Dôvodová správa
Návrh VZN č. , ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobným stavebným odpadom a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa
mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným
stavebným odpadom bol uskutočnený z dôvodu kompletizácie povinností obce aj občanov v oblasti
odpadového hospodárstva, z dôvodu upresnenia informácií pre občanov a zároveň aby bolo
Všeobecne záväzné nariadenie v súlade so zákonom.
Zoznam častí, v ktorých boli navrhnuté zmeny:
1) § 1 Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov. Ďalej upravuje
práva a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov, povinnosti správcov nehnuteľností,
prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti oprávnených organizácií s cieľom chrániť životné prostredie,
zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území obce Nesluša.
- predmet úpravy bol doplnený z dôvodu, aby hneď na začiatku bolo ujasnené čo Všeobecne
záväzné nariadenie obsahuje
2) §2 Záväznosť nariadenia
Toto nariadenie je záväzne pre pôvodcov odpadov v zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, a to všetky fyzické osoby (občania), právnické osoby, fyzické osoby oprávnené
podnikať a iné organizácie, združenia, ktorí produkujú komunálne odpady v katastrálnom území
obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- doplnenie usmernenia, koho VZN zaväzuje riadiť sa ním v oblasti odpadového hospodárstva
3) § 5 Nezákonné umiestnenie odpadu, ods. 1 sa mení:
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú:
a ministerstvo,
b inšpekcia,
c okresný úrad v sídle kraja,
d okresný úrad,
e obce,
f Slovenská obchodná inšpekcia,
g colný úrad,
h Kriminálny úrad finančnej správy.
- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva boli upravené na základe § 104 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 7 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ods, 1 sa mení a dopĺňa:
Pre osady v katastrálnom území obce Nesluša obec zabezpečuje zber komunálneho odpadu formou
stojiska pri Obecnom úrade pomocou umiestnenia 1100 l uzamykateľnej nádoby.
Majitelia chát dostanú kľúče od tohto kontajnera, pričom prvý kľúč dostanú bezplatne, ale v
prípade straty uhradia plnú sumu za náhradný kľúč.
- zmena v nakladaní s komunálnym odpadom v osadách bola navrhnutá z dôvodu, že aktuálny
systém zberu nevyhovoval majiteľom nehnuteľností v osadách.
5) § 10, ods. 7, sa mení:
Vrecia s plastami je potrebné vyložiť k najbližšiemu stojisku na triedený zber.
- zmena v určení miesta na vykladanie vriec s plastami v deň zberu nastal z dôvodu lepšej
prístupnosti
6) § 15 písm. h) sa odstraňuje, nakoľko sa vypracúva už iba Program Slovenskej republiky a
program kraja
7) §17 Dôvod nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad
Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81
ods. 21 zákona o odpadoch. Na základe tejto možnosti obec preukáže plnenie zhodnocovania
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v kompostéroch, ktoré boli rozdané do domácnosti.
- § 17 bol doplnený na základe § 81 ods. 8 písm. k) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
8) §18 Priestupky, priestupkové konanie, pokuty sa odstraňuje ods. 6, 7 nakoľko § 5 zákona č.
71/1969 Zb. O správnom konaní hovorí ,,Na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré
určuje osobitný zákon; ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, rozhoduje
obec.“
9) §19 Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší: Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.
- zrušovacie ustanovenie boli doplnené z dôvodu lepšieho prehľadu ktoré VZN prestanú v oblasti
odpadového hospodárstva platiť od 01.01.2021
10) § 20, ods. 2 bol odstránený, nakoľko obce už Program odpadového hospodárstva nevypracúvajú
11) Na základe doplnenia údajov bolo zmenené číslovanie jednotlivých ustanovení (§, ods., písm.).

