

5. Návrh a schválenie uznesení 

6. Záver 

 

K bodu č.1 a 2: Otvorenie zasadnutia a učenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice,  

program zasadnutia – schválenie. 

 

Zasadnutie OZ otvorila a prítomných privítala starostka Lucia Staňová. Do návrhovej  komisie bol 

určený Ing. Rastislav Boďa za  overovateľa zápisnice Ing.  Ondrej Staňo. Za zapisovateľa určila Ing. 

Annu  Staňovú. Starostka ospravedlnila poslanca Jozefa Poništa s neprítomnosti zo zdravotných 

dôvodov.  Starostka prečítala program zasadnutie  a dala hlasovať. Program bol jednomyselne prijatý. 

 

K bodu č. 3  Prednesenie návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Moškovec 

 

Starostka vyzvala k hlasovaniu: 

Hlasovanie :  za 4  Zdržalo sa :  0   Proti:  0 

 

  

 K bodu č.4: Rôzne 

 

Starostka prečítala správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky z roku 2019. 

Poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

 



K bodu č. 5: Návrh a schválenie uznesení 

Zapisovateľ prečítal návrh uznesení. 

K bodu 6: Záver 

Starostka ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Overovateľ zápisnice Ing. Ondrej Staňo   ........................................................ 

 

 

 

.....................................................     ................................................ 

              Lucia Staňová        Ing. Anna Staňová 

             Starostka obce        zapisovateľ 
 

 

 

 

OBECNÝ  ÚRAD MOŠKOVEC 

UZNESENIE 8/2020. 

 
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Moškovec, konaného dňa 15.08.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Moškovec 

 

 

 

                                     
 
 

………………………………………………. 

                                                                                                         Lucia Staňová  starostka obce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obec Moškovec 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Moškovec č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce MOŠKOVEC 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Moškovci sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len VZN), v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch). 

 

 

I. časť 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

 

1. Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva práva a povinnosti 

obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s 

drobnými stavebnými odpadmi, najmä spôsob zberu, prepravy, zhodnocovania a 

zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, spôsob 

nakladania s jednotlivými zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane 

starostlivosti o miesto určené na ukladanie odpadu na území obce. 

 

2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, ktoré vznikajú na území obce: 

a) pri činnosti fyzických osôb; 



b) pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie; 

c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene, 

parkov a cintorínov. 

 

3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce. 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 

je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú 

ich ďalšie spoločné nakladanie. 

3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a 

lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

4. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z 

potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z 

maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

5. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady 

6. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v 

prílohe osobitného predpisu. 

7. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a 

obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a 

na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. 

8. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 

zneškodňovania. 

9. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším 

nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 

10. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 

triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie 

odpadov.  

11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií 

alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné 

druhy odpadov. 

12. Triedený zber je zber vytriedených odpadov. 

13. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 

odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom 

hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. 



14. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje 

na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj 

opätovné spracovanie organického materiálu. 

15. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 

druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

16. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 

17. Pôvodca odpadu je 

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom 

je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

18. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 

19. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v 

stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích 

osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov. 

20. Komunálny odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane papiera 

a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu 

z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov 

a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad 

svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

 21. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 

ako samostatný druh odpadu. 

22. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov. 

23. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 

po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

24. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

25. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí 

alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto 

činnosť. 

26. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom 

čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení 

vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto 

zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 

27. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo 



úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; 

tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12.  

28. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej 

republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených 

výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti 

výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení 

vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov 

vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie 

zisku. 

29. Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek 

KO, ktorá je umiestnená na miestach na to určených – t.j. v stojisku zberných nádob 

alebo na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením 

v čase vývozu odpadu. 

30. Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, 

nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu 

KO, ktorej umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené obcou. 

31. Harmonogram odvozu je harmonogram, v ktorom sú určené intervaly na zber a odvoz 

odpadu. 

 

II. časť 

Základné ustanovenia 

§3 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o 

odpadoch neustanovuje inak. 

2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať 

v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce. 

3. Fyzické osoby (občania) nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou zaobchádzania so starým 

vozidlom a odpadovými pneumatikami. 

4. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s ním zaobchádzať 

takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to 

tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov; 

obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo 

miesta osobitného významu. 

5. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového 

hospodárstva obce v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný na 

základe zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a 

ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie. 



6. Obec Ondrašová nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva 

vzhľadom na skutočnosť, že počet obyvateľov neprevyšuje 1000. 

 

§ 4 

Zákazy 

 

1. Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom ako je určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to najmä: 

a) nezapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, neužívať zberné 

nádoby označené zberovou spoločnosťou zodpovedajúce systému zberu 

komunálnych odpadov v obci, neukladať zmesový komunálny odpad a oddelene 

zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu  

na miesta určené obcou a do zberných nádob označené zberovou spoločnosťou 

zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

b) uložiť alebo ponechať komunálny a drobný stavebný odpad, vrátane triedených 

zložiek, objemných odpadov, odpadov s obsahom škodlivín, elektroodpadov, 

použitých batérií a akumulátorov na inom mieste ako na mieste na to určenom v 

súlade s týmto VZN, 

c) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o 

odpadoch, 

d) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

e) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a 

parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem 

nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

f) zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu, 

g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a 

parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, s výnimkou prípadu, 

na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch, 

h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach 

v domácnostiach, 

i) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho 

odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad, vrátane objemných odpadov, 

odpadov z obsahom škodlivín, elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, 

drobného stavebného odpadu a horľavého odpadu, 

j) ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku 

komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, vrátane objemných odpadov, 

odpadov z obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu, 

k) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu na skládku odpadov, 

okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

l) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu (odpady z obalov 

a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) 



bez zaradenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a 

nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou Ondrašová, 

m)odovzdať vytriedené odpady, vrátane objemných odpadov, odpadov s obsahom 

škodlivín a drobných stavebných odpadov iným subjektom ako zmluvnej zberovej 

spoločnosti alebo ako ustanovuje toto VZN, 

n) zmiešavať elektroodpady a použité batérie a akumulátory s inými zložkami 

komunálnych 

odpadov, 

o) rozoberať, zasahovať do vytriedených elektroodpadov a vyberať z nich jednotlivé 

časti, 

p) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do pôdy, 

q) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad, vedľa nich alebo 

na 

verejné priestranstvá nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky. 

 

§ 5 

Práva pôvodcu odpadu 

 

1. Pôvodca odpadu má právo: 

a) na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov a triedených zložiek 

komunálnych odpadov podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov, 

b) na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek 

odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu. 

 

§ 6 

Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu 

 

1. Pôvodca a držiteľ komunálnych odpadov je povinný: 

a) predchádzať vzniku odpadov, 

b) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so VZN obce, 

c) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

d) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

e) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu 

a drobné stavebné odpady do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

okolia stanovíšť kontajnerov, 

f) zabezpečiť, aby nádoba, ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu 

bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz; v prípade 

zlého technického stavu nádoby je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej výmenu 

za novú na vlastné náklady, 

g) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali 

uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval 



zdravie zamestnancov zazmluvnenej zberovej spoločnosti, 

h) zberové nádoby uložiť počas organizovaného zberu tak, aby boli ľahko dostupné 

zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá 

platiteľ poplatku za odpad, 

i) umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob, 

j) poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

k) platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 

a za podmienok určených vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2. Pôvodca, ktorý nie je zapojený do systému zberu, je povinný sa zapojiť do neho a 

prihlásiť sa na obecnom úrade Ondrašová najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku 

povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad. 

3. Zneškodňovanie kalu zo septikov je pôvodca povinný zabezpečiť na vlastné náklady 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 

4. Každý, kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatia pre verejnosť a verejných 

priestranstvách na území obce Ondrašová je povinný prostredníctvom subjektov, ktoré 

majú uzatvorenú zmluvu s obcou Ondrašová na vykonávanie takejto činnosti 

zabezpečiť: 

a) priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na komunálny odpad ( alebo iné 

vhodné nádoby), 

 b) na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu, ktorý vznikol 

jemu a návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou. 

 

§ 7 

Hierarchia odpadového hospodárstva 

 

Hlavným účelom hierarchie odpadového hospodárstva je minimalizovať nepriaznivé 

účinky odpadov na životné prostredie, zvýšiť a optimalizovať efektívnosť zdrojov v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

Na území obce Ondrašová je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať 

túto hierarchiu odpadového hospodárstva: 

a) predchádzanie vzniku odpadu - predstavuje opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa 

materiál alebo výrobok stane odpadom, a ktoré znižujú množstvo odpadu (tzv. 

kvantitatívna prevencia), nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie 

a zdravie ľudí alebo obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch (tzv. kvalitatívna 

prevencia). Jedným zo spôsobov predchádzania vzniku odpadov je aj opätovné použitie 

látok a predmetov (skôr než sa stanú odpadom) na pôvodný účel, i keď je potrebná malá 

oprava. 

b) príprava na opätovné použitie - prípravou na opätovné použitie sa rozumejú činnosti 

zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobky 



alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez 

akéhokoľvek iného predbežného spracovania. Ide o osobitný spôsob zhodnocovania 

odpadu. 

c) recyklácia - je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov 

a produktov napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a 

pneumatík. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových 

prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu 

energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov proti použitiu surových 

materiálov. 

d) iné zhodnocovanie – obec uprednostňuje zhodnotenie odpadov pred zneškodňovaním. 

e) zneškodňovanie. 

 

III. ČASŤ 

SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU 

§ 8 

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 

 

1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové 

číslo: 

 • 20 03 01 – zmesový komunálny odpad – O. 

2. Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre: 

a) fyzické osoby – občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Moškovec, 

alebo občanov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť. 

b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo 

prevádzku na území obce. 

3. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného 

systému zberu zmesového komunálneho odpadu. 

4. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkosti 120 

litrov. Počet zberných nádob je určený na počet osôb, pričom 4 osoby v domácnosti 

majú nárok na jednu 120 l zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako štyroch 

členov, má nárok na ďalšiu nádobu. Zberná nádoba 240 l môže nahradiť 2 ks 120 

litrovej zbernej nádoby. 

5. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so 

zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V danom poplatku nie sú zahrnuté náklady 

na zaobstaranie zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu. 

6. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad si zabezpečuje pôvodca komunálneho 

odpadu. Pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej 

užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba 

musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti. 

7. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 



zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s 

obcou. 

8. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú 

opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 

§ 9 

Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov 

 

1. V obci Moškovec sa vykonáva triedený zber, ktorý je súčasťou nakladania s 

komunálnymi odpadmi: 

a) elektroodpadov z domácností, 

b) papiera, skla, plastov, kovov, viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze 

lepenky 

c) použitých prenosných batérií a akumulátor 

d) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, 

e) objemný odpad 

f) stavebný odpad 

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené vrecia a mobilný zber v zmysle 

popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných 

nádob – vriec na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec. 

3. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 

spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram 

zberu je zverejnený na webovom sídle obce Moškovec. 

4. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce Moškovec vykonáva zber a prepravu 

zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, je povinná: 

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku. 

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto, 

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť, 

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady 

jej opravu alebo výmenu do 15 kalendárnych dní, 

e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto 

obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe 

jeho využitia, úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s 

týmito odpadmi, 

f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky 

rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení, 

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob, 

h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré 

obsahujú určenú zložku. 



5. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný: 

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok 

zberu odpadov alebo výkupu odpadov, 

b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov, 

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa 

nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík, 

d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného 

odpadu. 

 

§ 10 

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber 

 

1. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú pôvodcovia odpadu. 

2. Za účelom odvozu odpadu je vlastník nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto 

pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúc, aby: 

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na 

 vhodnú manipuláciu s nádobami, 

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia, 

c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, 

d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade, 

e) nádoby neboli umiestnené trvalo na komunikácii. 

3. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne 

zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti 

odpadu. 

4. Na komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich 

vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. 

Výnimku môže povoliť obecný úrad. 

5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 

odpad, je majiteľ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po 

ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto. 

6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. 

 

§ 11 

Nakladanie s objemným odpadom 

 

1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové číslo: 

• 20 03 07 – objemný odpad – O. 

2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť 

uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce 

(napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...). 

3. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako 



aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné 

priestranstvá obce Moškovec. 

4. Preprava a zhromažďovanie objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. 

Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných 

kontajnerov na miestach určených obcou. 

5. Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu v dostatočnom 

časovom predstihu o zbere objemného odpadu oznamom na úradnej tabuli v obci, v 

miestnom rozhlase a na webovom sídle obce Moškovec. 

 

§ 12 

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov 

 

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša organizácia 

zodpovednosti výrobcov s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

2. Triedený zber odpadov: 

a) PAPIER, ktorý sa zaraďuje v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo 

odpadu 20 01 01 - papier – O. Triedený zber papiera zabezpečuje zberová spoločnosť 

na základe schváleného harmonogramu zberu. 

Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy – bez tvrdých obalov, zošity, 

kancelársky papier, reklamné letáky, papierové tašky, listy, papierové vrecká, 

obálky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod. 

Do papiera nepatria: znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, 

použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, tetrapakové obaly, voskovaný, 

znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal, kartóny a 

pod. 

Obec vyhlási termín mobilného zberu papiera vopred, obvyklým spôsobom, 

obecným rozhlasom a na úradnej tabuli obce. Obec určuje na triedený zber papiera 

interval vývozu, ktorý je 1-2 x ročne. 

b) PLASTY, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo 

odpadu 20 01 39 - plasty - O. Triedený zber plastov zabezpečuje prostredníctvom 

vriec zberová spoločnosť. Obec určuje na triedený zber plastov plastové vrecia 

o objeme 120 l, alebo big bagy ktoré zabezpečuje obec. Obec určuje na triedený 

zber plastov interval vývozu, ktorý je 1 x mesačne. Vrecia je potrebné najneskôr deň 

pred vývozom zberu doniesť k obecnému úradu resp. do zberného dvora. 

Zber plastov sa realizuje nasledovne: 

- PET fľaše 

Sem patria: plastové PET fľaše riadne stlačené napr. fľaše od minerálnych vôd, od 

sladených vôd, plastové pivové PET fľaše a pod. 

Medzi PET fľaše nepatria: silne znečistené PET fľaše 

- ZMESOVÝ PLAST 

Sem patria: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, 



vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 

prepravky fliaš, fľaše od sirupov, rastlinných olejov, octu, obaly od sladkostí, 

tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, poháriky z automatov a iné 

plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly z kozmetických 

výrobkov, obaly na drogériu, fólie z peliet.... 

Do zmesových plastov nepatria: znečistené obaly s chemikáliami a olejmi, 

viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, 

guma, molitan, kabelky, hadice, žalúzie, polystyrénové tácky, záhradný nábytok, 

zrecyklovaný plast – kvetináče, celofán a pod. 

Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené tak, aby sa zmenšil ich objem 

a zaberali čo najmenej miesta. 

c) KOVY, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 

20 01 40 – kovy – P. Triedený zber kovov zabezpečuje prostredníctvom vriec 

zberová spoločnosť. Obec určuje na triedený zber kovov plastové vrecia o objeme 

120 l. Obec určuje na triedený zber kovov interval vývozu, ktorý je min. 1 x 

mesačne. Vrecia je potrebné najneskôr deň pred vývozom zberu doniesť k obecnému 

úradu resp. do zberného dvora. Konzervy a plechovky pred odovzdaním je potrebné 

vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. 

Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, drôty a káble (bez bužírky), 

kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, 

oceľové plechovky, plechovky z nápojov a pod. 

Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi 

chemickými látkami či olejmi 

d) SKLO, ktoré sa zaraďuje v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 

20 01 02 - sklo – O. Triedený zber v plastových vreciach zabezpečuje na základe 

schváleného harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. 

Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, 

Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, keramika, porcelán, zrkadlá, dymové 

sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a 

pod. 

e) VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY 

(VKM) ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 

20 01 03 – papier a lepenka – O. Ide o materiály tvorené minimálne dvoma 

kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. 

V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l vriec. Zber odpadov 

prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 

spoločnosť 1 x za mesiac. 

Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené do vriec tak, aby sa zmenšil ich 

objem a zaberali čo najmenej miesta. 

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, 

ovocných štiav a džúsov, vína a avivážnych prostriedkov. 



Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov 

do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené 

kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. 

Obec je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov tak, 

dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci. 

 

§ 13 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

 

1. Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla: 

- 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť – N, 

- 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – N, 

- 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 

20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti – N, 

- 20 01 36 – vyradené elektrické a elekronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35 – O 

- 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a 

netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie – N, 

- 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O. 

2. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad distribútorovi 

(spätný zber), na miesto určené obcou (oddelený zber), osobe oprávnenej na zber 

elektroodpadu alebo na zberné miesto (elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi 

malý elektroodpad). 

3. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom 

spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

4. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na zber a zhodnocovanie 

elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

5. Zhromažďovanie a preprava elektroodpadov z domácností sa uskutočňuje dvakrát ročne, 

pričom obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o 

zbere elektroodpadu miestnym rozhlasom a na webovom sídle obce Ondrašová. 

Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová, 

kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, 

gameboye, variče, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, 

elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty, prenosné (gombíkové, 

tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory. a pod. 

Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami. 

Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, 

svetelná signalizácia, chladničky bez motorov, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový 

komunálny odpad a pod. 

6. Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad, 



ukladať k zberným nádobám, rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti. 

7. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí 

nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 

§ 14 

Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

 

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania, 

c) jedlé oleje a tuky z domácností. 

2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo: 

• 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov – O. 

3. Obec Moškovec zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a odpadu 

z cintorína. 

4. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, 

tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (konáre musia byť 

poštiepkované na dĺžku max.10cm, priemer do 2cm), vypletá burina, pozberové zvyšky 

z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

5. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky 

jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. 

6. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad bude obec zabezpečovať v zbernom 

dvore,po jeho vybudovaní. Dovtedy môžu občania využívať veľkokapacitný kontajner 

umiestnený na cintoríne. 

7. Obec zber BIO kuchynských odpadov nezavádza z dôvodu neúnosných ekonomických 

nákladov, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom 

ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

 

§ 15 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

 

1. Drobný stavebný odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo: 

• 20 03 08 – drobný stavebný odpad – O. 

2. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu, ktorý je 

spoplatnený. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí 

obec vo všeobecne záväznom nariadení. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram 

drobných stavebných odpadov. Poplatník uhrádza poplatok v hotovosti poverenému 



zamestnancovi obce počas vyhláseného zberu drobných stavebných odpadov. 

3. Pred odovzdaním odpadu je potrebné odpad odvážiť. 

4. Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 

1 kilogram odpadu, alebo určiť váhu odpadu spôsobom stanovenia objemovej 

hmotnosti 

za 1 fúrik odpadu. 

5. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na mieste v stanovenom termíne ( obec 

objedná veľkokapacitný kontajner), ktoré 

obec určí v harmonograme zberu a vopred vyhlási v miestnom rozhlase a na webovom 

sídle obce. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom 

mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad do pristavenej 

zbernej nádoby. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobného stavebného  

odpadu a vypočíta sa ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby 

za 1 kg odpadu. 

6. K drobnému stavebnému odpadu patrí: zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 

keramiky a pod. 

7. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne 

vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

8. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad 

alebo vedľa nich. 

9. Zber drobného stavebného odpadu sa v obci bude organizovať podľa potreby len na 

základe požiadaviek občanov. 

 

 

§ 16 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami 

 

1.Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov. Zber, prepravu 

zneškodnenie odpadových pneumatík obec nezabezpečuje. 

2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

 pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) 

okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 

odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi 

starých 

vozidiel. 

 

§ 17 

Nezákonne umiestnený odpad 

 

1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo 

právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo 



obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza a to písomne alebo 

ústne. 

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 

jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu 

podľa bodu 1. 

3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

oznámenia. 

4. Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu 

do vodného toku, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej 

skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

 

IV. 

PRIESTUPKY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 24 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, 

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý 

je zberná nádoba určená, 

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom, 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods.2 zákona o odpadoch, 

e) koná v rozpore s § 33 písm. b, zákona o odpadoch, 

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 

4 zákona o odpadoch, 

h) koná v rozpore s § 81ods.6 písm. b, zákona o odpadoch, 

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, 

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto 

nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 500 €. 

3. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

uložiť pokutu do výšky 6 638 € ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 27b 

ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

4. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 

33 € podľa § 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon 

neustanovuje inak. 



6. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom do rozpočtu obce. 

 

§ 25 

Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom príslušnej 

komisie pri obecnom zastupiteľstve. 

 

§ 26 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve Slovenskej 

republiky. 

2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení 

niektorých zákonov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté. 

3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Moškovec zverejnený na 

úradnej tabuli obce dňa 15.08.2020 a na internetovej stránke obce od 15.08.2020 do 

31.08.2020. 

4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Moškovci dňa 31.08.2020. a schválilo ho uznesením 08/2020 

5. VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020. 

6. VZN č. 2/2020 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom 

úrade v Moškovec a na internetovej stránke obce Moškovec. 

 




