
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 
obce Malý Cetín na likvidáciu a nakladanie s komunálnym odpadom 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Malom Cetíne na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, f) a g) cit. zákona 
a v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN): 
 

Úvodné ustanovenia 
 

Čl. 1 
Účel úpravy 

 
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany 
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 
2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce (v súlade 
s ustanovením § 39 odst. 3 zákona o odpadoch) a jeho zavedením: 
a) Zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej 
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, 
vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov 
v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych 
odpadov v rámci separovaného zberu. 
b) Zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemových 
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov 
z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
3. A ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného 
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými 
stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie 
odpadov. 

 
Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 
 Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce 

pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného 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 verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. 

 Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu 
alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. 

 Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a 
zaradiť ako samostatný druh odpadu. 

 Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy 
alebo zloženia týchto odpadov. 

 Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická, prípadne právnická osoba, u ktorej 
sa odpad nachádza. 
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 Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností, bytu alebo 
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor 
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený 
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je 
vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca. 

 Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a 
podkrovie. 

 Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých 
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 

 Skládka odpadov je miesto zo zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady 
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. 

 
Čl. 3 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 
 
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný 

obecný systém na celom katastrálnom území obce Malý Cetín. 
2.   Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich 
používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo 
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob ...) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na: 
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a podobne) uskutočnené po 

dohode s organizáciou poverenou zberom, 
b)   zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, napríklad ich 
odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou 
systému zberu KO. 
 

Čl. 4 
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek 

 
1. Držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene odpad vytriedený na 
jednotlivé zložky. 
2. Zberné nádoby sú vo vlastníctve platiteľa, právnickej osoby (PO) alebo fyzickej osoby 
(FO). Zabezpečujú si ich sami, príp. si ich môžu zakúpiť cez Obecný úrad v Malom Cetíne za 
nákupnú cenu. 
3. Všetci pôvodcovia KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO. 
Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť sa na 
obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné nádoby. 
4. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO 
a DSO v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch. 
5.   Preprava KO a zložiek: 
a) vykonávať zber, prepravu zneškodňovaného KO a drobných stavebných odpadov na území 
obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, 
b) ak sa pri vývoze odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným 
odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená 
až pri vývoze zvyšného zmiešaného KO. 
6. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia. 
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7. Obec v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (v zmysle novely zákona č. 
343/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2013) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu 
(BRO) a elektroodpadov z domácností. 
 
 Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov: 
 a) Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva: (200301) 1 x za dva 
týždne firmou ENVIGEOS s.r.o. Nitra, ktorá ho zneškodňuje na skládke NNO Rišňovce – 
Rumanová a skládke Bojná. 
 b) Spôsob triedenia zberu komunálnych odpadov: 
- papier (200101) 2 x týždenne – zber od domu k domu, 
- sklo (200102) zber skla je realizovaný jednak do veľkokapacitného kontajnera na 

zbernom dvore v obci a tiež zberom do 240 lit. nádob rozmiestnených 
na stanoviskách na triedený zber a to v počte 3 ks, 

- plasty (200139)  zber prebieha 2 x týždenne od domu k domu a tiež zberom do 240 lit. 
nádob rozmiestnených na stanoviskách na triedený zber a to v počte 3 
ks,  

- kovy (200140) zber kovov v obci je zabezpečovaný do veľkokapacitného kontajnera na 
zbernom dvore v obci, 

- BRO zber je realizovaný 2 x ročne, a to jarným a jesenným zberom, ktorý sa 
vyhlasuje obecným rozhlasom a vývoz je realizovaný veľkoobjemnými 
kontajnermi firmou ENVIGEOS s.r.o. Nitra. Odpad končí na 
kompostárni mesta Topoľčany. Reštauračné zariadenia v obci nie sú. 

- nebezpečné odpady a elektroodpad zber sa robí 2 x ročne na troch stanoviskách 
v obci i elektroodpad od domu k domu, resp. zo zberného dvora obce.  

- objemový odpad (200307) a drobné stavebné odpady (200202) zber a preprava je 
vykonávaná 2 x ročne, kde na zber sú použité veľkoobjemové 
kontajnery a zber je vykonávaný na zbernom dvore alebo na dvoch 
určených miestach obce. Odpad je následne zneškodňovaný na skládke 
odpadov Rišňovce-Rumanová alebo Bojná. 

 
 Obec Malý Cetín nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva: 
 predchádza vzniku divokých skládok, triedi odpad, zabezpečuje odvoz odpadu na  
      recykláciu, uprednostňuje zhodnotenie odpadov pred zneškodňovaním na skládke. 
 
 
 S účinnosťou od 1. januára 2006 v zmysle zákona č. 24/2004 Z. z. § 18, pri nakladaní s 
odpadmi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie ... a ods. 3 písm. n) 
zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu 
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. 
 Od septembra 2007 je v prevádzke zberný dvor odpadu obce, kde sa odkladá sklo, 
železo, drobný stavebný odpad, tuhý bioodpad (ktorý sa dá drviť, t.j. konáre, kukuričné 
stvoly), nie kvety, zelenina ani iný mäkký odpad z dvorov a záhrad. 
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Čl. 5 
Kal zo septikov 

 
1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster 

obce Malý Cetín. 
2. Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a podobne, sú 
povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi. 
3. Miesto zneškodňovania odpadov sa určuje čističkou odpadových vôd (ČOV) v obci 
Čechynce. 
4. Preprava kalov: 
a) vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov môže na území obce len  
organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s obcou, 
b) majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom takejto 
organizácie. 
c) domácnosti napojené na existujúcu kanalizačnú sieť v obci sú povinné hradiť poplatok za 
splaškové vody (odvádzané do ČOV Čechynce) v sume 25,- € na osobu za rok. 
 

Čl. 6 
Rozsah a spôsob triedenia 

 
 Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy 
stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty. 
 

Čl. 7 
Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie DSO 

 
1. Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme (v rozsahu, ktorý 
neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby …) sú 
oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre 
daného držiteľa a odpadu. 
2. Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho 
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu sa jeho držitelia 
dohodnúť s obcou na jej likvidácii (dvakrát ročne do veľkoplošných kontajnerov –VPK na 
vopred určené miesto obcou). 
3. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo 
verejného priestranstva alebo na verejnom  priestranstve výlučne na základe súhlasu obce 
s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 
životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a 
zdravia ľudí. 
4. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia 
zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady (napríklad pri 
odstránení stavby a podobne). 
5. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre 
iných účastníkov systému KO (nádoby pre bytové domy na verejnej dostupných miestach a 
podobne). 
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Čl. 8 
Ukladanie pokút 

 
1. Pokutu právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uloží obec do jedného roka odo 

dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď 
sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď 
k porušeniu povinnosti došlo. 

2. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť  a čas trvania protiprávneho konania, 
na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia. 
3. Obec môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote 
vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta 
uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykonáva, môže mu obec uložiť 
ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto VZN. 
4. Ak právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ znovu poruší v čase jedného roka od 
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto VZN povinnosť, za ktorú mu bola 
pokuta uložená alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do 
dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto VZN. 
5. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola 
uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti. 
 

Čl.  9 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, 
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, 
c) nesplní oznamovaciu povinnosť, 
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa zákona č. 223/2001. 
 
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 166,- eur. 
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec. 
4.   Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) sú príjmom 
rozpočtu obce. 

 
Čl. 10 

Prechodné ustanovenia 
 
 Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 
ods. 8 zákona o odpadoch do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN nemôže 
túto činnosť ďalej na území obce vykonávať. 
 

Čl. 11 
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov 
 
1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce za drobné 
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. 
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2. Poplatok platí: 
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny 
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, 
určenú na podnikanie (podľa počtu stálych zamestnancov), 
c) fyzická osoba alebo právnická osoba (i keď v obci nemá trvalý pobyt), ktorá je vlastníkom 
alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné 
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor. 
3. Platiteľ poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového 
priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých 
vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia 
zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec je platiteľom 
správca. 
4. Sadzba poplatku v obci je 0,0410 eur na osobu a kalendárny deň  pre trvalo bývajúcich 
občanov. Tiež poplatok 0,0410 eur na kalendárny deň platí jednorázovo na celý kalendárny 
rok osoba, ktorá je vlastníkom neobývaného domu alebo bytu (i keď v obci nemá trvalý 
pobyt).  
5. Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v tomto VZN znížiť aj pod uvedenú sadzbu alebo 
môže poplatok odpustiť.  
6. Obec Malý Cetín poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe 
podkladov: 
- že je držiteľom preukazu ZŤS – bude mu poskytnutá zľava 25 % z poplatku za   likvidáciu 
komunálneho odpadu. Žiadateľ musí predložiť písomnú žiadosť s fotokópiou preukazu ZŤP. 
Obec vydá súhlas rozhodnutím. 
 

Čl. 12 
 
 Toto VZN bolo prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa  
14. 12. 2012 a nadobúda platnosť 1. januára 2013. 
 
 
Vyvesené: 17. 12. 2012 
Zvesené:   31. 12. 2012 
 
 
 
 

 Leonidas Charizopulos 
                starosta obce 
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE O POČTE STÁLYCH ZAMESTNANCOV 
 
 
 
Obchodný názov firmy:  …………………………………………….. 
 
Miesto podnikania:   ……………………………………………… 
 
Adresa:    ……………………………………………… 
 
IČO:     ……………………………………………… 
 
 
 Týmto čestne prehlasujem, že vo firme je evidovaných k 1. 1. 2013 
 
 ………….  stálych zamestnancov. 
 
 
 Prehlasujem, že po skončení kalendárneho roka oznámim Obecnému úradu 
v Malom Cetíne zmenu v počte stálych zamestnancov k 1. januáru nasledujúceho roka. 
 
 Príslušný údaj slúži pre stanovenie poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 2/2012, ako aj 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. Sme si vedomí následkov za uvedenie nesprávnych údajov, ktoré sa 
považujú za priestupok (zákon č. 372/1991 Zb. o priestupkoch), tj., že nám môže byť uložená 
obcou pokuta. 
 
 Toto čestné prehlásenie je potrebné zaslať na Obecný úrad v Malom 
Cetíne najneskôr do 31. januára 2013. 
 
 
 
V Malom Cetíne dňa ………………… 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………… 
                     pečiatka – podpis 
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