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Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod 

Č. 2/2011, 
(Dodatok č. 1 /2011) 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN   o  podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závod  

na rok 2011 

 

 

Obec Závod  v súlade s ustanovením § 6  ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v planom znení,  ustanoveniami Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a ustanoveniami  Zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vydáva pre 

územie obce Závod  toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 / 2011 o  podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Závod  na rok 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  o 

 podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Závod  na rok 2011 

 

 

 

§  2 znie:   

§2 

 

Zavedený systém zberu,  prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu  

 

1.       Zber a prepravu komunálnych odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia ako 

i drobných stavebných odpadov na území obce Závod na základe zmluvy s obcou 

vykonáva  - prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov 

(ďalej len prevádzkovateľ) A. S. A. Slovensko, spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  

Zohor. 

 

2.      V rámci zavedeného systému zberu komunálneho odpadu bude zabezpečený zber 

a preprava  

           a) netriedeného komunálneho odpadu v plastových nádobách 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l 

od fyzických a právnických osôb, vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností na území 

obce Závod, ktorí sú povinní zabezpečiť 

           - podľa potreby zberné nádoby na skladovanie netriedeného odpadu formou požiadavky 

ústnej alebo písomnej na OcÚ, 

           - uloženie zberných nádob na vhodné miesto tak, aby neprišlo k ich odcudzeniu, 

poškodeniu, neboli na chodníkoch a komunikáciách a pri zdrojoch pitnej vody,  

           - v termíne zberu pripraviť zberné nádoby na krajnicu verejnej komunikácie a to len na 

dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie, 

           - v zimnom období odpratať sneh, resp. zabezpečiť posyp z prístupovej cesty na 

vyprázdnenie zberných nádob. 

            

             Zakazuje sa  

                 - zberné nádoby preplňovať  

                 - v zberných nádobách skladovať iný ako komunálny odpad. 
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Netriedený komunálny odpad bude vyvážaný výlučne v doteraz používaných zberných 

nádobách prenajatých fyzickým a právnickým osobám v 14 – denných časových intervaloch 

v termínoch podľa dohody s prevádzkovateľom. 

                  

b) najefektívnejší spôsob zberu oddelených zložiek komunálneho odpadu je u pôvodcu 

odpadu.  

 

Obec v spolupráci so spoločnosťou  A. S. A. vykonáva separovaný zber druhotných surovín a to 

najmä : 

- papier 

- sklo 

- plastové PET fľaše a iné plasty (obalový igelit) 

- BRKO – biologicky rozložiteľný komunálny odpad (lístie, konáre, burina, resp. kuchynský odpad) 

- drobný stavebný odpad. 

 

Tieto druhotné suroviny (mimo skla, BRKO a drobného stavebného odpadu) budú zberané 1 x 

mesačne riadne zviazané, prípadne vo zviazaných, prelepených plastových vreciach. 

 

Jednorazovo bude organizovaný zber nebezpečných odpadov (ako sú batérie a akumulátorov 

olovených, niklovo-kadmiových, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť),  

 

 

c) povinnosťou občanov je zapojiť sa do separovaného zberu a ukladať odpady 

a drobný stavebný odpad tam,  kam určí obec 

- zberný papier ukladať do balíkov a previazať motúzom, osobitne baliť kartóny           

z vlnitej lepenky a veľké kartóny 

- plastové fľaše PET od minerálnych vôd, malinoviek a pod. ukladať stlačené s       

uzáverom a etiketou do plastových vriec 

- sklo biele a farebné odovzdávať do určených kontajnerov, ktoré sú umiestnené na 

vhodných miestach v obci 

- biologicky rozložiteľný odpad zneškodňovať kompostovaním na obecnom 

kompostovisku, prísny zákaz likvidácie tohto odpadu spaľovaním a kompostovaním na 

pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.  

                                                     

 

3.           Zriaďuje sa „Dočasný zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu  vznikajúceho na území obce Závod“  (ďalej len „zberný dvor“) 

na nehnuteľnosti v správe  Pasienkovej a lesnej spoločnosti  obce Závod – Pozemkové 

spoločenstvo, a to na pozemku  parcelné číslo: 2063, nachádzajúcej sa v extraviláne obce 

za železničnou stanicou. Vydáva sa „Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora“ 

(ďalej len „prevádzkový poriadok“), ktorý je prílohou č. 1 tohto VZN. Poriadok na 

zbernom dvore obec zabezpečí obsluhou, ako i primeranými technickými prostriedkami. 

Na zbernom dvore je možné skladovať výlučne triedený komunálny a drobný stavebný 

odpad vznikajúce na území obce Závod. Zakazuje sa voziť a skladovať na zbernom 

dvore nebezpečný odpad a netriedený komunálny odpad. V pochybnostiach rozhodne 

starosta obec Závod. Poplatník s bydliskom v obci Závod, ktorým je domácnosť (fyzické 

osoby) je oprávnený na zbernom dvore odovzdať maximálne do 1 m3  drobného 

stavebného odpadu ročne. Drobný stavebný odpad nad 1 m3 ročne  bude od poplatníka, 

domácnosť (fyzické osoby) na zbernom dvore prevzatý až po uhradení nákladov 

potrebných na jeho prevoz a likvidáciu na centrálnu skládku odpadov v Zohore. Drobný 

stavebný odpad od poplatníka so sídlom v obci Závod, ktorým je fyzická osoba – 

podnikateľ a/alebo právnická osoba bude prevzatý až po uhradení nákladov potrebných 

na jeho prevoz a likvidáciu na centrálnu skládku odpadov v Zohore. Každý druh odpadu 

na zbernom dvore bude skladovaný oddelene a s výnimkou BRKO v pravidelných 
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intervaloch (minimálne štvrťročne)  prevážaný na centrálnu skládku odpadov 

v Zohore.  Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu preukázať svoju totožnosť 

obsluhe zberného dvora platným dokladom totožnosti. Každý poplatník je povinný pri 

odovzdaní  odpadu na zbernom dvore tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami 

roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy zberného dvora a podľa 

prevádzkového poriadku zberného dvora.  

 

      

§ 3 znie:  

 

§ 3 

 

Určenie poplatku a sadzba poplatku 

 

Poplatok za odvoz odpadového vreca  2,20 EUR.  

 

§6 znie:   

                     
§ 6 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie o  podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závod  na rok 

2011. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  v Závode dňa  17. 

3. 2011  uznesením č. 24/2011.   

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.4.2011 a  je platné do 

schválenia nového VZN. 

 

     

 

 

       

 

                                                                                                      Ing. Peter Vrablec  

                 starosta obce 

 

 

Vyvesené  dňa  23. 3. 2011  

 

Zvesené dňa     .................. 

 

 

 


