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OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

,

ZAPISNICA
Zo 6. ZASADNUTIA
POSLANCOV
,

OBECNEHO
ZASTUPITEĽSTVA

LOVCEVO
,

VOLEBNOM OBDOBI
2014 - 2018
v

ZO DNA
11. decembra 2015.

'

.

-2Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovce zvolaného v zmysle zákona č.
36911990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na deň 11.12.2015 začalo o 19.00 hod. v kancelárii

.

-

starostu obce Lovce /

Prítomní:

viď.

Príloha č. l - pozvánka/.

podľa prezenčnej

listiny /

viď.

Príloha č . 2/

Prítomní poslanci: Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan Kováč
Hlavný kontrolór: Ing. Ján Malý - prítomný
Účtovníčka obce: Martina Zimmermanová - prítomná

Neprítomní poslanci: Róbert Novácky - ospravedlnený, Ing. Štefan Kukučka - PN

Návrh Programu:
1.
2.
3.
4.
5.

/ viď.

príloha č. 1 - pozvánka/

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 - hlavný kontrolór
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018 - hlavný
kontrolór.
6. Návrh rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018.
7. Návrh VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovce.
8. Návrh VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
9. Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
1O. Odkúpenie pozemku obcou Lovce.
11. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - OZ Cerianka
12. Rôzne.
13.Záver.

K bodu 1: Otvorenie.
Šieste zasadnutie OZ Lovce vo volebnom období 2014 -2018 začalo 'o 19.00 hod. v
kancelárii starostu obce Lovce. Rokovanie OZ otvoril starosta obce Lovce Bc. František
Richter, ktorý privítal poslancov, hlavného kontrolóra a zamestnankyne obecného úradu.
Ďalej konštatoval, že sú prítomní na zasadnutí 3 poslanci OZ - Karol Gálik, Mgr. Marta
Gažiová, Milan Kováč a je neprítomný a pracovne ospravedlnený poslanec Róbert Novácky
a Ing. Štefan Kukučka je PN / viď. Príloha č. 2 - Prezenčná listina/, a že OZ Lovce je
uznášania schopné. Ďalej uviedol, že všetky materiály na dnešné rokovanie boli v zákonnej
lehote zverejnené na úradnej tabuli obce Lovce a tiež boli poslané elektronickou poštou
poslancom na pripomienkovanie. Následne oboznámil starosta obce prítomných s
navrhovaným programom rokovania.

3K bodu 2:

Určenie zapisovateľa

-Ako

zapisovateľku

zamestnankyňu
hlasovať

a overovateľov zápisnice.

dnešného zasadnutia OZ Lovce navrhol starosta Bc. Richt.tr

obecného úradu Elišku

Tižňovskú. Keďže

neboli iné návrhy poslancov, dal

o uvedenom návrhu.

Obecné
zamestnankyňu

zastupiteľstvo

obce Lovce schvaľuje na dnešné zasadnutie ako

obecného úradu Elišku Tižňovskú.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Ako

zapisovateľku

Kováč,

proti nebol

overovateľov

Kováča. Keďže

zápisnice navrhol starosta obce poslancov Karola Gálika a Milana
neboli iné návrhy od poslancov dal starosta Bc. Richter hlasovať o uvedenom

návrhu.
Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce

schvaľuje

na dnešné zasadnutie

overovateľov

zápisnice poslancov Karola Gálika a Milana Kováča.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

K bodu 3: Schválenie programu rokovania.

V tomto bode oboznámil starosta obce Bc. Richter prítomných poslancov OZ Lovce o
navrhovanom programe v zmysle zaslanej pozvánky. Po oboznámení s programom dal
priestor poslancom na doplnenie, alebo zmenu navrhovaného programu. Nakoľko neboli zo
strany poslancov OZ Lovce žiadne pozmeňujúce návrhy, ani doplnenia k bodom
navrhovaného programu rokovania, pristúpilo sa k hlasovaniu za navrhovaný program.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
bez zmien a doplnení.

schvaľuje

návrh programu na dnešné zasadnutie

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Schválenie programu rokovania.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 -hlavný kontrolór
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018 - hlavný
kontrolór.
6. Návrh rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018.
7. Návrh VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovce.
8. Návrh VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.

49. Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
1O. Odkúpenie pozemku obcou Lovce.
11 . Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - OZ Cerianka
12. Rôzne.
13. Záver.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej

činnosti

Kováč,

proti nebol

na prvý polrok 2016 - hlavný kontrolór

V tomto bode starosta obce udelil slovo Ing. Jánovi Malému, hlavnému kontrolórovi obce
Lovce, ktorý oboznámil prítomných poslancov s plánom kontrolnej činnosti, ktorý bude
vykonávať v prvom polroku 2016, ďalej ich oboznámil s novým zákonom o finančnej
kontrole a o nových smerniciach, ktoré je potrebné vypracovať v nasledujúcom období.
Materiál k tomuto bodu, tzn. Návrh plánu kontrolnej činnosti / viď. Príloha č.3 / bol zaslaný
v zákonnej lehote poslancom, bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce Lovce
a neboli k nemu prijaté žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2016.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.
K bodu S: Odborné stanovisko k návrhu
- hlavný kontrolór.

rozpočtu

Kováč,

proti nebol

obce Lovce na roky 2016 - 2018

V tomto bode udelil slovo starosta obce Bc. František Richter opäť hlavnému
kontrolórovi obce Ing. Jánovi Malému. Menovaný predniesol prítomným stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018, odporučil poslancom
predložený návrh rozpočtu schváliť, nakoľko návrh rozpočtu s pohľadu zákona je dodržaný /
viď. príloha č. 4/.
Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce berie na vedomie odborné stanovisko hlavného

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Ko;váč,

proti nebol

K bodu 6: Návrh rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018

V tomto bode starosta obce udelil slovo účtovníčke obce Martine Zimmermanovej,
ktorá poslancom vysvetlila jednotlivé položky, navýšenie a zníženie jednotlivých položiek.
/viď. Príloha č.5/. Návrh rozpočtu bol pred zasadnutím zaslaný aj poslancom OZ a hlavnému
kontrolórovi elektronickou poštou. Návrh rozpočtu obce Lovce bol tiež v zákonnej lehote
zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce Lovce a neboli k nemu prijaté žiadne
pripomienky. Poslanci v tomto bode viedli rozsiahlu diskusiu.

5Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh rozpočtu obce Lovce na roky
2016 - 2018.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

K bodu 7: Návrh VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovce.
V tomto bode starosta obce Bc. František Richter oboznámil prítomných poslancov
s návrhom VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Lovce / viď. Príloha č. 6/. Poslanci diskutovali
o zmenách jednotlivých sadzieb za miestne dane. Účinnosť VZN je od O1.01.2016.
Návrh VZN Obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad bol zaslaný poslancom pred zasadnutím OZ na
pripomienkovanie. Návrh VZN bol tiež v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na
web stránke obce Lovce Zo strany poslancov, ani občanov neboli ani k jednému druhu
a výške poplatkov zaslané žiadne dotazy ani pripomienky. Schválením tohto návrhu VZN
a nadobudnutím účinnosti sa zároveň ruší staré VZN zo dňa 13.12.2013 aj s dodatkom / viď.
Príloha č. 7/.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje VZN obce Lovce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Lovce.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

K bodu 8: Návrh VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
V tomto bode starosta obce Bc. František Richter oboznámil prítomných poslancov
s návrhom VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora / viď. Príloha č. 8/.
Účinnosť tohto VZN je od O1.01.20 16. Návrh uvedeného VZN bol zaslaný pos lancom pred
zasadnutím OZ na pripomienkovanie. Návrh VZN bol tiež v zákonnej lehote zverejnený na
úradnej tabuli a na web stránke obce Lovce Zo strany poslancov, ani občanov neboli zaslané
žiadne dotazy ani pripomienky. Schválením tohto návrhu VZN a nadobudnutím účinnosti sa
zárovei1 ruší staré VZN zo dňa 20.09.2013 / viď. Príloha č. 9/. V tomto bode starosta obce tiež
vysvetlil poslancom
nový zákon o odpadoch, ďalej ich oboznámil s rokovaniami
s Technickými službami mesta Zlaté Moravce a inými firmami o spôsobe vyvážania
a separácie komunálneho odpadu. Oboznámil s rokovaniami s Organizáciou zodpovednosti
výrobcov( OZV). Vysvetlil dôležitosť informovať a naučiť občanov separovať, aby sa
v priebehu niekoľkých rokov dospelo k zníženiu poplatku za komunálny odpad. Ďalej sa
dohodli na vypracovaní harmonogramu vývozu a spôsobe separácie všetkých druhov odpadu
a o vytvorení zberného dvora.
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Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného
dvora.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

K bodu 9: Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
V tomto bode starosta obce Bc. František Richter oboznámil prítomných poslancov
s návrhom VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach /viď. Príloha č. 10/. Účinnosť tohto VZN je od
01.01.2016. Návrh uvedeného VZN bol zaslaný poslancom pred zasadnutím OZ na
pripomienkovanie. Návrh VZN bol tiež v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na
web stránke obce Lovce Zo strany poslancov, ani občanov neboli zaslané žiadne dotazy ani
pripomienky. Schválením tohto návrhu VZN a nadobudnutím účinnosti sa zároveň ruší staré
VZN zo dňa 30.07.2008 /viď. Príloha č. 11/.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schval'uje VZN o určení výšky, spôsobu platenia
a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

K bodu 10: Odkúpenie pozemku obcou Lovce.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o návrhu odkúpenia pozemkov,
parcelné číslo 1544/ 1 a 1544/2 v katastrálnom území obce Lovce, na liste vlastníctva 162,
pozemok oproti kostolu / viď. Príloha č. 13/. Jedná sa o parcely registra C, trvalé trávne
porasty, pričom na týchto pozemkoch sú traja majitelia:
Štefan Horvát, Lovce 12, 951 92 - 1544/1 - 416 - výmera 116,00 m2, 1544/2 - 416- výmera
116,67m2
Peter Repa, Lovce 119, 951 92 - 1544/ 1 - 116 - výmera 29,00 m2, 1544/2 - 1/6 - výmera
29,17 m2
Mária Gáliková, Lovce 117, 951 92 - 1544/1 - 1/6-výmera 29,00 m2, 1544/2 - 1/6-výmera
29,17 m2.
Starosta obce tiež informoval poslancov, že na obecnom úrade už prebehli rokovania
s majiteľmi uvedených pozemkov, pričom bola dohodnutá aj predbežná cena, konkrétne za
podiel Štefana Horváta na oboch parcelách- 235,00 EUR, za podiel Petra Repu na oboch
parcelách - 225, 11 EUR, a za podiel Márii Gálikovej na oboch parcelách - 225, 11 EUR.
Dôvodom návrhu na odkúpenie predmetných pozemkov obcou Lovce je umiestnenie
pozemku v strede obce, súčasné nevyužitie a zanedbaný stav pozemkov a do budúcna
pretvorenie týchto pozemkov obcou Lovce na oddychovú zónu, detské ihrisko a parkovisko.
K uvedenému neboli zo strany poslancov, ani hlavného kontrolóra žiadne pripomienky.

1
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Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje odkúpenie pozemkov pre obec Lovce,
konkrétne parciel registra C, trvalé trávne porasty, v katastrálnom území obce Lovce, čísla
~411 a 1544/2 na liste vlastníctva č.162 od majiteľov Štefana Horváta, Lovce 12, 951 92, parcela 1544/1, podiel 4/6, o výmere 116,00 m2, parceJ.ii
1544/2, podiel 4/6, o výmere 116,67m2 za cenu 235,00EUR, Petra Repu,
Lovce 119, 951 92, parcela 1544/1, podiel 1/6, o výmere 29 ,00 m2, parcela 1544/2, podiel
1/6, o výmere 29,17 m2 za cenu 225,11 EUR, Márii Gálikovej,
Lovce 117,
951 92, parcela 1544/1, podiel 1/6, o výmere 29,00 m2, parcela 1544/2, podiel 1/6, o výmere
29,17 m2 za cenu 225,11 EUR.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

kováč,

proti nebol

K bodu 11: Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov -OZ Cerianka.
V tomto bode starosta predniesol poslancom, že OZ Cerianka podalo písomnú žiadosť
o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2016 v sume 600,- €, / viď. Príloha č. 12/.
Zástupca Občianskeho združenie Milan Kováč v krátkosti vysvetlil účel použitia finančných
prostriedkov. Zo strany poslancov neboli žiadne dotazy.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje
prostriedkov OZ Cerianka na rok 2016 vo výške 600,-€.

žiadosť

o pridelenie

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

finančných

proti nebol

K Bodu 12:Rôzne

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o stave prác multifunkčného ihriska,
o kamerovom systéme. Poslanci v ďalšom viedli rozsiahlu diskusiu ohľadom výstavby
bytoviek. Dohodli sa na ďalšom stretnutí na ktorom si vypočujú názory obyvateľov obce,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 20.12.2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Poslankyňa Mgr.
Gažiová navrhla do budúcna chváliť VZN o používaní zábavnej pyrotechniky. Nakoniec
diskusie sa preberali kultúrne podujatia na nasledujúce obdobie - Ples Lovčanov a fašiangy.

K bodu 13: Záver
V tomto bode starosta obce poďakoval prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi,
účtovníčke obecného úradu a všetkým prítomným za účasť na 6. zasadnutí OZ Lovce vo
volebnom období 2014 - 2018.
Nakoľko boli prerokované všetky body zasadnutia, poďakoval
účasť a zasadnutie OZ Lovce ukončil o 20.45 hod.

ešte raz všetkým prítomným za
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Prílohy k zápisnici:
Príloha č. I: Pozvánka + potvrdenie o prevzatí pozvánky.
Prílo„ Prezenčná listina.
Príloha č.3: Návrh plánu kontrolnej činnosti na l. polrok 2016
Prílo~ovisko hlavného kontrolóra obce Lovce k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2 0 1 Príloh~ového rozpočtu obce Lovce na 2016 - 2018.
Príloha č.6: VZN ob e Lovce o miestnych daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území o
Príloha č.7 : Zrušené VZN obce Lovce o miestnych daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Lovce.
Príloha č.8: VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným
odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
Príloha č.9: Zrušené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností v obci Lovce.
Príloha č. IO: VZN obce Lovce o určni výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ Lovce.
Príloha č.11: Zrušené VZN.
Príloha č.12: Žiadosť OZ Cerianka.
Príloha č. 13: Výpis z listu vlastníctva č. 162.
Príloha č.14: Uznesenia
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Zápisnica vyvesená na úradnej tabuli obce Lovce dňa: 21.12.2015
Zápisnica zverejnená na web stránke obce Lovce - www.lovce.eu dňa 21.12.2015
Zápisnica zvesená z úradnej tabule obce Lovce dňa:

OBECLOVCE
95192Lovce222, okres Zlaté Moravce

Obecný úrad
Č.p.: 731 /2014-6

POZVÁNKA
V zmysle zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zvolávam 6. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Lovce vo volebnom období 2014 - 2018 na deň:

11.decemhra 2015 /piatok/ o 19.00 hod.
v priestoroch Obecného úradu Lovce.

Návrh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.

programu:
Otvorenie.
Určenie zapisovateľa

a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Návrh plánu kontrolnej činno sti na prvý polrok 2016 - hlavný kontrolór.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018 - hlavný
kontrolór.
Návrh rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018.
Návrh VZN obec Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku 11Za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovec.
Návrh VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v Materskej ško le v Lovciach.
Odkúpenie pozemku obcou Lovce.
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - OZ Cerianka.
Rôz!}_e.
OBEC tO VCf
Záver.
9 ')

V Lovciach

dňa

07.12.2015
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František Richter

'

Vyvesené na úradnej tabuli obce Lovce dňa 07.12.2015
Zverejnené na web stránke obce Lovce - www.lovce.eu

dňa

/. /

07.12.2015 .

OBECLOVCE
O b ec n ý úr ad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Potvrdenie o prevzatí pozvánky
na 6.zasadnutie OZ Lovce na deň 11.12.2015.

Poslanci OZ:
Mgr. Marta Gažiová
Ing. Štefan Kukučka
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Róbert Novácky

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Malý

Účtovníčka obce

Martina Zimmermanová
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Starosta obce
Bc. František Richter
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Karol Gáli k
Milan Kováč

I

1

-

<'--\,

/

-~ . _„vl.- "°'

„ .. „ .

'"L . ..._ ~ ~

. ........ ..l!~J.„ .....~-~--„~~--·~-~-

OBEC Loyc~_ ·;

- .., a_ .,
...,: .1l O
'J l 1 . · · /. "'
95•
·. iCO: 3v8 101

o~č.: 207 ·t03 7 920

L

OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

PREZENČNÁ LISTINA
zo 6. zasadnutia poslancov OZ Lovce vo volebnom období 20 14 - 20 18 zo
19.00 hod. v priestoroch Obecného úradu Lovce.

dňa

11.12.2015 o

Prítomní:
Poslanci OZ:
Mgr. Marta Gažiová
Ing. Štefan Kukučka
Karol Gálik
Milan

Kováč

Róbert Novácky

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Malý

Starosta obce
Bc. František Richter
Účtovníčka obce
Martina Zimmermanová
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OBEC LOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovec 222, okres Zlaté Moravce

v

,

PREZENCNA LISTINA
zo 6. zasadnutia poslancov OZ Lovce vo volebnom období 2014 - 2018 zo
19.00 hod. v priestoroch Obecného úradu Lovce.

Prítomná verejnos ť:

dňa

11.12.2015 o

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
V súlade s ustanovením§ l 8 ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením obce Lovce o kontrolnej
činnosti

predkladám

Obecnému

J.

zastupiteľstvu

Lovce tento návrh plánu kontrolnej

činnos ti

na 1. polrok 2016

V oblasti kontrolnej zákonnosti, účinno sti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj
s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitých predpisov

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového Zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
vykonať kontroly aktuálnosti
1.
2.
3.
4.

II.

VZN o kontrolnej čin nosti
Zásad vykonávan ia predbežnej finančnej kontroly
Zásad nakladania s majetkom obce a ich dodatku č. l o vymáhaní pohľadávok
VZN o predaji výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

V oblasti správy daní a poplatkov

Priebežne
vymáhaní

III.

poskytovať

odborno - metodickú pomoc poverenému správcovi daní najmä pri
pohľadávok v zmys le Zásad hospodárenia s majetkom obce.

V oblasti doddiavania ústavnosti a zákonnosti

l .Na základe písomného poverenia starostu obce plniť úlohy zodpovedného zamestnanca
obce pri podaniach obsahujúcich využi tie ústavného práva obyvateľmi obce na inú právnu
ochranu ako je súdna ochrana naj mä pri riešení susedských sporov
2. Monitorovať dodržiavanie harmonogramu úloh a povinností obce do 30.06.2016, ktorý
spracovalo ZMOS v zmysle nového zákona o odpadoch.
3. Odborná pomoc zamestnancom obce pri vybavovaní

sťažností

a petícií.

4 . Plniť úlohy zodpoved nej osoby pri oznamovaní protispo l očenskej činnosti podľa zákona
č. 307/2014 Z.z. a Internej smernice pre uplatnenie dikcie normatívneho právneho aktu.

IV.

Kontrola príjmov , výdavkov a finan čných operácií obec

1. Na úseku príjmov a výdavkov v ob lasti nakladania s odpadmi
2. Na úseku finančných operácií
MŠ
ŠJ

IV.

Iné úlohy

zákona o obecnom zriadení spracúvať priebežne správy a predkladať odborné
stanoviská pre obecné zastupiteľstvo
2. Na základe požiadania Obecného zastupiteľstva Lovce vykonať neplánované kontroly
a podať o nich správy
1.

Podľa

Poznámka: Dňom vyvesenia a zverejnenia tohto návrhu plynie desaťdňová lehota počas
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k tomuto návrhu či už
v písomnej forme alebo elektronicky na Obecnom úrade Lovce.

~/(

)

In~~alý

Predkladá

hlavný kontrolór

OBEC LOVCE
9S 1 9..:.'. LOVCE 222'
IČO: 308 161
OI Č: 202103/920

3, f( ?t/J

Vyvesené a zverejnenie: }
Pripomienky vyhodnotené:
Schválené:

~\- ~"1-

Účinnosť: od 01.01.2016

L>

/.J"L.<!:> o L'\

~

ODBORNÉ STANOVISKO
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
,

v

OBCE LOVCE K NAVRHU ROZPOCTU
NA ROKY 2016 - 2018

Podľa

§ 18 f ods.1 písm. c) zákona

č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
(ďalej len „stanovisko").

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA
Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
na roky 2016 - 2018 a návrh rozpočtu na rok 2016 (ďalej len „návrh
rozpočtu ") z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho
zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu Lovce (ďalej len „OZ").
viacročného rozpočtu

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
konkrétne:
-zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v Z.n.p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z.z.)
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.).
Návrh

rozpočtu zohľadňuje

príslušné ustanovenia::

-zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého obec vydala všeobecne
záväzné nariadenie k jednotlivým miestnym daniam
- zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- ostatných súvisiacich právnych predpisov napr. Zákon o obecnom zriadení,
Zákon o majetku obcí, Zákon o odpadoch atď.

2. Dodržanie

informačnej

povinnosti zo strany obce Lovce

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2015 a webovej stránke
obce dňa 25. 11.2015 t.j. zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho
schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č . 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

B. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU
ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004
Z.z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2016 - 2018 t.j. ako strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri
rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet na roky 2016 -2018 je zostavený v rovnakom členení v akom
sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2016 je
po schválení OZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.

Východiská tvorby

rozpočtu

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je celkovom objeme 170 698,00 €, predkladá sa ich
nárast oproti roku 2015.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že úroveň navrhovaného rozpočtu príjmov na rok
2015 bude nižší ako dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2015 t.j. + 227 079, 18 €.
Z uvedeného vyplýva,
príjmov.

Vo výdavkovej

časti

skutočnosť

naplnenia príjmov je lepší ako predpoklad návrhu

predstavuje celkový objem 149976,11 €.

U výdavkov za rok 2015 konštatujem, že úroveň výdavkov bude vyššia o 189 808,07 €
ako sa predpokladalo.
V tomto roku treba korektne priznať, že rast výdavkov kopíroval rast príjmov.

C. ZHODNOTENIE NÁ VRHU HOSPODÁRENIA NA ZÁKLADE
VIACROČNÉHO ROZPOČTU
Výrazná pozitívny vplyv na hospodárenie obce v roku 2015 mali kapitálové príjmy vo výške
222374,63 €.V návrhu rozpočtu sa rok 2016 sa uvažuje s prebytkom rozpočtu+ 20721 ,89 €.
Z tohto prebytku je možné kryť schodok finančných operácií (napr. neočakávané výdavkové
operácie pri haváriách, poruchách a pod.)

D. ZÁVER - ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu a návrh rozpočtu obce na rok 2016 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákonom č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenie Zákona
Z.z. a ostatné súvi siace právne normy.

č.

582/2004 Z.z„ O Zákone
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Ing. Ján Malý
Hlavný kontrolór obce

564/2004

/

f.
Obec Lovce

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2016- 2018
#-·~

€

,

·--

.,

.. -··

€

€

-'

"

€

€

• <1

.

Skutočnosť Skutočnosť

f1

Bežné príjmy

-~ ot~!;~.;-h

J„ __ ••
•

Kód
zdroj
a
41
41
41
41
41
41

~
i

Daiíové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
111 003 podielové dane fyzické osoby
121 001 daň z pozemkov
121 002 daň zo stavieb
Dane za špecifické služby
133 001 za psa
133 012 za užívanie verejného priestranstva
133 013 za kom.odpady a dr.st.od. TKO
Príjmy z vlastníctva majetku
".
212 003 z prenájmu budov KO.OS
212 004 z prenájmu stroj.,prístr.,zar.
. Adm inistratívne poplatky a iné poplatky
n:.•
221 004 ostatné poplatky
222 003 za poru šenie predpisov
223 001 za predaj výr. ,tov.a služieb
223 002 za jasle, MŠ, šk.klub detí
223 003 za stravné
„

41
41

llo·

41
41
41
41
41

J._.

~: ~·

Položka

-

.
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~ . .f.

2013

..._,

•\:

l ~~-·~ r.(_ ~~ \ :1.'t--~ "lÄ; ~·~~~~ \·~~

jl.,''
...

142 834,87
129 705,73
10 781,48
2 347,66
9 820,95
430,00
13,64
9 377,31
42_D,86
411,73
9,13
3 120,84
622,69
0,00
713,47
913,12
775,55

~~ ~ ".:--~''"• ~,.,

:

1

:1

2014

C", ••
•

Očakavana

'

..

skutočnosť

Rozpočet

"'

na rok

..

„.. '

153 426,77
138 422,50
11 690,13
3 314,14
9 566,83
490,00
0,00
9 076,83
1 877,96
1 877,96
0,00
3 933,56
912,72
20,00
1 048,00
754,84
1 198,00

~015

150 658,00
138 000,00
1 o 200,00
2 458,00
8 920,00
400,00
20,00
8 500,00
400,00
400,00
0,00
3 300,00
1 000,00
0,00
450,00
800,00
900,00
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~
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1
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€
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Rozpoč et

Rozpočet

Rozpočet

na rok

na rok

na rok

2016

2017

2018

'„

f

1

i:_)

2015
146 600,00
138 000,00
5 500,00
3 100,00
12 710,00
710,00
0,00
12 000,00
1 430,00
1 430,00
O,Oó
4 200,00
1 000,00
600,00
1 000,00
500,00
1 100,00

!

147 958,00
138 000,00
7 500,00
2 458,00
10 '520,00
500,00
20,00
10 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
3 850,00
1 000,00
0,00
1 000,00
650,00
1 100,00

147 958,00
138 000,00
7 500,00
2 458,00
10 520,00
500,00
20,00
10 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
3 850,00
1 000,00
0,00
1 000,00
650,00
1 100,00

147 958,00
138 000,00
7 500,00
2 458,00
10 520,00
500,00
20,00
10 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
3 850,00
1 000,00
0,00
1 000,00
650,00
1 100,00

,_J
f_
~-

;J

J>

V1

}"l

'\.
41

-

- - -·-..
"
Uroky
·r41
242 OOO z vkladov
41
292 012 z dobropisov
292 017 vratky
41
·- ..:..~~ „.!"'\.,. -· · -''•
Granty a transfery
111
311 OOO granty
111
312001 zo štátneho rozpočtu
41
312 007 z rozpočtu obce
11H
312 008 Z rozpočtu VUC
111
312 012 zo štátneho rozpočtu
41
314 OOO trans.sub,nezar.vo VS v„

, ___

45

233 001
322 001

-

....

"'

~ \

-

~,

.... ,•

·, -

~

0,00

150,00

0,00

100,00

100,00

100,0

1 003,55

2 344,39

784,00

878,30

930,00

930,00

930,00

10,76
992,79
0,00

11,01
2 333,38
114,33

20,00
764,00
0,00

20,00
662, 1
196,20

20,00
760,00
150,00

20,00
760,00
150,00

20,00
760,00
150,00

33 912,42

31 077,63

2 500,00

5 948,25

6 840,00

6 840,00

6 840,00

0,00
1 930,00

15 000,00
3747,10
2 639,85

0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00

0,00

0,00

640,00
4 500,00
200,00
608,25
0,00

0,00
640,00
6 000,00
200,00
0,00
0,00

0,00
640,00
6 000,00
200,00
0,00
0,00

0,00
640,00
6 000,00
200,00
0,00
0,00

-.

~

"

0,00
31 982,42

-

Bežné e_ríimv spolu:
Kapit.i~o_vé

43
111

96,01

229 002 1za _odber podzemnej vody

46

454 001

191113,49

202 227,14

166 562,00

171 766,55

171 598,00

171 598,00

171 598,00

0,00

16 484,41

0,00

222 374,63

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2 984,41
13 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

300,00
93 500,00
128 574,63

0,00
0,00
0,00

0,00
0 ,00
0,00

0,00
0,00
0,00

556,00

92 575,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
556,00

0,00
92 575,26

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

191113,49

202 227,14

166 562,00

171 766,55

171 598 ,00

171 598,00

171 598,00

0,00
556,00

16 484,41
92 575,26

0,00
0,00

222 374,63

0 ,00
0,00

0 ,00
0,00

0,00
0,00

operácie

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy z finančných operácií
Rozpočtové

príjmy spolu

-~"" -~<:·' ~.'

„_ ,-· ":•~-.:~ · 1

~

0,00

príjmy
z predaja pozemkov
zo š tátneh~ozpo čtu
zo št.itneho ú1.el fondu

finančné

o

24 690,68
1 000,00

322 (07
f 'rijmy z fin1111čnych oporácii
1319
453 ooo [zostal prost z pŕedch.rok
~

-

0,00

191669,491 311286,811 166s62,001394141,181 171 s98,001171 s98,001 171 s98,oo

.-

V Lovciach 24.11.2014

~

vyvesené dňa: 25.112015
zvesené dňa ~ I\· Y2..· 'Z.AK
vypracovala:,Martina Zimmermanová
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starosta obce
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,_

výdavky

~

€

€
·". 1..1

Skutočnosť Skutočnosť

Bežné výdavky
Kód
zdroj
a

- 41
46
41

4G
41
41
46
111
41
111
46
41
46
111
41
41
46
111
41
111
41

Položka

„., ...:: ....

"" .

~

.„ '""'.'

~

-"' ·~·--

?

,

'

na rok

na rok

2013

2014

„:_

„

í..o'

1il

'

Očakávaná
skutočnosť

~

2015

1 064,41
7 755,56

140474,13
27 404,95
13 500,00
12 309,48
8 000,00
224,23
4 264,90
1 700,00
50,00
17271 ,82
203,74
3 700,00
2 257,33
300,00
33,54
6 292,51
32 070,1 7

637
Služby
637
Služby
641
Rozpočtovej organizácií
642
Jednotlivci
642
bbčian.združ„nadácií, nein.f
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť
'-~
...lo.o.4:„
~ ~ ~~·"
632
Energie, voda a komunikácie
637
Služby
~,· j.i ~ iť:· -:- -~ -=.:~."t~· ~ -~-~~~~~~j~'
01.6.0. Všeóbec. verej.služby

0,00
0,00
932,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 800,00
0,00
0,00
91,46
0,00
1175,71
22,20
1 175,71

76 506,00
39 840,00
0,00
14 450,00
0,00
400,00
4 910,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
1 350,00
8 356,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
. 200,00
0,00
200,00

280,54

3323,17

0,00

•.„

..,

€ '
.

....,

'
··-;

,

i lj" ,_'

i_~ ·-~

~·,__ ~

f

'

' na rok
·J i

na rok

€· . . -

€

i~

ľ

Rozpočet

na rok

40 103,86
17 059,66
0,00
6 180,67
0,00
124,38
4 348,22
0,00
0,00
1 523,64
0,00
0,00
1114,88
0,00

1::.;.·~

- .•..

Rozpočet

01 .1. 1.6 Výdavky verejnej správy
610
Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnania
610
Mzdy, platy, služobné výdavky, os.vyrovnania
Poistné
a príspevok do poisťovní
620
620
Poistné a príspevok do poisťovní
631
_c:estovné náhrady
632
Energie, voda a komunikácie
632
Energie, voda a komunikácie
632
Energie, voda a komunikácie
Materiál
633
633
Materiál
633
Materiál
634
Dopravné
634
Dopravné
634
Dopravné
635
Rutinná a štandardná údržba
637
Služby

'..Ii~ - · ?~-.:,-

41
41

~

:;i"."!"

~.-. t

€

.

~~

'

Rozpočet

na rok

na rok

2017

2018
78 256,00
41 000,00
0,00
16 000,00
0,00
350,00
5 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
1 350,00
8 356,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
350,00
30,00
350,00
0,00

2016

82 886,44
41 000 ,00
0,00
16 000 ,00
0,00
250 ,00
5 500,00
0,00
0,00
7 150,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
600,00
8 000,00

78 256,00
41 000,00
0,00
16 000,00
0,00
350,00
5 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
1 350,00
8 356,00

78 256,00
41 000,00
0,00
16 000,00
0,00
350,00
5 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
1 350,00
8 356,00

0,00
186,44
1 200,00
0,00
0,00
329,48
28,75
329,48
"226,91

0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
350,00
30,00
350,00
0,00

0,00

"

Rozpočet

2Q15

' 350,00
30,00
350,00

'-.

~-~

#-

Tl

111 ~

611
Tarifný plat
111 Poistné a príspevok do poisťovní
620
111
631
Cestovné náhrady
111
632
Energie, voda a komunikácie
111
633
Materiál
Palivo, mazivá oleje
111
634
Budov, objek.al.ic
111
635
111
637
Služby
'.
02.2.0. Civilná ochrana
Služby
111
637
- .,
03.2.0. Požiarna ochrana
111
41
111
41

.

--

.-

-

..

.
1

~-

41
46
41
46
41
41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,40
24,60

17,20
0,00
17,20

1 989,53
6 000,00
1 989,53

0,00
0,00
0,00

0,00

9 000,00

43,15
43,15

0,00
0,00

0,00
11 ,94
23,60
0,00
73,38
0,00
0,00
117,99
26,40
24,60
0,00 „
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,40
24,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,40
24,60

0,00
0,00
26,40
24,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

o.oa

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9 813,571
589 201
6 000.00
g 813,57

9 500,00
0,00
0,00
9 500,00

10 000,00
o 00
0,00
10 000,00

9 500,00
0,00
0,00
9 500,00

9 500,00
0.00
0,00
9 500,00

9 500,00
0,00
0,00
9 500,00

177, 19
98,29
1,30

985, 18
158,36
826,82

77,60
0,00

4169,00
550,00
1 750,00
80,00
0,00
1 789,00

1 250,00
300,00
200,00
100,00
150,00
500,00

1 250,00
300,00
200,00
100,00
150,00
500,00

1 250,00
300,00
200,00
100,00
150,00
500,00

1 996,66
1 362,98
0,00
0,00
0,00
633,68
0,00

0,00
542,40
3 218,44
970,84
500,00
100,00
1 000,00
647,60
1 928,00

1 250,00
300,00
200,00
100,00
150,00
500,00
8 850,00
1 750,00
0,00
100,00
0,00
5 000,00
2 000,00

6 258,50
5 000,00
0,00
0,00
0,00
348 ,50
910,00

9 100,00
5 000,00
0,00
100,00
0,00
2 000,00
2 000,00

9 100,00
5 000,00
0,00
100,00
0,00
2 000,00
2 000,00

9 100,00
5 000,00
0,00
100,00
0,00
2 000,00
2 000,00

1 468,96
0,00
1 191,98
0,00
276,98
0,00
0,00
0,00
0,00

4 250,00
0,00
1 000,00
0,00
400,00
0,00
0,00
1 350,00
1 500,00

5150,00
0,00
750,00
0,00
1 000,00
200,00
200,00
0,00
3 000,00

7 610,00
0,00
1 200,00
0,00
1 800,00
260,00
350,00
600,00
3 400,00

5 910,00
0,00
750,00
0,00
3 000,00
260,00
300,00
600,00
1 000,00

5 910,00

5 910,00
0,00
750,00
0,00
3 000,00
260,00
300,00
600,00
1 000,00

633
Materiál
Budov, objek.al.ic
635
635
Budov, objek.al.ic
04.5.1. Cestná doprava
644
Doplatok za spoje

i~.1 .0. C.J-:oz, likvidácia TKO

41
41
41
41
41

311,97
118,72
68,83
195,00
123,00
35,00
10,00
2 460,65
26,40
26,40

-

{ 41
41

0,00
0,00
13,44
70,00
53,50
0,00
0,00
143,60
0,00

633
637
637

· -----·--- -- ------------1Materiál

!Všeobecné služby
Všeobecné služby

06.2.0. Rozvoj obcí, cintorína
632
Energie, voda a komunikácie
Materiál
633
Palivo, mazivá oleje
634
635
Rutinná a štandardná údržba
637
Služby
06.4.0. Verejné osvetlenie
632
EnerQie, voda a komunikácie
632
Energie, voda a komunikácie
Služby
633
635
Rutinná a štandardná údržba
635
Rutinná a štandardná údržba
637
Služby

--

)"

~

...,,,,.
08.1.0. Rekreačné a športové služby
631
631 001 Cestovné náhrady
41
632
Energie, voda a komunikácie
111
633
Materiál
41
633
Materiál
41
634
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
41
635
41
637
Služby
41
642
Transfery jednotlivcom a neziskov.prav.osob.

.

7 275, 70

r--~--

0,00
7 276,70

..

0,00
750,00
0,00
3 000,00
260,00
300,00
600,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O,OÓ

~-

'~
-.„„ -11'.'"

·-

1112,111

1800,001

0.00 1
28,54 1
O,OOI
0.001
O,OO I
191,251
0.001
0.00 1

271 ,001
165,61 I
300,00I
150,501
O.ODi
325,00I
0.001
500.00 1

0,001
0.00 1
0,001
41
0.00 1
09.1.1.1 Materská škola
1
14 335, 75 I
41 1
611
ITarifnýplat
1
8814,931
. 46 I~
!Tarifný plat
1
O,OOI
l~-.l1~~~-~' ~ s~n~ '.:P~so_~~~k ci.O„[~;:;i?~ni _
2 6<;.6 631
1 4s_ L s20 _ ~1 oi_stné ~pri_spevok ~ poisro~.:2~ .
__ I
__
41
631
ICf';.:ovne nán•ady
1
9,70
632 _ . n~~~i!: voda a komuniká~ie
t-~~ 982,95 1 ·1 11
632
Eľ'er<.iie, voda a komu111kac1e
0,00
40 ~ -- - -632.„„ - Ener~iie,
:;;a-a komunikácie
o.oo
\.- ... - - - - - - - - - - -~
G33
!:'.1~ter1;'1i
73,22
111
G33
M<1teriál
318,34
1 46
633
jMat~r~I- · - -0,00
41
635
fRutinná a štandardná údržba
97 ,95
41 1
637
1Služby
392,00
41
642
Nemocenské dávky
1
0,00

0,001
0.001
0,001
0,001
37 602,88 I
15240.30 1
9 705,00I
___ 4 :J3_9J9
3 795._oql
O vJI
1 543,42
33,16
1 000.00
430,91
454,84
74,00
100,00
636,66
0,00

21 289,88 I
12 494,421
O,OO I
4 277,71 I
0.001
0,001
126,801
42,501
2 742,09 1
0.001
86,391
399,521
0,001
0,001
0.001

46 051, 76 I
16 391 ,58 1
14 846,00I
5 893,281
5 155,00I
O,OOI
11 .001
200.00 1
673,861
1 599,761
423,141
0,001
30,001
0.001
162,001

IO'S.2.0. Kultúrne služby
41
41
111
46
41
41
41
41

632
633
633
633
634
635
637
642

.#'

219,791

1Energie, voda a komunikácie
1Materiál
1Materiál

1Materiál
1Dopravné
1Rutinná a štandardná údržba
!Služby
!Transfery jednotlivcom a neziskov.prav.osob.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
635
Rutinná a štandardná údržba
08.2.0.5 Knižnice
637
!Služby

41

_J ______

=-

1-.41 _

Q.9.QL_

ef

09.1.2.1 Základná škola
111 1
611
!Tarifný plat
46 1
611
!Tarifný plat
111
620
Poistné a príspevok do poisťovní
46
620
Poistné a príspevok do poisťovní
41
631
Cestovné náhrady
111
631
Cestovné náhrady
41
632
Energie, voda a komunikácie
111
632
Energie, voda a komunikácie
46
632
~nerg ie, voda a komunikácie
111
633
Materiál
41
633
Materiál
46
633
Materiál
111
634
Dopravné
111
635
Rutinná a štandardná údržba

1

1
1

4 744,111

3100,001

3100,001

3100,00

200.001
500,001
O.DOi
0.001
O,OOI
100.001
100.001
900,001

268,0DI
2 800,001
0,001
0.001
O.ODi
558.111
518,00I
500.001

200.00 1
2 000.00 1
O.OD i
0.001
O.ODi
400.001
200.001
900.001

200.001
2 000,001
O,OOI
0,001
0,001
400,001
200.001
900.001

200.00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4Do.oo
200.00
900.00

0,00 1
0.001
0,001
0,001
24806,00 1
15850.001
O.ODi
5 286,CO
0.001
100.CO
2 500,00
0,00
o.oo
470,00
200,00
0,00
100,00
300,00
0,00

0,001
0.001
0,00 1
0,001
30 057,97 I
17500.001
· O,OOI
5 ?J;J,COI
o.ool

0,00 1
0,001
0.001
0.00 1
0,00 1
0,001
0,001
0.001
25620,00 1
25620,00 1
15850.001
15850.001
O,OOI
0,00
5 6C0.0:::4 ___ 5 600,00
-~.Q.L_
o.oo
100.CO'
í00,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
o.oo
o,oo
470,00
470,00
200,00
200,00
0,00
0,00
100,00
100,00
300,00
300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
25 620,00
15850,00
0,00
5 500.00

·-"

0,00 1
O.DOi
O.ODi
0,001
0.001
O,OOI
0.001
0,00 1
0.001
0.00 1
0.001
0.001
0.00 1
0,00 1
0.001

lJ, ť::JI

3 000,00
o.oo
o.oo
3 200,00
0,00
0,00
150,00
307,97
0,00

·· ·

0,001
O,OOI
O,OOI
0.001
0.001
O,OOI
0,00 1
0,00 1
0.001
0.001
0,001
0.001
0,001
0,001
0.001

v

0,001
0,001
O,OOI
0.00 1
0.00 1
O,OOI
0.00 1
0.001
0.00 1
0,001
0.001
0.001
0,001
0.001
0.001

0,00 1
O,OO I
O,OOI
0,001
0.001
O,OOI
0.001
0.001
0.00 1
0.001
0.001
0.00 1
0.00 1
0.00 1
0.001

o.oQ
~00.JO

3 000,00
0,00
o,ool
470,00
200,00
0,00
100,00
300,00
0,00

0,00
0,00
o,oo
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
o.oo

~-

11 1

635
637

1Rutinná a štandardná údržba
!Služby

41
46
111

637
637
642

!Služby
!Služby
1Nemocenské dávky
š ko lský klub detí
!Tarifný plat
!Tarifný plat
!Tarifný plat
1Poistné a príspevok do poisťovni
1Poistné a príspevok do poisťovní
1Energie, voda a komunikácie
1Materiál
!Služby
Skolská jedáleň

09.5.0.1
111
46
41

611
611
611
620
620
632
633
637

41
46
41
41
41

09.6.0. 1
1,1

1

611

~1

.

6?0

r.5 , -6-,-:;--

}

---

620
631

.J_I

0,001
496,141

0.001
0,001

0.001
0,001

0,001
0,001

0,00
0,00

0.001
0.00 1
0,00 1

0.001
110.001
0.001

0.00 1
0.00 1
0,001

0.001
0.001
0,001

0.001
0,001
0.001

0,00

0,00

o.oo

o.o

0,00

0,00

4 189,56 I

5578,00 1

0,00 1

0,001

0,001

0,00

o,oó

16,801
0.00 1
2 653,28 1

0,001
2 500.001
3 314,261

0,001
0,001
0.001

0.001
0,001
0,001

0,001
0.001
0.00 1

0,00

o.oa
0,00

0,00
0,00
0,00

880,731
O,OOI
566,36 1
49,75 1
22,64 1

1 147,241
1 000,00I
116,501
O,OOI
0,001

0,001
0,001
0,001
O,OOI
0.001

0,001
O,OOI ~
0.001
O,OOI
0.001

0.001
O,OOI
0,001
O,OOI
0,001

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 045,53 I
3 423.69 1

17 770,44 I

13 230,001

5 861,121

13 230,001
6 830.001

12800,001

!T2rifný 9lat

5·300.001

6 830.001

13 230,00
6 830.00

13 230,00
6 830,00

;~'"'•i;'n ~

1 1 '-2.57

4 240.001
?. 251 oal

3 500,00!

~

50':1 ("):

3 5n0.oo

:J,C8i

O,CC

0,00
252'.'J,CJI

100,00
2iC0.00

jľ anŕný Piat

Lr:·

o.oa

~ 'J'"íso~vok do oois„·~,.1....
--- - - - - -----

-:_<_21,9_2':5~evokdopoi:,:'0:..:_·:

·-·

·----

-

! ''i 1
-

•

---

_i!._
46
-~ 1

-,,
_
1 46
41

G12
633
633
635
637

- - -

637
642

...... ,

r.:„::·rq :>,voda a komuniktc>
Materiá1
-··

4•

-··

41
41

19,40

l ___·.~6S,60.

------·-·
Nemocenské dávky

162,60
0,00
0,00
525,57

-_________

Všeobecný materiál
Jednotlivci
1O.7 .0.1 Dáv.soc.pom.
633
Všeobecný m ateriál
642
Jednotlivci

Bežné výdavky spolu: • "' -.:,

o.oo

_ .':.'_

._ :_

O,OCI
100,00I
-?1CO.OQ!

-

_.1...
0.00
3 500 001

._.... ..- - - · · - · - - -- ----- -

t:,JC.I
100.0')
2100,DOI

0,00
3 500,1)01

.. · - - - - - <

Q,00'

100.00!
2 1 00.001

724,40
100,00
0,00
378,79

500,00
0,00
0,00
200,00

700,00
0,00
0,00
300,00

500,00
0,00
0,00
200,00

500,00
0,00
O,GO
200.CO

500,00
0,00
0,00
200,00

o.oo

o.oo

o.oa

o.oo

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

649,4 6

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

269,56
379,90

o,oo

o,oo

o.oa

o.oo

o.oo

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~

- - ·- - · · - -· -

o.ool

._1.Q_G...!Q.O_ __
560,00

0,00

633
642

-

3~0.00I
O,OO!

o.ool

#'

1 300,00I
0,00
0,00
0,00
O.ODi
,
O,OO;
--·----------T------------- - - ----+------4

Materiťll

Rutír:ná a štandardná údržba
Služoy
. ~-

o.ool

938'41

o.ääf

i

--

Služ~

1

0,00

1

10.2.0.2 Sociálne služby
41
41

- - - - - - - --· --- -

,

~1 T
rc:p.-!J'''~ n:ólhr2dy
'.":· L~632n r~"-~·;l~._vn~~akc:~rnik?~:;~~--=
1

0,00
0,00

162,951
957,50 1

0,00

0,00

o.oa

-- ·

o,oo

0,00

0,00

0,00
0,00

99 094,23

273 944,92

0,00

19 896,20

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

,."....

,...

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o.oa

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

149 942,40

149 942,40

149 942,40

172 591 ,24

21 178,00

0,00

0,00
1O 000,00

2 714,00
0,00

0,00
0,00

141 292,00 159 108,81

_

'

Kapitálové výdavky

01 .1.1.6 Výdavky verejnej správy
41
11 1

71 3
713

Špec.str.prístr.zariadenia
Špec.str.pri str.zariadenia

-· -·"' -.• -.

... '

0,00
0,00
0,00

_,1

---

41 'i •
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41
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41
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Kapitálové výdavky spolu:

5 571,20
0,00
19 896,20
0,00
13 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Príprav.a proj.dokumentácia
Realizácia nových stavieb
Realizácia nových stavieb
Realizácia nových stavieb
R~alizácia nových stavieb
Prev.strojov,prís,zariad .

716
717
717
717
717
718
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.
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._
~ ~·
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300,00
0,00
14 871,63
128 574,63
18 844,98
0,00

0,00
0,00
18 464,00
0,00
0,00
0,00

···-

.

0,00

19 896,20

„

0,00
0,00
0,00
O,Oct
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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l í'; -.··-_
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

172 591,24

0,00

'

-

21178,00

'

0,00

0,00
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-
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Sumarizácia
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·· ~
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·€
1
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1
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1
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1
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1!J1 6ô9,49
191113,49

184 832,00
184832,00

Rozpo?et
na rco<
201s
166 562,00
166562,00

0,00
556,00
99 094,23
99 094,23
0,00
0,00

0,00
0,00
184 765,00
179 765,00
5 000,00
0,00

0,00
0,00
141 292,00
'i41 292,00
0,00
0,00
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Bežnéprijmy
1---+-----1-K_a-'-p1_'tá_lové prijmy
Finančné operácie
Spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

1

c:~kfp12r.é

\

....,

1

:7Q...'V<'-l" l,..~

I

µ"<:..- :

0.t: ·, 1->l>-o ~~
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skutočn_osť Rozpočet

oA...a..,.

'1...o~lo

\A.

~~""" 4-v ·

0

'·:_

na ro«
201s
393 641,18
171266,55

r.a rok
201s ___
171 598,00
171598,00

Rozpo?et
na roK
2011__
171 598,00
171598,00

222 374 ,63
0,00
331 700,05
159108,8.-1
172 591 ,24
0,00

0,00
0,00
171120,40
149 942,40
21 178,00
0,00

0,00
0,00
149 942,40
149 942,40
0,00
0,00

Bc. František Richter

.,_ 1,."":;

1

'

:· - 1 i.:~ ·; ~

~

V Lovciach 24 .11 .2015
vyvesené dňa: 25.112015
zvesené dňa Af.,, 'Yt.,. '2..--.t<
vypracovala:Martina Zimmermanová
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Rozpočet
na rok

201s
171 598,00
171598,00
0,00
0,00
149 942,40
149 942,40
0,00
0,00
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OBECLOVCE
Obecný úrad

1-

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce
'\

· V'š eobecne záväzné nariadenie
obce Lovce
o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady na území
obce
Lovce.

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od 26.11.2015 do A.A · „.,__ · 1- ~
Schválené uznesením OZ k bodu č. ~
zo dňa: "'" · ".,_. /k~
\(yhlásené po schválení dňa:
!K..· "i. . --z-~
Učinnosť nadobúda dňa:

-2Obec L o v c e v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
•.
predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LOVCE
O MIESTNYCH DANIACH
A MIESTNOM POPLA TKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE LOVCE

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie
ukladania

(ďalej

len „nariadenie") upravuje podmienky

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a poplatok") na území obce Lovce.
(2) Obec Lovce ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,

(3) Obec Lovce ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
„

(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predájné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje , daň za jadrové zariadenie a pre miestny poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je kalendárny rok s výnimkami
upravenými v ust. § 90 ods. 3
až 6 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych
daniach").

3 v
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CASTDRUHA
MIESTNE DANE

§2
Daň
Daň

z

z

nehnuteľností

nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
bytov").

(ďalej

„daň

len

z

§3
Daň

(1)

Daňovníkom

z pozemkov

dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona o miestnych

daniach.
(2)

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lovce v členení podľa ust.
§ 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky
uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(3)

Daň

z pozemkov sa

pozemkov.

(4)
(5)

Výpočet

vypočíta

sa musí

ako

súčin

vykonať

základu dane a

vždy

podľa

ročnej

sadzby dane z

stavu k 1. januáru daného

zdaňovacieho

obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu

správca dane

prihliadať

zdaňovacieho

obdobia

nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich zo zákona o

miestnych daniach.
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 .
Hodnota po~mkov na území obce Lovce v členení do skupín
zákona o miestnych daniach je nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,5540 eur/ m2

podľa

ust. § 6 ods. 1

trvalé trávnaté porasty 0,1407 eur/ m 2
b) záhrady 1,52 eur/ m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,52 eur/ m 2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,10 eur /m 2
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,52 eur /
m2

e) stavebné pozemky 13,57 eur /m2

4(6(
Správca dane pre všetky pozemky na území obce Lovce určuje
z pozemkov vo výške:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) TIP
c) záhrady
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov
Daň

(1)

Daňovníkom

ročnú

sadzbu dane

0,40 %
0,40 %
0,40 %
1,30 %
1,30 %
0,40 %
0,60 %
0,60 %

§4
zo stavieb

dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych

daniach.
(2)

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Lovce, ktoré majú jedno
alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným
' v členení podľa ust. § 1O ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na
základom
daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. Na zaradenie stavby
podľa § 1O odseku 1 zákona o miestnych daniach je rozhodujúci účel jej využitia k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.

(3)

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
daniach.

podľa

§ 10 ods. 3 zákona o miestnych

(4) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2 . Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa
do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
(5)

Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb v obci za každý aj začatý m 2 zasta~anej plochy nasledovne:
a) stavby na li>ývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b)

0,09 eur/ m 2
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu 0,17 eur/ m 2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d)

0,17 eur/ m2
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,17
eur/ m2

•.
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e)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
•.
administratívu
0,70 eur/ m2

f)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú

činnosť,

skladovanie a administratívu

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,70 eur/ m

g)

2

ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 0,17 eur/ m 2 •

h)

Pri viacpodlažných stavbách správca určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažia 0,025 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(6)

Daň

zo stavieb sa vypočítava podľa§ 12a zákona o miestnych daniach.

§5
Daň z bytov
(1)
(2)

'
Daňovníkom

dane z bytov sú osoby uvedené v ust.§ 13 zákona o miestnych daniach.

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území
obce Lovce, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych
daniach). Byt
alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový
priestor.

(3)

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2 .

(4)

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniaéh
sadzbu

určuje

správca dane

ročnú

dane z bytov v obci v katastrálnom území obce Lovce 0,05 eur za kazdý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(5)

Daň

z bytov sa vypočíta ako

súčin

základu dane a ročnej .sadzby dane z bytov.

§6
Spoločné

(1)

Daňová povinnosť

ustanovenia pre daň z nehnuteľností

vzniká 1. januára

zdaňovacieho

obdobia nasledujúceho po

zdaňovacom

období, v ktorom sa

daňovník

stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo

6užívateľom

nehnuteľnosti,

ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho
obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2)

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach
neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu
roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv
vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli
vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

(3)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2
zákona
č. 582/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na:
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
pozemky využívané školami a školskými zariadeniami,
pozemky, na ktorých sú cintoríny

(4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve
starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré
slúžia na icli trvalé bývanie, miera funkčnej poruchy nad 50 %
b, 50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytoyých domoch
súžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu, miera funkčnej poruchy nad 50%
c, zníženie dane z nehnuteľností daňovník uplatní v daňovom priznaní
a v lehote na podanie daňového priznania podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
a predloží správcovi dane doklad preukazujúci nárok na zníženie dane zo
stavieb a bytov- Rozhodnutie ÚPSVR o určení miery funkčnej poruchy
komplexný posudok.

a, 50% z
občanov
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(5)

Daňovník je povinný v priznaní uviesť
výpočet dane. Správca dane ustanovuje,
.vyrubovať,

(6)

ani

Správca dane

všetky skutočnosti rozhodujúce na
že daň nižšiu ako 1,00 € nebude

vyberať.

určí

•,

splátky dane z

nehnuteľnosti

v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje

daň.

(7) Vyrubená .daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
roZ.hodnutla.

§ 7 Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely
a výskumné účely; pes umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2)

Daňovníkoi;n je fyzická osoba alebo právnická osoba,
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3)

Základom dane je počet psov.

(4)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

(5)

V súlade s ust. § 25 a§ 29 zákona o miestnych daniach
dane nasledovne:
- S,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.

(6)

Daňová povinnosť

vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych
daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom
dane.

(7)

Daň

ktorá je vlastníkom psa, alebo

určuje

správca dane sadzbu

za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do

zdaňovacieho

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§8
Daň

za užívanie verejného priestranstva

(1)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.

(2)

Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Lovce.

- 8(3)

Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala
- podľa osobitného zákona. (napr. podľa Občianskeho zákonníka)

·.

sa na účely dane za užívanie
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva
verejného
rozumi umiestnenie
priestranstva
e
zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé a dočasné parkovanie vozidla
a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného
priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných
sietí.
Daňovníkom

(5)

dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6)

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .

(7)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.

(8)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a§ 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu
dane:
a) 0,60 € za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva, za každý aj
neúplný
deň za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia a
predajného zariadenia,
b) 0,60 € za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva, za každý aj
neúplný deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) 0,60 € za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva, za každý aj
neúplný deň za umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu a pod.,
ktorý trvá viac oko 48 hodín,
d) 0,60 € za každý aj začatý m2 reklamnej plochy na 1 deň pri umiestnení
reklamrlej tabule alebo reklamného stojana na verejnom priestranstve,
e) 2 €na deň pri trhovom predaji (6,66 m2 x 0,30 €/m 2 ).
F, na trvalé parkovanie motorového vozidla 0,02 €za m2 na 1 deň.

(9)

Daňová povinnosť

zaniká dňom
(10)

Daňovník je

vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva a
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného
priestranstva začalo. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že
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osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 5 dní odo dňa skončenia užívania
verejného priestranstva.
(11) Obec vyrubí daň rozhodnutím naj skôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyruben"á
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec
môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
(12) Oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na
verejnom priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený
na charitatívne, športové a verejnoprospešné účely. Od dane je oslobodené trvalé
parkovacie miesto slúžiace na parkovanie vozidla invalidných občanov . Daň sa
neplatí za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe
povolenia Obecného úradu Lovce. Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva
počas výstavby resp. rekonštrukcie rodinného domu po dobu 1 roka od uloženia
stavebného materiálu.
''

Daň

§9
za ubytovanie

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný právny predpis (ďalej
len
"zariadenie").
(2)
(3)

Daňovníkom je
Platiteľom

fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

dane je

prevádzkovateľ

zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie

poskytuje.
(4) Základom danej e počet prenocovaní.
(5) Miestne prísl"t1šnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
(6)

(7)

Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach,
vo výške
0,20 eur na osobu a prenocovanie.
Platiteľ

dane je povinný správcovi dane poskytnúť štvrt'ročne do 5 dní po ukončení
štvrťroka „Hlásenie" k dani za ubytovanie podľa písomnej evidencie a výpočtu dane.
Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou dane je daňovník povinný doručiť
správcovi dane vždy do 05.01., 05.04., 05.07.,05.11. príslušného roka. Daň za
ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 1Odní odo dňa hlásenia.
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(8) Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od
daňovníkov v "Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o
"
zaplatení dane daňovníkmi a ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko, titul
b) dátum narodenia
c) trvalý pobyt ubytovanej osoby
d) deň príchodu a deň odchodu
e) počet prenocovaní
(9)

Platiteľ

dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
uvedie: dátum vystavenia potvrdenky, meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, sumu v
eurách, podpis prijímajúceho.

Daň

(1)

(2)

§ 10
za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú
cestovné lístky verejnej dopravy.
Daňovníkom

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty

prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane vo výške 40,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Daňovník je povinný zaplatiť daň bezhotovostným prevodom na účet správcu dane,
alebo
·
v hotovosti dp pokladne správcu dane.
(5)

Daňová povinnosť

vzniká prvým

dňom

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v
ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

dňom

mesiaca,

(6)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty
prevádzkujú.

(7)

Na účely dane Je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s
uvedením:
- identifikačné údaje o predajnom automate napr. výrobné číslo
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- miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania)
- dátum začatia prevádzky automatu

§ 11
Daň

za nevýherné hracie prístroje

(1)

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné
hracie prístroje").

(2)

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b)mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné

hry.
(3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.

(4)

Základom daneje počet nevýherných hracích prístrojov.

(5)

Daňová povinnosť

vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

(6)

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
prevádzkujú.

(7)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane vo výške 40,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na
kalendárny rok.

(8) Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovIDk povinný
preukaznú evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b)miesto prevádzky, v ktorom je nevýherný hrací príst~oj umiestnený,
c) obchodné meno prevádzkovateľa,
d) sídlo prevádzkovateľa.

viesť
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ČASŤ TRETIA
Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
§ 13
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ poplatok")
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
(2)

Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení
obce Lovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lovce.

(3)

Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa §
77 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach. Zdaňovacím obdobím pre miestny
poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

(4)

Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí,
b) správca, akje vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len "platitel"').
Platiteľ

a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v§ 77 ods.
2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne
táto skutočnosť.

Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a§ 83
zákona
o miestnych daniach vo výške 0,0433 za osobu a kalendárny deň.
Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ platí poplatok podľa počtu zamestnancov
k 31. O1. daného roka a to vo výške 15,80 eur za zamestnanca.
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a
(7 ) zánik

(6)
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poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej
- povinnosti a

•.

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu
podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných
členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa§ 77 ods. 2 písm. b) alebo písm.
c) zákona o miestnych daniach názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych
daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(8)

Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia'. Vyrubenie poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81 a zákona o miestnych
daniach.
(9) Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.
(10)
Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore/
mieste.
(11)
Množstvový zber je spoplatnený. Poplatok sa platí za každý odovzdaný
kilogram drobných stavebných odpadov. Poplatník uhrádza poplatok v hotovosti
poverenému zamestnancovi obce priamo na zbernom dvore/mieste.
(12)
Pred odovzdaním odpadu je potrebné odpad
1100 kontajner/ 7000kg,
(13)
Poplatok sa vypočíta ako
a sadzby za 1 kilogram odpadu.

súčin

podľa

modelu: 50kg / fúrik,

odovzdaných drobných stavebných odpadov

(14) Cena zajedeŕl kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín - 0,066
€.
'
(15) Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie týchto
podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti:
- zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu
- zrušenie vlastníctva nehnuteľnosti
- ukončenie nájomného práva užívania nehnuteľnosti
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce, na základe
týchto možných podkladov:
- pracovné povolenie alebo potvrdenie o študijnom pobyte a pod. v zahraničí úradne
preložené

- 14- čestné prehlásenie úradne overené, o mieste pobytu mimo obce Lovce
Obec určuje tieto doklady na preukázanie odpustenia alebo zníženia poplatku
z dôvodu neužívania nehnuteľnosti, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní
v zdaňovacom období v prílohe k žiadosti:
pracovné povolenie
potvrdenie o štúdiu
víza z pasu
povolenie k pobytu v zahraničí
Potvrdenia zo zahraničia musia byť v slovenskom jazyku, alebo úradne preložené, a musia
byť doručené v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia od vyrubenia poplatku.
Obec podľa § 82 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za obdobie, za ktoré sa
poplatník v obci nezdržiaval, ak sa preukáže dokladom o zaplatení poplatku v inej
obci.
Obec podľa § 82 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ak predloží potvrdenie o vojenskej službe, výkone trestu, väzbe, pobyte
v ústave, pobyte v nemocnici.
v

v

...,

,

CAST STVRTA
Spoločné

a

záverečné

ustanovenia

§ 14
ustanovenia

Spoločné

(1)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.

(3)
za

Daň

z nehnuteľnosti,

daň

predajné automaty, daň za
hrací
nevýherné
e
možno zaviesť, zrušiť, zmeniť
prístroje
sadzby,
určiť
oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
za psa,

daň

(4) Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavený odpaô sa určia alebo
môžu zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho
pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení p9platku, len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

§ 15
ustanovenia

Záverečné

(1)

Pokiaľ

toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu
miestnych daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o

15 miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
. zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
'\

Obecné zastupiteľstvo v Lovciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce
Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady uznieslo dňa Af\. ~1.. · 2015.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa v plnom rozsahu ruší VZN obce Lovce zo dňa 13. 12.
2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Lovce schválené uznesením k bodu č.5 a tiež dodatok číslo 1
k tomuto VZN zo dňa 15.12.2014 schválený uznesením k bodu č.8.
(2)

(4)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Lovciach.

(5)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016 a platí aj
pre ďalšie roky, pokiaľ obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.

V Lovciach dňa A.I\. "'1- · 2015

\

1

OBECLOVCE
Obecný úra d

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lovce
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI
STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM A O
PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA

na území obce Lovce.

Zverejnené pred schválením k pripomienk.ovaniu:
Schválené uznesením OZ k bodu č. ~
Vyhlásené po schválení dňa:
Účinnosť nadobúda dňa:

od25. ll.2015 do .\.\. \'1,_. '1.-A'
zo dňa:
~"- A1.-· .,_ ,('.>
A~ . '-'t. . "1- L~
15. dňom po vyhlásení - o<\ · o~. 1- "- c.

Šablóna 1oh10 VZN bola vypracovaná spoločnosľou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za (1pravu a konkrétne infonnácie obce ( mesta). Obec
(meslo) nie je oprávnená poskytovať t úto šablónu trel im slranám bez súhlasu spoločnosli Odpadový hospodár s .r.o„"lorá si uplatňuje a vykonáva všetky
aulorské pr:lva podľa :zákona NR SR č . 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaklujle spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadoyyhospodar.sk - info@odoadovvhospodar sk - 0948 605 300

2

Obce Lovce (ďalej len „obec") v súlade s ustanovením § 6 ods. l , § 11 ods. 4 zákona č.
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením§ 81
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch") vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce Lovce o nakladaní s
komW!álnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom 'l. o
prevádzkovaní zberného dvora

ČLÁNOK!

PREDMET ÚPRAVY
Obec všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými
stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora (ďalej len
„nariadenie") upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a podrobnosti o:
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce,
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce,
nakladaní s biologicky

rozložiteľným

komunálnym odpadom na území obce,

nakladaní s biologicky

rozložiteľným

reštauračným

prevádzkovateľa kuchyne

kuchynským odpadom a
na území obce,

odpadom od

spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce, najmä
zberu elektroodpadov z domácností,
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi,
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov,
veterinárnych liekov a hun1ánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotníckych pomôcok,
j'edlých olejov a tukov,
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na
území obce,
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce,
prevádzkovaní zberného dvora na území obce,
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce,
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre
rozložiteľný kuchynský odpad na území obce.

biologicky

Šablóna lohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a ko~étne informácie obce (mesla). Obec
(meslo) nie je oprávnená poskytovať tilto šablónu tretím slranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.• ktorá si u platňuje o vykonáva všetky
aulorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. v prípade z!iujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spol očnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odoadovvbospodnr sk - infoúilodoadovyhos1xx!ar.sk- 0948 605 300
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Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho
odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby
podnikajúcej na území obce a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov,
ktorí si plnia povinnosti podľa zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu
odpadov individuálne, tretej osoby podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na
nakladanie s odpadmi, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej
z činností nakladania s odpadom.

Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikajú na území obce:
a) pri

činnosti

fyzických osôb;

b) pri činnosti právnic.kých osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie;
c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, vrátane verejnej zelene,
parkov a cintorínov.
Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce Lovce.

ČLÁNOK2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely nariadenia sa rozumie:
rozložiteľným

komunálnym odpadom - všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zarad iť do skupiny komunálne odpady podľa
katalógu odpadov.
biologicky

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom - biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad, ktorého pôvodcom nie je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene - biologicky
záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov.

rozložiteľný

odpad zo

bytovým domom - budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
distribútorom pne umatík - fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická psoba so sídlom
alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v
rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako
súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja.
drobným stavebným odpadom - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzi.ckou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok drobné
stavebné odpady.
držiteľom

odpadu - pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

držiteľom

starého vozidla - osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spol očnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nez.odpovedá za úpravu a konll[étne iofonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávne ná poskytovať túto šablónu tretím straná m bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., ktÔnl s i uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 18n003 Z. z. o autorskom práve. V pri pade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktuj te spoločnosť Odpadový
hospodllr s .r.o . - www o<lp,dovyhospodnr.sk - info@odpadovv hos1>0dar sk - 0948 605 300
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elektroodpadom - elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase,
keď sa ho držiteľ zbavuje.
elektroodpadom z domácností - elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad "z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. Žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, ktorý je zložkou komunálnych odpadov z triedeného zberu je súčasťou
elektroodpadu z domácností.
elektrozariadeniami - zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa,
ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 OOO V pre striedavý prúd a do 1
500 V pre jednosmerný prúd.
historickým elektroodpadom - elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia
uvedeného na trh do 13. augusta 2005.
harmonogramom vývozu - podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s ko,nmnálnymi odpadmi vrátane h·iedeného zberu v obci, ktorého súčasťou je
určenie intervalov na zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek.
jedlými olejmi a tukmi - jedlé oleje a tuky z domácností.
kalendárovým zberom - zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v
určenom čase, ktorý určí obec v 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 prostredníctvom [miestneho rozhlasu, vyvesením na
úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce].
komunálnymi odpadmi - odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chälúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parltovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v
správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. ·
množstvovým zberom - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych. daniach vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný
čas.

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá 1.a úpraw a konkréme iofonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.~ klon\ si uplat11uje a vykonáva všetky
autorské práva pod ľa zákona NR SR č. 6 18/2003 Z. z. o autorskom pn\ve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontalctujtc spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadovvhosoodar.sk - info@odpadovyhospodar.sk - 0948 605 300
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nakladaním s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
nebezpečnou látkou - látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spÍňa kritériá
stanovené v časti 2 až 5 prílohy 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) .._č .
1272/2008 zo 16. Decembra 2008 o klasifikácii, označovarú a balení látok a zmesí, o
zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení
Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
nebezpečným

odpadom - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení
určitých smerníc v platnom znení.
objemným odpadom - komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu
vývozu.
odpadom - hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuj e, chce sa jej zbaviť alebo je povinný
sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi.
odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktoráje odpadom.
oprávnenou osobou - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou
uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/alebo drobným stavebným
odpadom a zároveň má živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných orgánov štátnej
správy na vykonávanie predmetných činností.
OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej
bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch.

odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok - odpad z oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok
alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov:
(i)

rozpúšťadlá,

(ii)

· kyseliny,

(iii)

zásady,

(iv)

fotochemické látky,

(v)

pesticídy,

(vi)

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

(vii)

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,

(viii) oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o„ ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mes.;;) Obec
( mesto). noe.1e opnlvnená IX>skytovnt' túto šablónu tretl m stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r., ktorá si uplat11uje a vykonáva v~tky
a utorske prava podľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V pripade záujmu o ~bl6nu pre tretie strany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadovvhosooclar.sk - jnfo@odpadovvhosoo<far sk - 0948 605 300
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tlačiarenské

farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

(ix)

farby,

(x)

detergenty obsahujúce nebezpečné látky,

(xi)

olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,

ortuť
'\

(xii)

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhJ'ovodíky, obsahujúce nebezpečné časti,

(xiii)

drevo obsahujúce nebezpečné látky.

pôvodcom odpadu - každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženja týchto odpadov.
prevádzkovatel'om kuchyne - fyzická osoba prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

podnikateľ

alebo právnická osoba, ktorá

rodinným domom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty~ dve nadzemné podlažia a
podkrovie.
'
spätným zberom elektroodpadu - odobratie elektroodpadu z domácností od jeho
priamo distribútorom elektrozariadenia

držiteľa

(xiv)

pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus,
bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný
elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a 3e
rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

(xv)

v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných
zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie,
vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha
vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej
bezprostrednej blízkosti.

spätným zbero.DJ odpadových pneumatík - bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej
pneumatiky alebo iného tovaru.

držiteľa

bez podmienky viazania ,na kúpu novej

stanovišťom zbernej nádoby - miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo
kontajnera, ktoré vyhovuje ~ygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.

starým vozidlom - vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
systémom zberu odpadov - určenie počtu a ve ľkosti zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a vytriedenú zložku komunálneho odpadu, interval ich vývozu a ich
umiestnenie na území obce.

Šablóna tohlo VZN bola ll}'Jlrncov:má spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a ko nkrétne informácie obce ( mes1af Obec
(mesto) nie j e oprávnená poskytovať tt1to šablónu 1rctlm stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.111<1orá si uplatňuje a vykonáva všetky
aulorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o au1orskom práve. V prtpade záujmu o šablónu pre trecie s1ral1y konlaktujle spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadowhospodar.sk - info@odpadovvhospodar.sk- 0948 605 300
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triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
t~iedeným

zberom - zber vytriedených odpadov.
'\

triedeným zberom komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
treťou osobou - podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorému bola udelená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených
povinnosti zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a
akumulátorov.

veľmi

malým elektroodpadom - elektroodpad s vonkajším rozmerom naJVtac 25
centimetrov.

vyhradeným prúdom odpadu - odpad z vyhradeného výrobku.
vytriedenou zložkou komunálneho odpadu - vytriedená zložka, ktorá neobsahuje iné
zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné
druhy odpadov.
zákonom o miestnych daniach - zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
zberom odpadu - zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane j eho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
zbernou nádobou - typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece, kam
držiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zložku komunálneho odpadu)
ukladá.
zberným dvorom - 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.
'

zberným miestom elektroodpadu - miesto určené na základe zmluvy s výrobcom
elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na
dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kpe môže konečný používateľ
bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov
do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný
zber elektroodpadu.
zmesovým komunálnym odpadom - nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
zložkou komunálnych odpadov - časť komw1álnych odpadov, ktorú možno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Šablóna 101110 VZN bolo vyprncovani spoločnosťou Odpadový hosPodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a ~o nkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprá vne ná poskytovať l(lto šablónu trc1ím stranám bez. súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r o., ktorá si upla tňuje a vykonáva všetky
autorské pr:ivn podľa zákona NR SR č. 61812003 z. z. o autorskom práve. V prípade zá ujmu o šablónu pre tre tie strany kontaktujte spoločnosľ Odpadový
hospod.I, s ' o . - www od 0 adovvhosoodar sk • info@odpadovyhospodar.sk - 0948 605 300
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ČLÁNOK3
Hierarchia odpadového hospodárstva

1. Hier8!chia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a)

predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,
c)

recyklácia,

d)

iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e)

zneškodňovanie.

2. Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odk l oniť sa iba pre určité prúdy
odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým
vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.

ČLÁNOK 4
· ·Program odpadového hospodárstva

1. 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.
2. Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných
stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je
povinná vypracúvať program obce. Na základe uvedeného obec Lovce nemusí mať
vypracovaný POH.
3. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnené
bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s nimi nakladá na
území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu p.rogramu.
4. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na
základe uzatvorenej 'spolupráce.

ČLÁNOK S
Všeobecné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi
VZN a zákonom o odpadoch.

zaobchádzať

v súlade s týmto

2. Každý je povinný nakladať s odpadom ale~o inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťo u Odpadový hospodár s.r.o., lctor:I však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskyiovnť túto šabló nu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o„ kt~ si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spoločnosf Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadovvhospodar sk - jnfo@odoac!ovvhospodar sk - 0948 605 300
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3. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom s výnimkou starých vozidiel a pneumatík.

ČLÁNOK 6

Zákazy
1. Zakazuje sa:

a)

uložiť

alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to
týmto VZN a zákonom o odpadoch,

b)

zneškodniť

c)

riediť

d)

zneškodňovať spaľovaním

e)

spaľovať komunálny odpad na
v domácnostiach.

určenom

v súlade s

odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,

alebo zmiešavať odpady s
škodlivých látok,

cieľom dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie

biologicky rozložiteľný odpad,
voľnom

priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach

ČLÁNOK 7

Povinnosti pôvodcov odpadu (občania, podnikatelia a iné org., ktoré produkujú
odpad)
1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a)

nakladať

alebo inak s nimi

zaobchádzať

v súlade so všeobecne záväzným nariadením

obce,
b)

zapojiť

c)

užívať

d)

ukladať

sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komw1álneho odpadu a
drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta . určené obcou a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
ČLÁNOK S

Povinnosti držiteľa odpadu (obec, podnikatelia a iné org., u ktorých sa odpad
nachádza)

1.

Držiteľ

odpadu je povinný:

a)

správne zaradiť odpad alebo
odpadov,

b)

zhromažďovať

zabezpečiť správnosť

podľa

Katalógu

zabezpečiť

ich pred

zaradenia odpadu

odpady vytriedené podľa druhov odpadov a
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový l1ospodár s.r.o., ktor:i však nezodpovedá za úpravu a konkré1ne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskyto vať lúto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.,.1<1onl si up latňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 l 8n003 Z. z. o autorskom práve. V pripade záujmu o šablónu pre lrctie srrdny kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovyhosoodar sk - info@<xlpadovvhosoodaqk - 0948 605 300
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c)

zhromažďovať

d)

zabezpečiť

e)

odovzdať

f)

viesť

oddelene nebezpečné odpady,

spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

odpady len osobe oprávnenej

nakladať

s odpadmi podľa zákona o odpadoch,

a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
'\

ohlasovať

g)

údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

h)

umožniť

i)

vykonať

orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu

opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstva
ČLÁNOK9

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

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. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa

Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20.

3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich
zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo
ustanoví iný spôsob ich úhrady.
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych

odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpoveqnosť výrobcov, znáša obec
a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

6. Zakazuje sa:
a)

ukladať

do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený
zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba
určená,

b)

ukladať

oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny
odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedeni,

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o„ ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta): Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytoval' túto šablónu trclim stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.!liktorá si uplat11uje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 1Bn003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strihy kontaktujte spoločnosť Odpadový

hospodár s.r.o. - www.odpadovvhosoo<lar.sk - info@odpadovyhosooslar.sk - 0948 605 300
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c)

vykonávať

zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespÍňa
požiadavky podľa tohto zákona.

7. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálne~
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona o odpadoch, hradí obec z miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
8. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore,
znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti
výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
9. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 7. Do miestneho
poplatku obec' nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 8. Výnos miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.

ČLÁNOK 10

Povinnosti obce
Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec s výnimkami, ktoré
ustanovuje zákon o odpadoch.
Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a
drobnými stavebnými odpadmi iba oprávnená osoba.
Výber osoby oprávnenej na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetky druhy
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov spadá výlučne do pôsobnosti
obce a obec rozhoduje o výbere oprávnenej osoby, s ktorou obec uzatvorí zmluvu na
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, za ktoré
zodpovedá.
Obec zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov zabezpečuj e

a umožňuj e zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu
vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu n konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu 1rellm stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o,. ktorá si uplat ň uje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie st?any kontak1ujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. • www odpadowhosoodar sk • iofo@odpadovvhosoodar sk - 0948 605 300
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súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,
jedlých olejov a tukov a
biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene,
zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy a sklo,
umožňuje

výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, tretej osobe alebo príslušnej OZV pre daný vyhradený prúd
odpadu na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného
zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií
a akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce
zariadenia na zber komunálnych odpadov,
umožňJ_1je OZV pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, na náklady
OZV, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a
zabezpečuje podľa

potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu
objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Obec určuje počet a objem zberných nádob, interval odvozu vyzbieraných odpadov a
stanovištia zberných nádob alebo vriec na zmesový komunálny odpad a triedené
zložky komunálnych odpadov, t.j. papier, plasty, kovy a sklo,
Obec na svojom webovom sídle (internetovej stránke) www.lovce.eu zverejní do 10
dní odo dňa účinnosti nariadenia harmonogram vývozu.
Obec na svojom území nezavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
a preto je povinná, na základe žiadosti zaviesť množstvový zber u takej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý preukáže, že množstvo ním
vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné a komunálne odpady sú
až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom.
Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obcou a OZV je obec povinná
centrum o určenie, ktorá OZV zabezpečí odvoz oddelene
vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu
alebo uzatvoriť zmluvu s ďalšou OZV tak, aby bol kontinuálne zabezpečený zber
odpadov z obalov a neobalov na náklady OZV.

požiadať koordinačné

Obce rozhoduje o výbere OZV na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú s oprávnenou
osobou na nakladanie s daným vyhradeným prúdom triedenej zložky komunálneho
odpadu.
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hosPodár s.r.o„ ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta): Obec

(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.:\'ktorá si uplatňuj e a vykonáva všetky

autorské práva podľa zákona NR SR č. 618/2003 Z . z. o autorskom práve. V pripade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www od~ - info@odoadovvbosoodar sk - 0948 60 5 300
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ČLÁNOKll

PRÁVA A POVINNOSTI PÔVODCOV A DRŽITEĽOV ODPADOV

Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a nariadením.
Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a
obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s nim zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zisteni, že
na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad,
oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
alebo obci.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinný:
zapoj~ť

a držiteľ

sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

používať

zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,

ukladať

účely

komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na
ich zberu na miesta určené obcou,

pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne (2 metre] od okraja vozovky tak,
aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz
priamo zo stanovišťa zbernej nádoby,
zberné nádoby ponechať na chodnikoch a iných verejných priestranstvách len
na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú
určené ako stanovište zberných nádob,
po odvoze odpadu
nádoby,

vrátiť

zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej

,

ukladať

odpady len do zberných nádob na to

určených,

zabezpečiť

odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim
únikom odpadov,

zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných · nádob, stojísk, stanovíšť (v
zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie
vzniknutého znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo
neustále čisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,

v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je
pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej .opravu resp. náhradu do 3 dní na
vlastné náklady,
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu n konkrétne informácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretim stranám bez súhlasu spo ločnosti Odpadový hospodár s.r.<\ia ktorá si uplatňuje a vykonáva všelky
autor.;ké práva podľa zákona NR SR č. 61812003 z. z. o autor.;kom práve. V pripade záujmu o šablónu pre tretie strňny kontal'tujte spol očnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovyhosoodar.sk - info@odpadovvhospodar.sk - 0948 605 300

14
v čase mimo obcou organizovaného zberu objemného odpadu a odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok, zabezpečiť jeho uloženie na určených
zberných dvoroch.
Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
- odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnxmi
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplhé
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
Držiteľ

starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého
vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel.
Konečný používateľ pneumatiky j e povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Zakazuje sa:
vyb~rať

komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu
zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
znečisťovať

ukladať

stanovištia zberných nádob a ich okolie,

do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby

určené,

využívať

zberné nádoby k inému

účelu

než k ukladaniu určených odpadov,

ukladať

do zberných nádob odpad ak sú zberné nádoby plné,

ukladať

do zberných nádob drobný stavebný odpad,

ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpadu z domácností s
obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber komunálnych
odpadov,
·
1

spal'ovať

odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú urpené k spal'ovaniu

odpadu,
spaľovať

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.
ČLÁNOK 12

Povinnosti subjektov, ktoré nakladajú s odpadmi na území obce
1. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych
odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuj e na distribútorov vykonávajúcich
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spolo<:uosľou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrélne infonnácie obce (mcŠta). Obec
(mes10) nie je opn\vncná poskytovať túto šablónu tretim stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.iw>„ ktorá si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 l 812003 Z. z. o nutorskorn práve. v pnpade záujmu o šablónu pre tre1ie st:rnny kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odoadovvhospodar sk - info@odpadovvhospodar sk - 0948 605 300
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spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a
akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety
uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela
zmluvu.
2. Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteľa odpadu
od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.
Prevádzkovateľ

kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

3.

ČLÁNOK 13

Povinnosti ~ubjektov, ktorí prevádzkujú zariadenie spolo čného stravovania
Prevádzkovateľ

1.

kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

2.

Prevádzkovateľ

rozložiteľným

kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom.

3. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a)

uložiť

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom
do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,

b)

používať drviče

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
napojené na verejnú kanalizáciu. Uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej
kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a
používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa
osobitného predpisu,
1

c)

zbaviť

sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

ČLÁNOK 14
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce, zodpovedá obec.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto} nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., ~orá s.i uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovvhospodar sk - info@odpadovvhospodar.sk - 0948 605 300
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a)

zapojiť

b)

užívať

c)

ukladať

sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) zberné nádoby
stave,
e)

dbať

d)

uhrádzať

zabezpečiť

proti odcudzeniu,

starať

sa o ne a

udržiavať

ich v dobrom

na to, aby bol KO na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky
činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území mesta v zmysle podmienok určených vo VZN obce o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

3. Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti - bytových domov je povinný zriadiť vyhradené
miesto pre zberné nádoby.
4. Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný
podmienky a dbať hJavne na to, aby :

dodržiavať

hygienické a estetické

a) bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne široký
prístup,
b) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala
prekročenie prípustnej hranice hlučnosti , či zápachu,
c) boli uložené na spevnenom podklade,
d) bolo s nádobami nakladané šetrne.
5. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a

čistotu .

ČLÁNOK 15
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stávebný odpad

1. Miestny poplatok
odpadu.

za

komunálny odpad a drobný stavebný odpad, platí obci pôvodca

2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady Je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne
záväzným nariadením obce.
3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
4. Do miestneho poplatku sa nezapočítavajú náklady obce v súvislosti s vyhradenými prúdmi
odpadov, ktoré financujú organizácie zodpovedn.osti výrobcov. Uvedené sa týka aj
zberných nádob na zber vyhradených prúdov odpadu.

Sal>IOna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o.• ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec

(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretlm stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., Jdt>nl si uplatňuje a vykonáva všetl..')'
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záajmu o šablónu pre trel ie strany konlaktl\ite spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadovvhosoodar.sk - info@odpadoyyhosoo<lar sk - 0948 605 300
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ČLÁNOK 16

SYSTÉM ZBERU PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA
ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

"
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálnehó
odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového
komunálneho odpadu.
Obec nariadením určuje na zber zmesového komunálneho odpadu šedé kovové,
a plastové čierne zberné nádoby 120 litrov (1-4 osoby).
Zberná nádoba musí byť označená nálepkou podľa veľkosti nádoby a intervalu
vývozu. Domácnosť, ktorá má zaplatené poplatky za komunálny odpad dostane
z obecného úradu nálepku za každý kalendárny rok, ktorú je potrebné nalepiť na
zbernú nádobu. Nádoby neoznačené touto nálepkou nebudú vyvážané.
Pre územie obce sa nariadením určuj e interval vývozu zberných nádob nasledovne:
Rodinné domy (na každé jedno súpisné číslo podľa počtu nahlásených
prináleží l zberná nádoba o objeme 120litrov (1 - 4 osoby) s
intervalom vývozu 1 x za 7 dní,

občanov)

Rodinné domy s počtom členov domácnosti viac ako 4 osoby (na každé jedno
súpisné číslo podľa počtu nahlásených občanov) prináležia 2 zberné nádoby o
objeme l 20litrov s intervalom vývozu 1 x za 7 dní,
Bytové domy (na každé jedno súpisné číslo podľa počtu nahlásených občanov)
zberná nádoba o objeme 120 litrov (1 - 4 osoby) s intervalom vývozu 1 x za 7
dní,
Bytové domy s počtom členov domácností viac ako 4 osoby (na každé jedno
súpisné číslo podľa počtu nahlásených občanov) prináležia 2 zberné nádoby o
objeme 120litrov s intervalom vývozu 1 x za 7 dní,
Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitel.i a zmesového komunálneho
odpadu, ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona
o miestnych d~ach majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym
odpadom zahrnuté v danom poplatku.
Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov j e na území obce zavedený
množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Právnická osoba a
fyzická osoba podnikateľ je povinná pred začatím ·činnosti požiadať obec o
zabezpečenie odvozu zmesových komunálnych odpadov.
Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuj e na
území obce výhradne oprávnená osoba.
Každý pôvodca a držite ľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad
len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý
vymedzuje toto nariadenie.
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta). Ôbec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., ilj.orá si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie stran; kontaktujte spoločnosť Odpadový

hospodár s.r.o. - www.odpadovyhospodar.sk - info@odpadovvhosoosfar sk - 0948 605 300
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Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 20 03 01 v zmysle Katalógu odpadov.

Na území obce sa zavádza paušálny, intervalový systém zberu komunálnych odpadov pre:
a)

fyzické osoby- občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú
na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

b)

fyzické osoby oprávnené na podnikania a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku
na území obce.

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému
zberu zmesového komunálneho odpadu.
Pôvodca komunálneho odpadu má možnosť zakúpiť si zbernú nádobu na Obecnom úrade Lovce.
Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne
odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné
odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému
zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj odpady.

ČLÁNOK 17
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1. Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod

číslo

20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov.

2. Na území obce sa zavádza rnnožstvový zber drobných stavebných odpadov.
3. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore/ mieste. Podrobné
informácie o zbernom dvore sú uvedené v samostatnej časti tohto nariadenia.
4. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stanovené odpady.
5. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov.
6. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov. Poplatník
uhrádza poplatok v hotovosti poverenému zamestnancovi obce priamo na zbernom
dvore/mieste.
7. Pred odovzdaním odpadu je potrebné odpad odvážiť na pristavenej váhe, resp.podľa
modelu: 50kg / fúrik, 11001 kontajner,
8. Poplatok sa vypočíta ako
kilogram odpadu.

súčin

odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o„ ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o, ktorá si up latňuje a vykonáva všetky
autorské právn podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V prlpadc záujmu o šablónu pre tretie strltny kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odoodovyhosoodar sk - info@odpadowhospod:ir sk - 0948 605 300

r

19
ČLÁNOK 18
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z
NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH SPOLU S OBALMI

OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša
'\
náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty;
sklo a kovy. Obec je povinná umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených
zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy a sklo. OD 01.07.2016
Ak obec nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch so žiadnou OZV,
znáša obec náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky
papier, plasty, sklo a kovy až do určenia OZV, ktorá zabezpečí odvoz oddelene
vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu,
koordinačným centrom podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch.
Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner obce určená podľa§ 31 ods. 12 písm.
c) zákona o odpadoch je oprávnená vykonávať v obci, overenie funkčnosti a
nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného
zberu") u oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy, s cieľom zistenia
primeranosti , vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a
recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v
oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.

OZV je oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného zberu vykonaného
navrhovať obci a oprávnenej osobe, ktorá vykonáva na území obce triedený zber,
zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.
Ak obec alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva v obci triedený zber komunálneho
odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku O, je
OZV určená v odseku O oprávnená uhrádzať oprávnenej osobe, ktorá v obci vykonáva
triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom
regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je
povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť obec.
OZV uvedená v odseku O je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného
zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu
určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je
zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s tákto vyzbieranou
zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.6.2016
obec.
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1.7.2016
Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie
odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
Všetky odpady z obalov a z neobalových výrobkov môžu byt' dovezené aj na zberný dvor.
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a ko nkré tne informácie obce (mestar. Obec
(mesto) nie je oprávnená posk ytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o-,.ktorá si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o a utorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strdny kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s .r.o. - www odpadoyyhospodpr sk - jnfo@odwdovvhospodar.sk - 0948 605 300
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A) TRIEDENÝ ZBER PAPIERA

Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov sa
zmysle Katalógu odpadov.

zaraďujú

pod

číslo

20 01 01 v

Tŕiedený

zber papiera, v prípade že v obci budú nádoby a kontajnery, sa bude vykonavať
prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, nádob a vriec, ako aj pomocou
mobilného zberu a školského zberu. V súčasnosti obec nariaďuje zber papiera donáškovým
spôsobom do zberného dvora - 11001 zberná nádoba.
Obec určuje do budúcnosti na triedený zber papiera modré plastové kontajnery, nádoby a vrecia:
-

1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1-4 osoby v rodinnom dome a v bytovom dome, s vývozným
intervalom 1 krát za mesiac

Zberné kontajnery, nádoby a vrecia musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20
cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej nádobe či
vreci na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.
Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv.
tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či
mastný papier, kopírovací papier a pod.
Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby
sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
Obec vyhlási termín mobilného zberu papiera vopred obvyklým spôsobom.
Školský zber papiera si organizuje Materská škola.

B) TRIEDENÝ ZBER PLASTOV

Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sa
zmysle Katalógu odpadov.

zaraďujú

pod

číslo

20 01 39 v

- Triedený zber plastov, v prípade že v obci budú nádoby a kontajnery, sa bude
vykonávať prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, nádob a vriec .
.,
V súčasnosti obec nariaďuje na zber plastov 501 igelitové vrecia, 2 vrecia o objeme 120
litrov pre 1-4 osoby v rodinnom dome, s vývozným intervalom 1 krát za mesiac
Obec určuje do budúcnosti na triedený zber plastov žlté plastové kontajnery, nádoby a vrecia:
-

1 nádoba o objeme 120 litrov pre 1-4 osoby v rodinnom dome a v bytovom dome, s vývozným
intervalom 1 krát za mesiac

Zberné kontajnery, nádoby a vrecia musia byt' označené štítkom s rozmermi najmenej 20
cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej nádobe či
vreci na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o„ ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrélne infonn~cic obce (mest~). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu trcllm stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodilr s.r.~ ktorá si uplatňuje a vykonáva všetk~
autorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade zAttimu o šablónu pre tretie stilany kontaktujte spoločnosť Odpadovy
hospodár s.r.o. - www o<lpadovvhosoo<1ar.sk - info@odoadovyhospodar sk - 0948 605 300
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od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované
materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil icl'! .
objem a zaberali čo najmenej miesta.

C) TRIEDENÝ ZBER SKLA
Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa
zmysle Katalógu odpadov.

zaraďujú

pod

číslo

20 01 02 v

Triedený zber skla, v prípade že v obci budú nádoby a kontajnery, sa bude vykonávať
prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov, nádob. V súčasnosti obec
nariaďuje zber skla donáškovým spôsobom do zberného dvora - 1100 zberná nádoba.
Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov.
Obec určuje na triedený zber skla zelené plastové kontajnery,:
-

1 kontajner o o~jeme 1100 litrov pre 100 obyvateľov, s vývozným intervalom 1 krát za 30 dní

Zberné kontajnery musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý
j e čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery alebo zvone na viditeľnom mieste
a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a
pod.
Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami , potravinami) a pod.

D) TRIEDENÝ ZBER KOVOV
Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 40 v
zmysle Katalógu Qdpadov.
Triedený zber kovov sa vykonáva donáškovým spôsobom do zberného dvora do 11001
kontajnera, a v určených zariadeniach na zber kovov, s ktorými má obec uzatvorenú
zmluvu.
-1 kontajner o objeme 1100 litrov pre 300 obyvateľov, s vývoznýn:i intervalom 1 krát za mesiac.

Zberné kontajnery musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý
je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery na viditeľnom mieste a obsahuje
údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez
bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka,
konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z
nápojov.
šablóna tohto VZN bola vypracovaná spol očnost'ou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však ne:zodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (me~a). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať tuto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.o;,.o „ ktor.1 si uplabiuje a vykonáva všetky
autorské práva podl'a :zákona NR SR č . 61812003 Z. z. o autorskom práve. V prfpade záujmu o šablónu pre tretie ftrany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. • www.odpadovvhosoodar.sk. info@odpadovvhospodar sk - 0948 605 300
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Do kovov nepatria: kovy hrubo
látkami, Či olejmi.

znečistené

zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.

ČLÁNOK 19

Nakladanie s biologickými

rozlož iteľnými

komunálnymi odpadmi

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme 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 O1 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu
z cintorínov '
- 20 O1 08 - biologicky rozložitel'ný kuchynský odpad
- 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností
3. Obec

určuje

zber 810 odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov v prípade individuálnej bytovej

výstavby nádoby donáškovým spôsobom na zberný dvor.

4. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad
zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania,
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
5. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene,
cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.
6. Obec

zabezpečí

zberové kapacity, v j ednotkách objemu, dostupné pre každého

obyvateľa

obce

poča s jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú

získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť
najmenej jedenkrát za 14 dní. Obec určuje zber 810 kuchynských odpa'dov donáškovým
spôsobom na zberný dvor.

7. Do BIO kuchynských odpadov patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých
zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného
ale i živočíšneho pôvodu.
8. Do BIO kuchynských odpadov nepatria: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad,
burina, kvety, lístie a pod.
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mestaJ. Obec
(mesto) nie j e oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spo ločnosti Odpadový hospodár s .r.o„ ktorá si uplatň uje a vykonáva všetky
autorské práva pod ľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktuj te spoločnosť Odpadový
hospodár s r.o • www odpadovvhospodar.sk - info@odpadovvhospodar.sk - 0948 605 300
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)

9. Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho zo záhrad, parkov,
cintorínov a kuchynských odpadov musia byt':
- vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,

-

- farebne odlíšené hnedou farbou,
-

označené

štítkom s rozmermi najmenej 15x l5 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD".

10.0bec určuje na zber Jedlých olejov a tukov nádoby a PET fľaše:
-

Nádoby a PET fľaše, s vývozným intervalom 2 krát za rok

-

Odovzdávanie na zbernom dvore.

11.
Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky
nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.
12.
Do BIO kuchynských odpadov nepatria: motorové, hydraulické,
ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
13.
Náklady na hádoby na zber biologicky
obec.

rozložiteľných

či

iné oleje a tuky,

komunálnych odpadov znáša

ČLÁNOK 20

Nakladanie s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je
zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov v obci.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
3. Ich zber a kontajnery musia spÍňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a
'
nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontaj!lera nedostali hlodavce a iné
živočíchy a ani verejnosť.
5. Zberné nádoby musia byt' umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohl'adňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období musí byť frekvencia zberu vyššia,
minimálne však 1 krát za dva týždne.

Šnblónn rohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta]. Obec
{mcsro) nie je opr:lvnen:I poskytovať lúlo šablónu tretím srrnnám bez súhlasu spoloč nosti Odpadový hospodár s.r.o, ktorá si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské pnlv:i podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V prfpade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktuj1e spolOčnosľ Odpadový
hospodár s.r.o. - www odoodovvhosoodnr.sk - jnfo@odoadovyhosooc!ar sk - 0948 605 300

24
7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zmluvu
a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom
sa vyžaduje, aby tento subjekt spÍňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007
Z. z._o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (napr. § 39b zákona č.
39/2007 Z.z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov ·
príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
8. Pri nakladaní s týmto odpadom musí
hierarchiou odpadového hospodárstva.
9.

prevádzkovateľ

kuchyne

postupovať

v súlade s

Prevádzkovateľ

kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, v chovných staniciach atď.

kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do
oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa
potreby dezinfikovateľné.
11.
Zakazuje sa používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej
kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie
drviča je upravené v ~mluve o odvádzaní odpadových vôd
1O. Biologicky

12.

rozložiteľný

Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie

ČLÁNOK 21

Nakladanie s objemným odpadom

1. Objemné odpady sa zaraďujú pod

číslo

20 03 07 v zmysle Katalógu odpadov.

2. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.
3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou.
'
4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
5.

Počas

celého roka je objemný odpad od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor.

ČLÁNOK22

Nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie
a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o .• k1orá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonmlcie obec (mesla). Dbec
(meslo) nie je oprá~eM. poskytovať lúto šabló nu tretlm stranám bez súhlasu spoločnost i Odpadový hospodár s.r.o „ ~orá si upl~tňuje a vyko~áva všel~
autorské práva podla zákona NR SR č . 61812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontakluJIC spoločnost Odpadovy
hospodár s .r.o . - www odo.1dovvhosoodar sk - jn fo@odpadovvhospodar sk - 0948 605 300
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~/
na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnoj ivá, handry a rukavice
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

znečistené

olejom,

2. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuj e najmenej
dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou.

3. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu
s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
4.

Počas

celého roka je odpad s obsahom škodlivín od fyzických osôb možné
zberný dvor.

ukladať

na

5. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:
a)

ukladať

do zberných nádob určených na KO z domácností,

b)

odovzdať

iným subj ektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr.

pouliční zberači).

ČLÁNOK23
Nakladanie s textilom a šatstvom

1. Textil sa

zaraďuje

pod

číslo

20 01 10 a šatstvo pod

číslo

20 01 11 v zmysle Katalógu

odpadov.

2. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych zberných
kontajnerov.
3. Obec určuje na triedený zber textilu a šatstva kovové kontajnery:
-

1 kontajner pre 300 obyvateľov, s vývozným intervalom 1 krát za 30 dní

4. Zberné kontajnery musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý
je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery na v iditeľnom mieste a obsahuje
údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.

5. Do textilu a šatstva patria:

čisté

a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiaJ?ky, šále), prípadne iné druhy
šatstva a textilu.

6. Do textilu a šatstv~ nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.

ČLÁNOK 24

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1. Elektroodpad sa

zaraďuje

pod čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 v zmysle

Katalógu odpadov.
2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku
za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie
elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
{mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretlm stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o, ktorá si uplatňuje a vykonáva všetky
nutorské pr:lva podľa zákona NR SR č. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odpadovvhosoodar.sk - info@odpadovyhospodar.sk - 0948 60~ 300
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3.

Zhromažďovanie

a preprava elektroodpadov sa uskutočňuj e najmenej dvakrát ročne. Pre
tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera
na mieste určenom obcou.

4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
,
elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
5.

Počas celého

rokaje elektroodpad od fyzických osôb možné

ukladať

na zberný dvor.

6. Vytriedené elektroodpady je zakázané:
a)

ukladať

do zberných nádob

určených

b)

ukladať

k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,

c)

odovzdať

d)

rozoberať, zasahovať

na KO z domácností,

iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční

zberači)

do nich a vyberať j ednotlivé časti.

7. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie
elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:
pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania' 'poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z
elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané
elektrozariadenie,
- v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných
zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v
maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
7. Elektroodpady je možné odovzdať aj v zbernom mieste elektroodpadu. Zberné miesto je
miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou
zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom
mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne
odovzdať veľmi malý elektroodpad do 25 cm alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov, do
nádoby určenej na tento účel.
8. Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie,
mobilné klimatizačné zariadenia atď.
9. Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých
látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spol očnosťo u Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obce
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu 1retím stranám bez suhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o„ ~rá si upln111uje a vykooávn všetky
autorské práva podl'a zitkona NR SR č. 6 1812003 z. z. o autorskom pr.lve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie strany konlaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. • www odpadovvhospodnr.sk • info@odpadovvhospodar.sk - 0948 605 300
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ČLÁNOK 25

Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi a automobilovými
batériami a akumulátormi.

1.

Baté~ie

a akumulátory sa
odpadov.

zaraďuje

pod

čísla

20 O1 33 a 20 O1 34 v zmysle Katalógu
'

2. Batérie a akumulátory sa delia na: prenosné (gombíkové, tuškové, ... ), automobilové
a priemyselné (netýka sa obce a občanov).
3. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú
spolu s týmto odpadom.

súčasťou

elektroodpadu z domácností sa zbierajú

Zabezpečenie

4.

zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie
batérií a akumulátorov znáša výrobca, Tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti
výrobcov.

5.

Zhromažďovanie

a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne
v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.

6.

Počas

celého

rok~

je batérie a akumulátory od fyzických osôb možné

ukladať

na zberný

dvor.
7. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
e)

ukladať

do zberných nádob určených na KO z domácností,

f) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,

g)

odovzdať

iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční

h)

rozoberať, zasahovať

zberači)

do nich a vyberať jednotlivé časti.

8. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného
zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný
zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých
automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo
vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez
viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
9. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zberno~ mieste batérií
a akumulátorov. Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto
určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom
mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne
odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel ;
zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
1O.
Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové, ... )
a automobilové batérie a akumulátory.

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., letora však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta): Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať lúto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o..,J<rorá si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľo 7,1kona NR SR č . 618/2003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie str.lny kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www odoadovvhosoo<Jar.sk - info@odoadovyhospoclar.sk - 0948 60S 309
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11.
Do použitých batérií a akumulátorov patria: priemyselné batérie a akumulátory, iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady,
zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

ČLÁNOK 26

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi

liekmi nespotrebovanými

fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho
odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. Je potrebné ich
odovzdávať do verejných lekární.
2. Verejné lekárne sú povinné zhromažďovať humánne a veterinárne lieky nespotrebované
fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na
kontrolu liečiv.

ČLÁNOK 27

, Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Odpadové

pneumat~ky

zabezpečuje

nie sú

súčasťou

komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý

obec.

2. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.
3.

Konečný používateľ

pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

4. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezpaltný
spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia
pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu

ČLÁNOK 28
Prevádzkovanie zberného dvora

1. Obec má pre občanov obce platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné
stavené odpady zriadený zberný dvor v lokalite: pozemok oproti multifunkčnému ihrisku v
Lovciach
·
2. Zberný dvor prevádzkuje obec sama.
3. Zberný dvor sa prevádzkuje v dňoch a v čase: každá sobota od 08.00 - 12.00 hod.
4. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný
odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto nariadení obce.
Šablóna 1oh10 VZN bola vypracovaná spo ločno•ťou Odpadový hospodár •.r.o., ktorá vSak nezodpove<Ja za úpravu a konkrtme mfonnac1e Obce ( mestä). Obec
( mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu trethn stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r., ktorá si uplatňuje a vykonáva všetky
a utorské práva podľa zákona NR SR č. 6 t 812003 Z. z. o a utorskom práve. V pripade záujmu o šablónu pre tretie sttany kontaktujte spoločnosľ Odpadový
hospodár s.r.o. • www.odpadovvhosROdar.sk - info@odoadovvhosoo<lar sk - 0948 605 300
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nasledovné oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu:
a. papier a lepenka;
b. sklo,
c. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
d. šatstvo a textílie,
e.

rozpúšťadlá,

f.

kyseliny a zásady,

kyseliny a zásady,

g. pesticídy,
h. žiarivky a iný odpad obsahujúci
komunálneho odpadu,
1.

vyradené
zariadenia
uhl'ovodíky,

ortuť

obsahujúce

patriaci do

chlórfluórované

J. jedlé oleje a tuky,
k. oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,

1.

farby,

tlačiarenské

nebezpečné

farby, lepidlá a živice obsahujúce

látky,

m. farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako tie,
ktoré obsahujú nebezpečné látky,
n. detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
o. detergenty iné ako tie, ktoré obsahujú nebezpečné látky,
p. olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie
obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie,
q. batérie a akumulátory iné ako uvedené v odseku p,
r.

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
obsahujúce nebezpečné časti ,

s.

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky
a zaradeniá uvedené v odseku r,

t.

drevo obsahujúce nebezpečné látky,

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá vSak nez.odpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnem\ poskytovať túto šablónu tretlm stranám bez súWasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o., fllorá si uplatňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V pnpade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovyhospodar.sk - info@odpadovyhospodar sk - 0948 605 300
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u. drevo, ktoré neobsahuje nebezpečné látky,
v. plasty,
w . kovy,

x. odpady z vymetania komínov,
y. odpady inak nešpecifikované,
11.
111.

objemný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a

iv. nasledovné odpadové obaly z triedeného zberu komunálnych odpadov
1. obaly z papiera a lepenky,

2. obaly z plastov,

3. obaly z dreva,

.'

4. obaly z kovu,
5. kompozitné obaly,
6. zmiešané obaly,
7. obaly zo skla a
8. obaly z textile.

5. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, kovov,
VKM, BIO odpad (zelený, kuchynský, oleje a tuky), objemný odpad, odpad s obsahom
škodlivín, textil a šatstvo, elektroodpady, batérie a akumulátory.
6. Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať nasledujúce oddelene
zbierané zložky kpmunálneho odpadu: drobné stavebné odpady. Poplatok je určený
v samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
7. Na zbernom dvore nie je možné
a zdravotnícke pomôcky.

odovzdať

odpadové pneumatiky a nespotrebované lieky

8. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný odobrať od občanov obce drobný stavebný
odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
9. Zber odpadov na zberných dvoroch sa neuskutočňuje od podnikateľov.

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spol očnost i Odpadový hospodár s.r.o., ~oni si uplat11ujc a vykonáva všetky ·
autorské práva podľa zákona NR SR č 6 l 8n003 Z. z. o autorskom práve. V prípade záujmu o šablónu pre tretie straily kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovvhospodar.sk - info@odpadovvhospodar sk - 094& 605 300
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ČLÁNOK 29

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť unúestnenie nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo
prá~nická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v
"
ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza a to ústne alebo písomne.
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 l a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa
oznámenia.

ČLÁNOK30
Kontrola nariadenia, pokuty za priestupky a záverečné ustanovenia
Vykonávať

a)

kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

poverení zamestnanci obce,

b) príslušná komisia pri obecnom zastupiteľstve
c)

kontrolór obce.
ČLÁNOK 31

Pokuty za priestupky
1.

Priestupku sa dopustí ten, kto
a)

uloží odpad na iné miesto než na miesto

b) uloží do zbernej nádoby
zberná nádoba určená,
c)

zhodnocuje alebo

určenej

zneškodňuje

určené

obcou,

na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je

odpad v rozpore s týmto zákonom,

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 - „Vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol
nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo príslušnému orgánu
štátnej správy ''odpadového hospodárstva",
'

e)

zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,

f)

nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 - „Konečný používateľ
pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa s!ala odpadovou pneumatikou
odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel
alebo spracovateľovi starých vozidiel",

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
- „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii
alebo demolácii komunikácií, je povinňá stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti
a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií",
Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spolocnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta). Obec
(mesto) me je opravnena poskytovať toto S<llJI011u 1rell111 :>tranAm lx::< s úhlaou opol<><lnosti Odpadový hospodár s.r.°'1-lc:torá si uplatiltue a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V pripade záujmu o šablónu pre tretie strany kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www o<lpadovvhosoodar.sk - ~ - 0948 605 300
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h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) - „Zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané
zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení",
i)

koná v rozpore s § 81 ods. 9 - „Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový
komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci",

j)

koná v rozpore s § 81 ods. 13 - „Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného
zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama
alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa
nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže
len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods.
4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59
ods. 2.",

k)

neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 - „Prevádzkovateľ kuchyne,
držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi".

2.

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona
o odpadoch prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva.

3.

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.

4.

Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní
priestupkov (Zákon NR SR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov).

5.

Výnosy pokút ulôžených za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce.

ČLÁNOK 32
Záverečné

ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie 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.

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hos()Odár s.r.o .• ktorá však ne zodpovedá za úpravu a konkrélne informác ie obec (mcsra). Obec
{mesto) nieje oprávnená poskytovať túto sablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpodový hospodár s .r.o -,.ktorá s i uplat1lujc a vykonáva všetky
autorské prova podľo zákona NR S R e. 6 1812003 Z. z. o autorskom práve. V prfpade záujmu o šablónu pre tretie strany kontakttúte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www o<lpadovyhospodar.sk - info@odoadovyhospodar sk - 0948 605 300
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3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovce schválené dňa 20.09.2013
uznesením k bodu č . 1O o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Lovce.
4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lovciach
-

1.o"S

dňa M·"'1...-

a schválilo ho uznesením k bodu č .

t

"

5. Návrh VZN
bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lovce a na internetovej stránke
Obce www.lovce.eu od 25. 11 .2015 do .\-\- '\i_ . "L·~S"" ·
6. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.- .;,A · :.~· '"1-o ~ b ·
7. Úplné znenie VZN bude prístupné na obecnom úrade v Lovciach a na internetovej stránke
obce www.lovce.eu.

V Lovciach dňaA~ :''t. · 2015

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadovy hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne informácie obce (mesta)."Obec
(mesto}_ nie_je oprávne~á poskytoval' túto šablónu tretím stranám bez ~uhlasu spo ločno.sti Odpadový hospodár s.r.o.,4l<torá si up latňuj e a vykonáva všetky
autorskc prnva Podľn :zakona NR SR č. 61&12003 Z. z. o autorskom prave. V prípade zauimu o šablónu pre tretie straliy kontaktUJle spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovvhospodar.sk - info@odpadovvhospodar.sk - 0948 60~ 300
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PRÍLOHA č. 1

'

HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK
2016
........ január 2016
„ •..... január 2016
.„.„•.
.•.. „ „

„„.„.
„„„„

.• „ „ „

•... „„
„„ .••.

„„.„.
.• „„„
„„„ „

„ .... „
•...•. „

júl 2016
júl 2016

február 2016
február 2016

„„„ „

marec 2016
marec 2016

september 2016
.„„••• september 2016

apríl 2016
apríl 2016

„ .. „ ..

máj 2016
máj 2016

.„ ..„. november 2016
„ „„ ..

jún 2016
jún 2016

december 2016
.„„.„ december 2016

„ „ „„

august 2016
august 2016

.„„„.

„ .. „ ..

október 2016
október 2016

november 2016

„ ... „.

HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016
MESIAC
Január
Február
Marec

Apríl

Máj

.,

Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Šablóna 1oh10 VZN bola vypracovaná spoločnosľou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu lretim s1ra nám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s . r.~. ktorá so uplat ňuje a vykonáva všetky
au1orskt práva podľa zákona NR SR č. 618n003 Z z.. o autorskom práve. V plipade záujmu o šablónu pre tretie strany konlaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.odpadovyhospodar.sk - info@<xloadovvhospodauk - 0948 605 300
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'

20 0101

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze,..__ _
_.,...,,..,,..,,...,_,,,..,,_ _..1 epenky (kompozity na báze lepenky)
20 1 08
biologicky rózložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
,20 01 1o
šatstvo
·
20 01 'l l
' textílie
- 20 O1 13
rozpúšťadlá
20 01 14
k)'seliny
' 20 01 15
zásady
20 01 17·
· fotochemické látky
20 O1 1.9
pesticídy
20 0121
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
__
2_0 _01 23
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórovan
uhľovodíky
·
·
~~---20 01 25
jedlé oleje a tuky
20 01 26
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
_ _2,...0 01 27
farby; tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
20 01 02
20 O1 03
.......

--~-----

~---

o

o
o

g

~-"=-"'

""

a

---"" !" :.1

-...

___._._ _ __.nebezpečné'J át~y '
·
,
···
· ·· .._..,.,.,,......,..
...__
2 _0 ....
0_ 2,_s _ ___,farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živíc~ iné ako uvedene
:v20 0127
20 01 29
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
·detergenty iné ako·uvedené v 20 01 29
20 01 30
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 O1 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01 , 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátorYi
obsahujúce tieto batérie
N
batérie a akumulátory iné, ako uveden~ v 20 01 33
- - - -.....·vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
vedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce....__,__....,_,.............,,...,,
_,,,,,.-""'"",...,....,,,...,,,.
nebezpečné časti
20 O1 3_
6.__.-..yyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ak .
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 O 35
20 01 3 l
20 01 32
20 01 33

o

_

___

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
40014001
20 014002

20 0140 03
20 0140 04
20 ól 40 05
20 0140 06
20 014007
20 Oľ41

drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz

•hliník
olovo
zinok

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., ktorá však nezodpovedá za úpravu a konkrétne infonnácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprá vne ná poskytovať túto šablónu tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.~. ktorá si up latňuje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č . 6 18/2003 Z. z. o a utorskom práve. V prípade záitimu o šablónu pre tretie stb ny kontaktujte spoločnosť Odpadový
hospodá r s.r.o. - ~ - jnfo@odoadovyhosoodar sk - 0948 605 300

„
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'

b).Od_pady: zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):

20 02 01
20 02 02
, 20 02 03

20 03 O1
20.03 ,02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
. 20 03 07
20 03 08
· 20 03 99

biologicky rozložiteľný odpad

zemina a kamenivo

a
a

'\

iné biologicky nerozloŽiteľné od ady_ _ _ _ _ _ _ _a
_.

zmesový J_<omunálny odpad
odpad z trhovísk
r pdpad z či~tenia ulíc
kal zo septikov
odpad z ~stenia kanalizácie
.objemný odpad
drobný stavebný odpad
· komunálne odpady inäk nešpecifilfované

~-te-:x't-...vychdc{4.a z návrhu f~yh!áXky Minist<!rstrn :tvo.mého prostredia /Wnvenskej 'renubliky
f1stqnovwe: 'Katqlóg ocfpadov; predpokiadawi nadobudnutie účinno,sti od/, l.20N

Šablóna tohto VZN bola vypracovaná spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o„ ktorá však nezodpovedá za úpravu a k~krétne informácie obce (mesta). Obec
(mesto) nie je oprávnená poskytovať túto šablónu treti m straná m bez súhlasu spol očnosti Odpadový hospodár s.r.o., ktorá si uplatň uje a vykonáva všetky
autorské práva podľa zákona NR SR č. 61812003 Z. z. o autorskom práve. V p1ipade záujmu o šablónu pre tretie strany ko ntaktujte spoločnosť Odpadový
hospodár s.r.o. - www.os!padoyyhospodar.sk - info@odpadoyyhosoo<lar.sk - 0948 605 300
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Obec Lovce

OBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie
c . ..........

o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností v obci
Lovce

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu : od ~~---~~:.~~:'.?:?. do
, QZ c1s
v •
fo - ~
. . _ . /\O
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·
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zo dňa :
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~ .

-z...::.A.~

~i::~~:;::: :oL >VJ~4- ~~~""'
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ObecLovce

/

becné zastupiteľstvo obce Lovce na základe ustanovení§ 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre
katastrálne územie obce Lovce tento:
v

,

-

,

VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE
Obce Lovce
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností v obci Lovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia") je upraviť v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti
s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť
životné prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Lovce.
§2

Základné pojmy
Pojmy sú definované
niektorých zákonov :

podľa

zákona

č.

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
•
týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
4. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania
a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
5. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
6. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
7. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
8. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická

I

I/
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soba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
' kone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa, za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností
slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp,
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z
garáži, garážových stojísk a parkovacích stojisk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb.
9. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek.
1O. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m 3 ročne
od jednej fyzickej osoby.
11. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
12. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov
[§ 68 ods. 3 písm. e)].
13. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
14. Elektroodpad z domácností je el~ktroodpad pochádzajúci z domácnosti fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
15. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto,
na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby
(interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné
uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na
účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať
alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje
spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

§3
Hierarchia odpadového hospodárstva
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo
znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania
celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa
uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva :
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

Obec Lovce
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§4
Systém zberu, prepravy komunálnych odpadov

1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný :
a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady, zneškodňovať odpady spôsobom
na to určeným,
b) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v obci,
c) zapojiť sa do separovaného zberu zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé
zložky,
d) v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber ukladať ho do príslušných
zberných nádob,
e) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci podľa tohto VZN,
f) ukladať KO a ich oddelené zložky za účelom ich zberu na miesta určené týmto VZN
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,
g) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu,
h) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky
činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu,
i) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz DSO na skládku najneskôr do 7 dní od jeho
uloženia na voľnom priestranstve,
j) uhrádzať poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok určených vo VZN
o miestnych poplatkoch,
k) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich
vhodné zhromaždenie.
2. Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb
a občianskych združení, ak sú súčasťou KO.
3. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý vykonáva separovaný zber, zabezpečí na
ukladanie vyseparovaného odpadu zodpovedajúce zberné nádoby (špeciálne 1100 litrové
kontajnery, alebo farebné plastové vrecia) na vlastné náklady.
4. Obec určuje nasledovné typy zberných nádob :
a) 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba ( KUKA ),
b) 1100 litrový oceľový kontajner,
c) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) - ramenový systém, na biologický
odpad, drobný stavebný odpad,
d) špeciálne 1100 litrové kontajnery - na sklo,
e) begy na PVC.
5. Zabezpečenie zberných nádob:
a) V systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob,
b) nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (pôvodcov),
c) nádoby pôvodcom prenajaté od zmluvnej organizácie.
6. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadov zisti, že vzhľadom na
množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť
obstaranie ďalšej zbernej nádoby.
7. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého
druhu, priemyselné obaly z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní
mäsa, zo zdravotných zariadení, kyseliny, tekuté látky, zápalné látky, opotrebované batérie,
akumulátory a pod.
8. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, tie, ktoré sú opatrené krytom sa musia po
vložení odpadov uzavrieť.
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. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné
ádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby :
a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku,
b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným
nádobám pre účely prepravy,
c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
d) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku,
e) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným
nádobám pre účely prepravy,
f) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
g) zberné nádoby boli na spevnenom podklade.
10. Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas zberu.
11. Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaž.dené odpady pred ich prepravou je zakázané.

§5
Spôsob triedenia zberu zložiek komunálnych odpadov
1. Obec Lovce zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre nasledovné zložky :
a) sklo,
b) plasty,
c) kovy,
d) papier, lepenka, tetra pak,
e) biologický rozložiteľný odpad,
f) biologický rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je
prevádzkovateľ kuchyne,
g) drobný stavebný odpad.

§6

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Zber a prepravu drobných stavebných odpadov na území obce zabezpečuje obec
prostredníctvom zberných nádob najmenej 2 x za 1 kalendárny rok. O konkrétnych termínoch
zberu obec informuje formou miestneho rozhlasu, prípadne iným vhodným spôsobom.
§7

Spôsob nakladania s objemným odpadom
1. Objemným odpadom sa v zmysle výkladu z.ákona o odpadoch rozumie odpad, ktorý sa pre
svoje rozmery nevojde do bežných zberných nádob používaných v obci.
2. Zber a preprava objemných odpadov od fyzických osôb zabezpečuje obec najmenej 2 x za
1 kalendárny rok prostredníctvom veľkoobjemných zberných kontajnerov.
3. O konkrétnych termínoch zberu obec informuje formou miestneho rozhlasu, prípadne iným
vhodným spôsobom.
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§8
Spôsob zberu elektroodpadu
Elektroodpad z domácností zabezpečuje obec najmenej 2 x za 1 kalendárny rok.
O konkrétnych termínoch zberu obec informuje formou miestneho rozhlasu, prípadne iným
vhodným spôsobom.

§9

I

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi
1. Obec zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivín
zabezpečuje 2 x ročne prostredníctvom zmluvnej organizácie. O termínoch odvozov
nebezpečných odpadov informuje občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu, prípadne
iným vhodným spôsobom.

§ 10
Spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a s biologicky
komunálnymi odpadmi

rozložiteľnými

1. Na území obce sa zavádza zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem
tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
2. Pôvodcovia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z bytových domov majú
právo tento odpad uložiť do 1100 l zberných nádob, umiestnených na verejných
priestranstvách v obci. Obec zabezpečí odvoz biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov z nádob podľa potreby v intervale kratšom ako 14 dní.
3. Ostatní pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov a biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov; majú právo tento odpad zneškodňovať:
a)
vo vlastných kompostovacích zariadeniach,
b)
cudzích kompostovacích zariadeniach po dohode s JeJ vlastníkom alebo
prevádzkovateľom.

§ 11
Spôsob nakladania s biologicky rozložitel'ných kuchynských a
od prevádzkovateľov kuchyne

odpadov

kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať:
a)
zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračô.ého odpadu,
ktorého je pôvodcom, sám v zariadeniach na to určených,
b)
zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
prostredníctvom Zmluvnej organizácie, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, pričom je
povinný prispôsobiť sa podmienkam systému zberu v obci.
3. Prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

1.

Prevádzkovateľ

reštauračných
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§ 12
Povinnosti pôvodcov odpadov
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a
produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s nim zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a)
riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b)
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c)
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
3. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
s týmto VZN,
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) zmiešavať s KO kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach skládky výbušné
a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych z.a.riadení,
e) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných
látok.
4. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu
vrátane zberu a úpravy vykonáva.
5. Ak vlastník, správca alebo nájomca · nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto z.ákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť
nachádza.
6. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 5, z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto z.ákonom;
takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na
vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je
povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má
na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou.
7. Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore s týmto z.ákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či
vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti :
a.
je pôvodcom odpadu,
b.
neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré j~ povinný
vykonať podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, alebo
c.
mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
8. Ak sa v konani podľa odseku 7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto z.ákonom, niektorá zo
skutočností uvedených v odseku 7 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti;
odsek 6 druhá veta platí rovnako.
9. Ak sa podľa odseku 6 nezisti osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 7 nepreukáže niektorá zo
skutočností uvedená v odseku 7 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide
o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na
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lastné náklady zabezpečí obec, na ktorom území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s
týmto zákonom.
10. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8
alebo 9, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za
uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom.

§ 14
Povinnosti obce
Obec je povinná:
a) vypracovávať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva,
b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou, alebo fyzickou osobou s právom podnikania,
na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu,
c) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve,
d) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo
stavebnej činnosti s výnimkou DSO,
e) zabezpečovať prostredníctvom miestneho rozhlasu informovanosť pôvodcov odpadu
o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu.

§ 15
Odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov
1. Každý vlastník resp. užívateľ zelenej plochy je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo
zelene skompostovať buď vo vlastnom zariadení alebo zabezpečiť si jeho skompostovanie
u zmluvnej organizácie v jej kompostámi.
2. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec na
KOaDSO.
3. Je zakázané spaľovať odpad zo zelene napr. mokrú drevenú hmotu z ošetrovania drevín,
trávu, burinu, listy a pod.
4 . Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologického rozložiteľného
odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje
zmluvný partner obce.

§ 16
Sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
b) poverení pracovníci obce,
c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií,
d) poslanci Ocú,
e) iné osoby poverené štatutárom obce.
2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje štatutár obce.
3. Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok
pokutou do 33 €.
4 . Okrem toho za porušenie tohto VZN môže štatutár obce podľa § 13 ods. 9 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- €.

9

ObecLovce

§ 17
Záverečné

1 Návrh tohto VZN bol vyvesený
1.J~ ..J~\.\.\
1

-, n:.i->

ustanovenia

dňa

21. 08.2013 na úradnej tabuli Obce Lovce.
'!::>.._;" /I~ ~>- '14~ 1_ ~"l.. A~ "-"ť> '"'~v..L-!_ .
tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie

q_-..)"l:..- ~._,s

2. Nadobudnutím účinnosti

...........................~ ...l:t l. ~.~.~..................................................................................................... .

3. Toto VZN:
a) bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Lovce, dňa

1__o
ô~ · '°2<,'. 'b
....................
..... ................................................................................
................. .............. ..... .. ......,
v:>. :O v:, vyvesemm
' na ura
' dneJ. tabul.i Obce Lovce,
' é dňa /'Lr-::,
b) b o1o vyhlasen
..............................

A~ · cl-.:...
.... .
c ) nadobu, da u· č.innosť ciňa ..............
„........

o

L

\J'1
/

~e.

q. ::i.. ....

'<......

----

NÁVRH
- 1OBEC LOVCE

•.

Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lovce

o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia
od platenia príspevku za pobyt diet'at'a
v Materskej škole v Lovciach.

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu:

od 25.11.2015 do

/d\ . .-..,...1- -tS

Schválené uznesením OZ k bodu č.

zo dňa: .f\t\ . AL,.

'1-"'

Vyhlásené po schválení dňa:
Úči n nosť nadobúda d ňa:

~

1\ ~ .

l\'l.,. -"1..- .('

15. dňom po vyhlásení -

'°"'

O<\:

l..o ~ ~

-2-

Obec Lovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
O

určení

výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt diet'aťa
v Materskej škole v Lovciacb

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky, spôsob
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach, na ktorý
prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.

§2

Výška príspevku
príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach zriadenej obcou Lovce sa
stanovuje vo výške príspevku na jedno dieťa na : 5, 50 EUR .
(2) Príspevok v ods. 1 je stanovený v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.
(1)

Mesačný

§3
Spôsob platenia
( 1) Príspevok vo výške stanovenej v § 2 ods. 1 tohto VZN za p0byt jedného
škole v Lovciach je zákonný zástupca

dieťaťa

povinný

uhradiť

dieťaťa

v Materskej

do pokladne Materskej školy

v Lovciach.
(2) Príspevok stanovený v § 2 ods. 1 sa uhrádza vždy vopred do 1O.

dňa

v kalendárnom mesiaci.

§4

Neuhrádzanie príspevku
(1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

3c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

(2) Príspevok v materskej škole sa ďalej neuhrádza za dieťa:
~.
(a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
(b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.
V takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
(3) Podmienky uvedené v ods. l sú stanovené v zmysle § 28 ods. 7 a podmienky uvedené v ods.
2 sú stanovené v zmysle § 28 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z.

§5
Záverečné

ustanovenia

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce
a hlavný kontrolór obce Lovce.
(2) Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia možno

robiť

len nariadením

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné

zastupiteľstvo

v Lovciach

dňa ~~:~~-~-~'5.' ... uznesením k bodu č.~.

(4) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN zo dňa 30.07 .2008, schválené uznesením
č.S s účinnosťou od 01.09.2008.
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa- 15. dňom po vyhlásení..; ._,4. „.v 1-'\ (o.

V Lovciach dňa""· "''L-

2015

\

Obec Lovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vy d á v a toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole v Lovciach

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky,
spôsob platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej ško le
v Lovciach, na ktorý prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy.

§2
Výška príspevku
( 1)

Mesačný

príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach zriadenej obcou
Lovce sa stanovuje výška príspevku na jedno dieťa na: 5% zo životného minima na
nezaopatrené dieťa.

(2) Príspevok v ods. 1 je stanovený v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.

§3
Spôsob platenia
(1) Príspevok vo výške stanovenej v § 2 ods. l tohto VZN za pobyt jedného dieťaťa
v Materskej škole v Lovciach je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť do
pokladne Materskej školy v Lovciach.
(2) Príspevok stanovený v § 2 ods. 1 sa uhrádza vždy vopred do l O.
mesiaci.

dňa

v kalendárnom

§4
Neuhrádzanie príspevku
(1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré májeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(2) Príspevok v materskej škole sa ďalej neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom , alebo inými
závažnými dôvodmi. V takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť učeného príspevku.
(3) Podmienky uvedené v ods. 1 sú stanovené v zmysle§ 28 ods. 7 a podmienky uvedené
v ods. 2 sú stanovené v zmysle § 28 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.

§5
ustanovenia

Záverečné

( 1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta
obce a hlavný kontrolór obce Lovce.
(2) Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia možno

robiť

len nariadením.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Lovciach dňa 18. 08. 2008 uznesením č. 5.
(4) Toto nariadenie nadobúda

V Lovciach,

dňa

účinnosť dňa

01 . septembra 2008.

30. 07. 2008
I

At~
Bc. Oľga G á 1 i k o v á
starostka obce

Vyvesené 15 dní pred rokovaním OZ: 31. 07. 2008
Schválené OZ: 18. 08. 2008

vyvesené:31.07.2008

Účinnosť: 01. 09. 2008

zvesené: 15. 08. 2008

Občianské združenie "CERIANKA ", Lovce 185, 951 92 Lovce IČO: 42210917

Obecný úrad Lovce
Do!lo:

JC-

1c. Áo1'{

Čisto: ~j tv.f{
Predelalo·

Obecný úrad v Lovciach

Pdl.

Zat.. čl.alo:

Obecné zstupiteľstvo
R~nnt.:

951 92 Lovce

~

VEC: Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov

Týmto Vás žiadame o pridelenie

finančných

prostriedkov pre OZ "CERIANKA" na

činnosť

v roku 20 16 vo výške 600 € (slovom šesťsto EUR). Finančné prostriedky použijeme v súlade so
stanovami združenia na rozvoj kultúry a turistiky v našej obci.

S pozdravom

Milan Kováč
podpredseda OZ "CERIANKA"

Ob6[1n1k11drute"le Ct:RIAN~
ovce 185 951 92 L

V Lovciach

dňa 26. 10.20 15

1'i 1 • 0 ·
ovce
~ .. 903915734

ce7čao"~a@gmai/.com
-42210917
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VÝPIS
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KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

es
407 Zlaté Moravce
ac
500 461 LOVCE
tastrálne územie: 833 151 Lovce

Dátum vyhotovenia: 11.11.2015
vyhotovenia
12:58:40

čas

VÝPIS Z LISTU VLA S TNÍCTV A č.162
3Ť

•.

A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej maoe
Výmera
v m2

:celné
ilo

i44/l
144/2

174
175

Druh
pozemku

Spôsob Druh
využ.p. chr.n

Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty

7
7

Umiest.
pozemku

Právny
vzťah

1
1

renda:
spôsobu využivania pozemku
7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok
dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
umiestnenia pozemku
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce

..

Ť

B: VLASTNÍCI A ' INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
a miesto trvalého pobytu (sidlo) vlastnika, spoluvlastnicky podiel

Lo

>tnik právneho

vzťahu:

Vlastnik

čislo

(IČO)

~

Gáliková Mária r. Horvátová, Lovce, č. 117, SR
Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel:

1/6

11 nadobudnutia

71/91 -9/9 2
č. 12, SR
Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel:

4/6

Repa Peter r. Repa, Lovce, č. 119, SR
Dátum narodenia:
Spoluvlastnicky podiel:

1/6

Horváth Štefan, Lovce,

1 nadobudnutia
40/85 -7/86

L nadobudnutia
o ded. Dnot 542/2012, 28D/322/2012, Z 1442/13 -p.z.48/13;

C:

ŤARCHY

:ápisu.
tdaje
ápisu.
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OBECLOVCE
Obecný úrad

zo 6. zasadnutia obecného

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Uznesenia
obce Lovce zvolaného v zmysle zákona

zastupiteľstva

č.

369/1990

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p .. zo dil.a 11.1 2.2015 o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce
Lovce.
K bodu 2:

Určenie zapisovateľa

Obecné
zamestnankyňu

zastupiteľstvo

a

overovateľov

obce Lovce

obecného úradu Elišku

zápisnice.

schvaľuje

na dnešné zasadnutie ako

zapisovateľku

Tižňovskú.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

~()> - - - - -;;~~~;;~~;;::~~
-

/:: C

Bc. František Richter

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje na dnešné zasadnutie
zápisn ice poslancov Karola Gálika a Milana Kováča.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

overovateľov

Kováč,

proti nebol

~;:-----;~~;;~~~~~~~~~!z~--/\
-
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K bodu 3: Schválenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce
bez zmien a doplnení.

schvaľuje

Bc. František Richter

návrh programu na dnešné zasadnutie

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu rokovania.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 - hlavný kontrolór
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018 - hlavný
kontrolór.
6. Návrh rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 2018.

'

27. Návrh VZN obce Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovce.
8. Návrh VZN obce Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
9. Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za
pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lovciach.
1O. Odkúpenie pozemku obcou Lovce.
11. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - OZ Cerianka
12. Rôzne.
13. Záver.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

)< .
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K bodu 4: Návrh plánu kontrolnej

činnosti

Bc. František Richter

na prvý polrok 2016

J.

Obecné

zastupiteľstvo

obce Lovce

schvaľuje

návrh plánu kontrolnej

činnosti

na prvý

polrok 2016.

„ "'"' "'" lll:fovanie:

Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

K bodu S: Odborné stanovisko k návrhu

rozpočtu

Kováč, proti nebol

obce Lovce na roky 2016 - 2018

' Obecné zastupiteľstvo obce Lovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu obce Lovce na roky 2016 - 20 18.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

pr
- -....-

----

------------~--~~:--~-~~----- --starosta obce Lovce
Bc. František Richter

3K bodu 6: Návrh

rozpočtu

obce Lovce na roky 2016 - 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh rozpočtu obce Lovce na roky
2016 - 2018.
Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

„

Kováč,

proti nebol

K bodu 7: Návrh VZN obec Lovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovec

p

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje VZN o miestnych daniach a . . .
álne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovce.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

----------------~-~"--""'-~~
t

starosta obce Lovce
Bc. František Richter

K bodu 8: Návrh VZN obec Lovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
sta,·ebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje návrh VZN obce Lovce o nakladaní
s komunálnym odpadom. drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
a o prevádzkovaní zberného dvora.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

proti nebol

\

-------------------~-~-~~::_-~~~~~'
starosta obce Lovce
-------,
Bc. František Richter

4K bodu 9: Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia
príspevku za pobyt dieťaťa v Materske.i škole v Lovciach.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje Návrh V ZN o určení výšky. spôsobu
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieta ťa v Matcrsk~i škole v Lovciach.
Kováč,

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

proti nebol

~U,: A~ '•1.- · 1..>•"'- ~•
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------------------------------------starosta obce Lovce
Bc. František Richter

K bodu 10: Odkúpenie pozemku obcou Lovec.

„

Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje odkúpenie pozemkov pre obec Lovce,
konkrétne parciel registra C, trvalé trávne porasty, v katastrálnom území obce Lovce, čísla
parciel 1544/1 a 1544/2 na liste vlastníctva č.162 od majiteľov Štefana Horváta,
Lovce 12, 951 92, parcela 1544/1, podiel 4/6, o výmere 116,00 m2, parcela
1544/2, podiel 4/6, o výmere 1 l 6,67m2 za cenu 235,00EUR, Petra Repu,
Lovce 11 9, 95 1 92, parcela 1544/1 , podiel 1/6, o výmere 29,00 m2 , parcela 1544/2, podiel
116, o výmere 29, 17 m2 za cenu 225, 11 EUR, Márii Gálikovej ,
Lovce 117,
951 92, parcela 1544/1 , podiel 1/6, o výmere 29,00 m2 , parcela 1544/2, podiel 1/6, o výmere
29, 17 m2 za cenu 225, 11 EUR.

m-.

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gálik, Mgr. Marta
nikto, nikto sa nezdržal.

Gažiová~

Milan

Kováč,

proti nebol

_________________\~-~~--~-:~-----

____

__,_

starosta obce Lovce
Bc. František Richter

K bodu 11: Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov - OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce schvaľuje
prostriedkov OZ Cerianka na rok 2016 vo výške 600,-€.

žiadosť

o pridelenie

Hlasovanie: Za 3 poslanci - Karol Gál ik, Mgr. Marta Gažiová, Milan
nikto, nikto sa nezdržal.

Kováč,

!\ r

"L

finančných

proti nebol

l..::o '\t:;
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starosta obce Lovce
Bc. František Richter

