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 Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši na základe ustanovenia § 6 zák. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. f/ a g/ cit. zákona 
a v súlade s ust. §39 zák. č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
uznieslo na tomto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.04/2016 
o odpadoch na území obce Malý Lapáš 

I. časť 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
Účel úpravy 

1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, 
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. 
 Toto VZN sa vydáva s cieľom učiť vhodný systém zberu odpadov na území obce 
Malý Lapáš /v súlade s ust. § 39 ods. 3 zákona o odpadoch/ 
a jeho zavedením: 
a/ zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území    
    za  účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane 
    zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov  
    v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky  
    komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, 
b/ zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov 
    za účelom ich  zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov  
    z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
c/ ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi /§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch/, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych 
odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,  
o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie 
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 
 

Používané skratky:  
    
●   BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, 
●   BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
●   BRO: biologicky rozložiteľný odpad, 
●   DSO: drobný stavebný odpad, 
●   EO: elektroodpad, 
●   FO – podnikatelia: fyzické osoby – podnikatelia, 
●   FO: fyzické osoby, 
●   KO: komunálny odpad, 
●   MSN: malé smetné nádoby, 
●   NO: nebezpečný odpad, 
●   OcÚ: Obecný úrad, 
●   OO: objemný odpad, 
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●   PO: právnické osoby, 
●   PZO: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, 
●   TZ KO: triedený zber komunálneho odpadu, 
●   VOK: veľkoobjemový kontajner, 
●   VZN: všeobecne záväzné nariadenie, 
●   ZD: zberný dvor, 
●   ZKO: zmesový komunálny odpad, 
●   miestne obvyklý spôsob zverejňovania: prostredníctvom miestnej tlače, internetovej stránky 

www.malylapas.sk, letákmi, na úradnej tabuli. 
 
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Podľa zákona o odpadoch: 

1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý vykonáva 
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy, 
alebo  zloženia týchto odpadov /§ 2 ods./2/ zákona o odpadoch/ 
2.Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad   
nachádza. /§2 ods./3/ zákona o odpadoch/. 
 
3. Komunálne odpady /ďalej len KO/ sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri 
    činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti 
    právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri 
    činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce 
    a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. /§2 ods. 14 zákona o odpadoch/. 
4.  Drobné stavebné odpady /ďalej len DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác  
    zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu  
    alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. /§6 ods. 1 zákona  
    o odpadoch v náväznosti na §§ 55 ods. 2 písm. b/ a c/, § 56 písm. h zákona č.50/1976 Zb. o  
    územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení noviel. 
5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť 
    ako samostatný druh odpadu /§39 ods. /1/ zákona o odpadoch/. 
6.  Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac   
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch . 
7.  Elektroodpad z domácností je 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.  
8. Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné 
pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje 
objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu. 
9.  Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 
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10. 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 vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 
11. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 
oddeľovanie zložiek odpadov,  ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov.  
12. Zber odpadu  je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie 
odpadov. 
13.Stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich 
dosiahnutie. 
14.Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 
spôsobom alebo Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné 
využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom 
hospodárstve,  alebo zabezpečiť pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam 
činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch. 
15.Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností 
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch. 
16.Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
17.Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje 
na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné 
spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a 
opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti 
spätného zasypávania. 
18.Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším 
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu. 
19.Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou 
osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. 
20.Triedenie odpadov  je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo 
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov. 
21.Triedený zber je zber vytriedených odpadov.  
22.Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov. 
23.Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná 
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.  
24.Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, 
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na 
prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný 
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stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu 
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 
25.Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom 
čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení 
vozidla alebo zberných nádob v určitom čase  najviac na jeden deň, pričom obec o tomto 
zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým. 
26.Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) je základný dokument pre 
riadenie odpadového hospodárstva obce Malý Lapáš v oblasti nakladania s komunálnymi 
odpadmi a drobnými aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, 
odpad zo záhrad a parkov.  
27.Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení 
a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 
28.Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov,  ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov  
29.Prevencia vzniku odpadov sú opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva KO a 
DSO a EO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na 
životné prostredie, 
30.Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové 
výrobky a  neobalové výrobky, 
31.Organizácia zodpovednosti výrobcov: je právnická osoba so sídlom v Slovenskej 
republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so 
sídlom v niektorom z členských štátoch, 
32. Výrobcom vyhradeného výrobku: sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií 
a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík , výrobca neobalového 
výrobku . 
 
33. Podľa zákona o miestnych poplatkoch 
a/ Platiteľom poplatku je vlastník, alebo správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 
    nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve  
    viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si  
     vlastníci neurčia zástupcu, alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, alebo 
    obec, je platiteľom správca  
 
34. Podľa stavebného zákona č.50/1976 Zb. 
a/ Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom 
    z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie 
    /§43b ods. /3/ stavebného zákona/. 
b/ Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch až viacerých bytov 
    so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie /§43b ods./2/ stav. zákona/. 
35. Pojmy zavedené týmto VZN: 
a/ Užívateľmi zberných nádob sú: 

-   platitelia poplatkov /vrátane osôb za ktoré poplatok platia/, ktorým boli zberné nádoby 
       zverené do užívania, 
-   pracovníci organizácie poverenej zberom viď. ust. § 5 bod 10 tohto VZN, alebo 
-   pracovníci obce oprávnení so zbernými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN. 

b/ Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre 
    ich veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami /poskytnutými do užívania držiteľovi 
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    tohto odpadu/, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými  
    nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. 
 

§ 3 
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 

 
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný  
obecný systém na celom katastrálnom území obce. 
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, so separovaným 
odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, separovaného odpadu 
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou. 
4. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm g, h, Zákona o odpadoch je oprávnená 
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu, separovaného odpadu a od držiteľa drobného 
stavebného odpadu, alebo od toho, kto s odpadom nakladá potrebné informácie, ktoré mu je 
povinné poskytnúť. 
 
 
5. Zakazuje sa: 
    a/ premiestňovanie nádob z určených miest, ich používanie na iné účely a poškodzovanie 
    b/ zhromažďovať odpad na verejných miestach a na chodníkoch a na verejnej zeleni 
    c/ svojvoľne vytvárať nelegálne skládky 
    d/ odnášanie  KO zo zberných nádob 
    e/ ukladať do zberných nádob žieraviny, horľaviny a všetky druhy nebezpečného 
        odpadu 

 
II. časť 

SYSTÉM ZBERU 
§ 4 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho 
odpadu 

 
1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečuje alebo umožňuje zber  
a prepravu  komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnotenia, 
alebo zneškodnenia v súlade so zákonom. 
2. Zber komunálneho odpadu z nádob na odpad v individuálnej bytovej výstavbe sa vykonáva 
2x za mesiac. 
3. Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému 
zberu komunálneho odpadu. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systémového zberu 
sú povinní prihlásiť sa na Obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa 
nadobudnutia  právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť potrebné zberné 
nádoby.  
4. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na Obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálneho a drobného stavebného odpadu v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch. 
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§.5 
Zberné nádoby a ich stanovištia 

 
1. Pre zber a vývoz komunálneho odpadu sú na území obce určené: 

a/ zberné nádoby o objeme ll0 litr. /KUKA/ a 240 l - plast 
b/ zberné nádoby o objeme ll00 litr. /kontajner/ 

2. Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu, alebo nebytového priestoru, fyzické 
a právnické osoby pôsobiace na území obce, sú povinní si zabezpečiť dostatočné množstvo 
zberných nádob na zhromažďovanie odpadu tak, aby v žiadnom prípade nedochádzalo 
k znečisťovaniu životného prostredia. 110 l nádoby KUKA 240 l plast sú majetkom obce 
a poplatník si hradí polovicu nadobúdacej ceny. Nádoby na odpad /1100 litr./ si môžu 
držitelia odpadu zabezpečiť formou nájmu u povereného subjektu,  
3. Pre zber a vývoz odpadu od rodinných domov obec určuje l nádobu  na max. 3 obyvateľov. 
4. Zberné nádoby sa umiestňujú na miestach k tomu určených ako stále alebo prechodné 
stanovištia. 
5. Občania a subjekty používajúce nádoby , sú tieto v čase zberu povinní vykladať s objektu 
na prístupné miesto ku komunikácii. 
6. Právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce sú povinné zriadiť stanovište pre 
zberné nádoby tak, aby vyhovovalo hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným 
prepisom a bol k nim zabezpečený vhodný prístup v letnom, ale najmä v zimnom období 
 
 

§ 6 
Povinnosti užívateľov zberných nádob 

 
1. Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak nakladá, je povinný s 
nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. 
2. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu. 
3. Odcudzenie alebo poškodenie zverenej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne 
nahlásiť na Obecný úrad. 

 
 

§ 7 
Separovaný zber druhotných surovín 

 
1. Každý občan, právnická a fyzická osoba a ostatné subjekty ukladajú oddelene separované 
zložky druhotnej suroviny – papier, plasty, sklo v rodinných domoch do plastových vriec 
dodaných obcou. 
2. Zber druhotných surovín vykoná poverený subjekt 12 x do roka zberom špeciálnym 
vozidlom a v ďalšom zabezpečí dotriedenie druhotnej suroviny a jej ďalšiu distribúciu na 
spracovanie na vlastné náklady. 
3. Harmonogram a spôsob separovaného odpadu budú zverejnené obcou 
4. Zber kovového odpadu je zabezpečený v obci živnostníkom Štefanom Mokrášom. Zber je 
prevádzaný individuálne podľa potreby 
5. Zber nebezpečného elektronického a elektrického odpadu je zabezpečený zmluvne s firmou 
ANEO. Zber sa prevádza podľa potreby 1 až 2x ročne. 
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6. BRO – odpad zo záhrad, tráva, konáre sa zberajú na mieste určenom obcou 2x do roka. Ich 
zhodnotenie prevádza firma ESO. 
7. BRKRO – kuchynský odpad, zber do nádob. Vývoz zabezpečuje zmluvný prepravca 
8. Odpadové oleje a tuky - odpad kuchynských olejov do zberných nádob. Vývoz zabezpečuje 
zmluvný prepravca 
 

 
§ 8 

Zber drobného stavebného odpadu a objemového odpadu 
 
1. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé 
zložky a tieto účelne zhodnotiť.  
2. Zložky určené na triedenie sú: 

-   zemina a výkopový materiál – 170501 zemina a kamene 
-   zmiešaný stavebný odpad – 170701 zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácie 

3. Pôvodca odpadu uloží odpad na zbernom dvore obce. Za uskladnenie a likvidáciu uhradí 
poplatok podľa uloženého množstva 
4. Pôvodca odpadu, ktorý na základe osobitných predpisov vykonáva stavebné úpravy, 
rekonštrukcie bytov, domov, alebo iných stavieb, resp. buduje nové stavby, zabezpečí zber  
a likvidáciu stavebného odpadu a iného zmesového odpadu na svoje náklady v súčinnosti 
s povereným subjektom. 
5. Zber a prepravu objemných odpadov veľkoobjemovými kontajnermi za účelom ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom 
škodlivín a drobných stavebných odpadov zabezpečuje obec 2x do roka. 
6. Mimoriadne prípady zberu objemových odpadov a ich zneškodnenie zabezpečí pôvodca  
na vlastné náklady po dohode s Obecným úradom. 
 

III. časť 
 
 

§ 9 
Poplatky 

 
1. Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok schváli obec vo 
VZN o miestnych poplatkoch. O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať 
obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým. 
2. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
3. Obec nesmie príjem z tohto poplatku využiť na úhradu nákladov spojených s jeho 
činnosťou, pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sú v správe obce. 
4. Poplatok za uloženie a likvidáciu drobného stavebného odpadu určí obec VZN. 

 
 
 
 

§ 10 
Priestupky 



 8 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
-   zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN / § 18 ods. 3 písm. a) a § 39 

ods.5 písm. c) Zákona o odpadoch 
-   uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN 
-    nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 4 tohto VZN 
-   neposkytne obcou požadované údaje / § 39 ods. 9 Zákona o odpadoch/  

2. Za priestupok podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do výšky 166,00 € 
3. Priestupky podľa ods. 1 prejednáva obec a výnosy z pokút za priestupky sú príjmom 
rozpočtu obce. 
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov / zák. č. 372/90 Zb. v platnom znení/, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
 

§ 11 
Pokuty právnickým osobám 

1.   Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3.320,00 € , ak 
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. Pokuta je príjmom obce. 

2.   Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, 
kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roku od konania 
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa 
všeobecných predpisov o správnom konaní. 

 
IV. časť 
§ 12 

Záverečné ustanovenia 
 

1.   Povinnosti  stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaným ako 
pôvodcovia  alebo držitelia odpadu /pri evidencii alebo inom nakladaní s odpadmi 
ako je uvedené v tomto VZN/ sú upravené inými všeobecne záväznými predpismi. 

2.   V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta. 
3.   Ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť KO, nadobúdajú účinnosť voči 

jednotlivým povinným subjektom dňom prihlásenia na trvalý pobyt u fyzických osôb 
a započatia prevádzky právnických osôb a SZČO.. 

4.   Informácie: 
Obecný úrad zabezpečí: 
a/ podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu do každej  
    domácnosti v obci a každej povinnej osobe. 
b/ jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek  
    KO, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zložiek KO a spôsobe  
    ich zhodnotenia resp. zneškodnenia 
c/ evidenciu organizácií poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu 
    na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, separovaného odpadu 
a drobného stavebného odpadu obec  zverejňuje  najmenej jedenkrát ročne obvyklým 
spôsobom na úradnej tabuli. 
 

§ 13 
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Účinnosť VZN 
 
1.   Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší účinnosť všeobecne záväzného 

nariadenia č.3/2012 
2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 10. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Malom Lapáši, dňa 16.06.2016. 
3.   Platnosť nadobúda po 15 dňoch od uvedeného dňa. 

 
V Malom Lapáši, dňa 16.06.2016 
 

 
Peter Vavro 

        starosta obce 
        Malý Lapáš 
         
 
 
 

Vyvesené dňa 17.06.2016  
 
 
Zvesené dňa 02.07.2016 

 


