Obec Plavecký Mikuláš (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 80 ods. 7
a § 81 ods. 3, ods. 8 a ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Plavecký Mikuláš č. 5/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Plavecký Mikuláš
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o
nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov,
o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce Plavecký Mikuláš.
Článok 2
Systém zberu odpadov
1. Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
a) kontajnerový a vrecový zber,
b) kalendárový zber,
c) intervalový zber,
d) oddelený zber zložky komunálneho odpadu pre:
 vyradené elektrické a elektronické zariadenia z domácností,
 batérie a akumulátory,
 obaly a odpady z obalov, neobalové výrobky a odpad z nich,
 drobný stavebný odpad,
 objemný odpad,
 odpad z domácností s obsahom škodlivých látok,
e) triedený zber komunálnych odpadov pre:
 jedlé oleje a tuky z domácností,
 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína,
 papier, plasty, kovy, sklo, šatstvo a textil,
f) zmesový zber komunálnych odpadov,
g) v obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické
osoby a fyzické osoby - podnikateľov,
h) v obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické
i) osoby,
j) v obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Na území obce je zriadené stojisko kontajnerov, kde je možný zber
 drobného stavebného odpadu,






objemného odpadu,
elektrických a elektronických zariadení,
biologicky rozložiteľného odpadu,
železa.
Článok 3
Spoločné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.
2. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) 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,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory)
osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú
zmluvu s obcou.
3. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN ,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené týmto VZN a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a
prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.
Článok 4
Hierarchia odpadového hospodárstva obce
Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

III. ČASŤ
§5
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach
120 l alebo 240 l alebo 1100 l. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je
možný len po dohode všetkých pôvodcov. Ak sa títo nedohodnú, obec
prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť 240 l zbernej nádobu. Zbernú nádobu
120 l si môžu vybrať len jednočlenné a dvojčlenné domácnosti a tzv. chalupári.
2. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení
nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si
novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto
VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
3. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou. Aktuálny harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce Plavecký
Mikuláš a na verejných tabuliach aj do schránok domácností.
4. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný ráno v deň zberu a vývozu komunálneho
odpadu a zložky komunálneho odpadu umiestniť zbernú nádobu alebo vrece na
verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie
prístupného pre zberné vozidlo.
5. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, preťažovať odpadom ani úmyselne
poškodzovať.
§6
Systém triedeného zberu
1. Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zložky KO sa
separujú v obci Plavecký Mikuláš nasledovne:
a) obyčajné odpady:
 papier a lepenka (200101) (vrátane odpadov z obalov)
 sklo (200102) (vrátane odpadov z obalov)
 plasty (200139) (vrátane odpadov z obalov)
 biologicky rozložiteľný odpad (200108,200201)
 kovy
b) nebezpečné odpady:
 batérie a akumulátory (200133)
 elektrické zariadenia (200135)
 elektronický šrot (200136)

2. Zber vyseparovaných zložiek sa v obci Plavecký Mikuláš realizuje nasledovne:
a) Zber papiera
- zber papiera je celoročne do MODRÝCH plastových vriec
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny,
papierové obaly a pod.
Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier,
použité plienky a hygienické potreby.
b) Zber plastov
- zber plastov je celoročne do ŽLTÝCH plastových vriec
Patria sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr.
zošliapnutím, stlačením), kelímky, vrecká z plastu, fólie, polystyrén a pod.
Nepatrí sem: Novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových
olejov, chemikálie, farby a pod.
c) Zber skla
- zber skla je celoročne do ZELENÝCH NÁDOB
Patria sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo,
sklené črepy a pod.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
d) Biologicky rozložiteľný odpad
– zber haluzovín, dreva a drevného odpadu, zabezpečuje na vlastné náklady pôvodca
odpadu,
– obec zabezpečila odber haluzoviny na stojisku kontajnerov obce Plavecký Mikuláš.
e) Zber nebezpečných odpadov
– akumulátory a batérie,
- zber je 2krát ročne,
- nebezpečné odpady je potrebné priniesť v stanovenom čase na určené miesto,
- o dátume a mieste zberu informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu.
f) Zber elektroodpadov
- zber sa vykonáva celoročne na stojisku kontajnerov, zriadeného obcou
- zber je 2krát ročne
- elektroodpady sa pozbierajú od domu k domu,
- o dátume zberu informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu
g) Zber kovov
- zber kovov je celoročne
- o dátume zberu informuje obec prostredníctvom miestneho rozhlasu
- obec zabezpečila zber kovov na stojisku kontajnerov obce Plavecký Mikuláš.
§7
Umiestnenie nádob a vriec na zmesový komunálny odpad a nádob a vriec na triedený
zber
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky
zabezpečujúce, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na

vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
1. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti
odpadu.
2. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.
3. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto.
4. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.
5. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.
6. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá
triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
§8
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z
domácností
1. Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje
systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z
komunálnych odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie atď.
2. Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácnosti na stojisko kontajnerov
zriadeného obcou alebo organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu .
3. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich na verejné
priestranstvá obce.
4. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na stojisko kontajnerov alebo
prostredníctvom mobilného zberu , ktorý obec vopred vyhlási v na webovom sídle obce
Plavecký Mikuláš a miestnym rozhlasom. Prostredníctvom mobilného zberu môžu

občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do zberného auta .
5. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§9
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla,
plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia
byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené
zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne
 modrá pre zložku papier,
 zelená pre zložku sklo,
 žltá pre zložku plast.
2. Obec zabezpečí cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pôvodcom
komunálneho odpadu zberné nádoby a vrecia na ukladanie triedených zložiek
komunálneho odpadu.
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného kalendárneho
zberu. Mobilný zber zabezpečuje obec a termín vyhlási obvyklým spôsobom.
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob.
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného a školského
zberu. Mobilný zber zabezpečuje obec a termín vyhlási obvyklým spôsobom. Školský zber si
organizuje škola na území obce samostatne.
Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob.
3. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj
zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.
§ 10
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií a
akumulátorov
1. Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje
systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z
komunálnych odpadov.
2. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby
umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a
akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o
odpadoch.

3. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom
mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce Plavecký Mikuláš a
rozhlasom. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v
stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do zberného auta.
4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 11
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a
tukov z domácností
1. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať do zbernej nádoby v obci
počas stránkových hodín na OÚ. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s
funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Jeho prepravu a
zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu
2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
§ 12
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
 odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 kuchynský odpad z domácností.
2. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich
kompostoviskách.
3. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na
svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje
vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich
kompostoviskách.
4. Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti uzatvára obec len jednu dohodu
o kompostovaní, a to s ich spoločným zástupcom.
5.Obec zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z písomných dohôd o
kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci priebežne ročne
prostredníctvom pracovníkov obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.

§ 13
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
5. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom
období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky
ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene
potravín.
7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.
8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý
má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
9. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva.
10. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do kanalizácie.
§ 14
Spôsob zberu objemného odpadu
1.
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to

hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho
odpadu a podobne.
3. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre
nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a
na verejné priestranstvá obce.
4. Obec zriadila stojisko kontajnerov, kde sa objemný odpad odovzdáva.
5. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber
a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových
kontajnerov. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere
objemného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije možnosti
informačného systému obce (na webovom sídle obce Plavecký Mikuláš, rozhlasom
a pod.)
§ 15
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie.
2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice,
laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo
obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a
na verejné priestranstvá obce.
4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
5. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu
vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce
(na webovom sídle obce Plavecký Mikuláš a miestnym rozhlasom)
§ 16
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO)
1 . Obec má zriadené stojisko kontajnerov, kde je možné drobný stavebný odpad odovzdať.
Odpad sa odovzdáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom stojiska kontajnerov.

2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
3. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na
alebo vedľa nich .

zmesový komunálny odpad

4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných
odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 17
Spôsob zberu textilu

1.




Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych
kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce.
3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie.
4. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže
len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
IV. ČASŤ
§ 18
Výkon štátnej správy
Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom,
zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v
zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V. ČASŤ
§ 19
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej
len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická

osoba Okresnému úradu v Malackách, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo
na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši.
2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v
územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného
úradu, mailom na adresu starosta@plaveckymikulas.sk alebo telefonicky na tel. č.
0907/436537.
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že
na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad
Malacky , odbor starostlivosti o životné prostredie.
VI. ČASŤ
§ 20 Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb
poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.
VII. ČASŤ
§ 21 Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v obci Plavecký Mikuláš dňa 09.12.2019.
2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa
22.11.2019.
3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce dňa 16.12.2019.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.
5) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2016 zo dňa 01.08.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš.

_____________________
Ing. Peter Válek
starosta
Obec Plavecký Mikuláš

