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Obecné zastupiteľstvo obce Bátka na základe ustanovení §39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2013
o nakladaní s odpadmi a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy odpadov /nakladanie s odpadmi/ upravuje
spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb pri nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov
kuchyne a elektroodpady z domácností. Na nakladanie s odpadmi sa vzťahujú príslušné
ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN ďalej upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a ustanovuje výšku sadzby poplatku ako aj prípady, v ktorých môže obec poplatok znížiť alebo
odpustiť. Na miestny poplatok sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
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§2
Vymedzenie základných pojmov
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
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.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov
a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so
zákonom o odpadoch.
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania zahŕňa aj
konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo
pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie, zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený
v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.

7. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok, alebo energie, zoznam činností zneškodňovania odpadu
je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
8. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
12. Komunálne odpady sú odpady z domácností 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 činnosti 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, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích
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 a ďalšej zelene pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
13. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
14.Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa §54a ods. 2 zákona o odpadoch, ktoré sú odpadom,
pretože sa jedná o hnuteľnú vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť, a to vrátane
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia
v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Patria sem najmä televízory, rádiá, počítače, kancelárska
a telekomunikačná technika, mobily, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
elektromotory, mobilné klimatizačné zariadenia, žiarivky /lineárna, kompaktná/, svietidlá /LED
svetelné zdroje, vreckové svietidlá, prenosné akumulátorové svietidlá/ a pod.
15.Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, potravinársky a kuchynský
odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný
odpad z potravinárskych závodov.
16.Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa katalógu odpadov /vyhláška č.
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov/. V zúženom
význame sa pod pojmom biologicky rozložiteľné komunálne odpady chápu:
a) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorína – tzv. zelený
odpad – patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín
a stromov, vypletá burina, pozberané zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
b) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – patria sem: šupy z čistenia ovocia
a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka
z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,

maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá
lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní
zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení
domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj
kuchýň z domácností a pod. .
c) Jedlé oleje a tuky
17.Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác na
stavbách, zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3
ročne od jednej fyzickej osoby. V malom množstve sem patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky, omietka a pod.
18.Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne
používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to najmä nábytky, matrace, koberce, staré okná
zo svojpomocnej prerábky, dvere, nádoby, plechové rúry, pneumatiky a pod.
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§3
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Zložka komunálnych odpadov je časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
obce zodpovedá obec.
Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
/ďalej len prevádzkovateľ kuchyne/, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom.
Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob
a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
Zamestnanci zberovej a prepravnej služby sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu, ak
zistia že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než je v zmysle tohto nariadenia
prípustný.
Majitelia žúmp, septikov, alebo kanalizácie, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia
a podobne sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov zo septikov a odpadov
z čistenia kanalizácie (ďalej len „OČK“) v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
§4
Práva a povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu

1. Pôvodca odpadu má právo:
a) na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, vytriedených zložiek komunálnych odpadov v
súlade so systémom zberu v obci,
b) na zber a odvoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu podľa vopred vyhlásenej akcie,
c) určiť si optimálny počet vriec na vytriedené zložky komunálnych odpadov,

d) na informácie o systéme zberu, o časovom harmonograme zberu vytriedených zložiek
komunálneho odpadu a objemného odpadu, o zberných miestach.
2. Povinnosti pôvodcu odpadu:
2.1 Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje
ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný
program odpadového hospodárstva (§6 zákona o odpadoch).
2.2 Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca
odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.
2.3 Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa
kuchyne je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) rešpektovať zákaz využívať zberné nádoby a vrecia na iný účel než na ktorý sú určené,
d) starať sa o prístup k zberným nádobám umiestneným na vlastnom pozemku a o ich
okolie tak, aby bolo možné zberné nádoby vyprázdňovať i v zimných mesiacoch,
e) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob a vriec aby sa tieto dali
uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával a pri vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
pracovníkov organizácie poverenej zberom odpadov ,
f) rešpektovať zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene
skládkovaním alebo spaľovaním,
g) rešpektovať zákaz spaľovania odpadu a vytvárania nelegálnych skládok, majitelia
a užívatelia rodinných domov a bytov prednostne zhodnotia ako pôvodcovia
a držitelia biologicky rozložiteľného odpadu odpad z kuchyne, odpad zo záhrad a iný
organický odpad (piliny, hobliny, popol) v domácich alebo komunitných
kompostoviskách a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR,
h) pri odovzdaní odpadu priamo do zberného dvora uložiť odpad v prítomnosti
zodpovedného pracovníka OcÚ, ktorý zaeviduje pôvodcu a určí množstvo a druh
odpadu.
3. Náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov znáša pôvodca, držiteľ odpadu.
4. Pôvodca, 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.
5. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.
Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom a týmto nariadením, vytvárať tzv. čierne skládky,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, alebo
zneškodňovať odpady vhadzovaním do vykopaných jám a pod.,

d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín,
e) zmiešavať nebezpečný odpad, elektrozariadenia a elektroodpad a opotrebované
pneumatiky s komunálnym odpadom,
f) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových
olejov do pôdy,
i) zanechať motorové vozidlo, ktoré je nepojazdné alebo je vyradené z evidencie na
verejnom priestranstve v obci a na miestach, na ktorých poškodzuje, alebo ohrozuje
životné prostredie, či v osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
j) spaľovať obaly z umelých hmôt a PVC na voľných priestranstvách obce, na
súkromných pozemkoch občanov a vo vykurovacích telesách na tuhé palivo v
domácnostiach a obchodných prevádzkových jednotkách,
k) používať vrecia na triedený zber na iný účel než na aký sú určené.
Pre nakladanie s odpadmi sa komunálne odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. Katalóg odpadov
ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z.
Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len
subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom
životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
§5
Povinnosti obce v systéme zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu a zberné nádoby
1. Obec pre zavedenie vhodného systému zberu odpadov má povinnosť:
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
a nariadením obce,
b) zabezpečiť v rámci zavedeného systému zberu odpadov na náklady užívateľa zberné
nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci triedeného zberu a biologicky rozložiteľného odpadu.
2. Obec zabezpečuje zber a prepravu odpadov za účelom ich zhodnotenia v členení na zložky:
a) Komunálny odpad /KO/ - zmesový KO bez vytriedených zložiek, vrátane objemného
odpadu
b) Triedené zložky KO – patria sem najmä papier, nápojové kartóny (tetrapaky), sklo, plasty,
kovy, šrot, textil, batérie a akumulátory, vyradené elektrické zariadenia, oleje a farby,
pneumatiky
c) Biologicky rozložiteľný odpad
d) Drobný stavebný odpad
3. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dva krát do roka zber objemných a nebezpečných
odpadov z domácností za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

4. Obec v spolupráci s organizáciou poverenou zberom odpadov zabezpečuje informovanosť
občanov o nakladaní s odpadom; v dostatočnom časovom predstihu o mimoriadnych akciách
zberu vytriedených zložiek odpadu t.j. termíny, miesta a pod. Ďalej zabezpečuje osvetu o význame
a spôsoboch ako predchádzať vzniku odpadu, znižovať množstvo odpadov, triediť odpady atď.
Informácie sú oznamované prostredníctvom obecného rozhlasu, webového sídla obce, letákov,
plagátov a na úradnej či informačných tabuliach.
5. Obec zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce zberu KO na náklady držiteľa odpadu. Zberné
nádoby sa vydávajú na Obecnom úrade v Bátke po zaplatení kúpnej ceny za zbernú nádobu
uhradenú do pokladne obecného úradu. Právnické a fyzické osoby majú právo zakúpiť si aj vlastnú
zbernú nádobu od iného dodávateľa. Musí však zodpovedať zavedenému systému zberu odpadov
v obci. Neodkladne o takto zakúpenej nádobe písomne informuje zodpovedného pracovníka na
OcÚ, ktorý na základe tejto informácie vydá žiadateľovi identifikačnú samolepku.
6. Zberné nádoby obec v príslušnom roku označí identifikačnou samolepkou a zabezpečuje zber
odpadu len u takto označených zberných nádob. Samolepkou sa označujú len nádoby právnických
osôb a fyzických osôb, voči ktorým sa neevidujú nedoplatky poplatku za vývoz odpadu v obci
Bátka.
7. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu na území obce sú:
a) KUKA 110 l – plechová nádoba na zmesový komunálny odpad,
b) KUKA 110 l – PVC nádoba na zmesový komunálny odpad,
8. Zberné nádoby podľa objemu pripadajú na nasledujúci počet osôb v domácnostiach:
a) 1 ks KUKA 110 l – pre 3 osoby a menej (domácnosti s počtom osôb 4 a viac môžu využívať
2 ks tohto druhu nádob – nie je to však pravidlom),
§6
Systém zberu, prepravy zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov
A. Zber zmesového komunálneho odpadu
1. Na území obce Bátka pre držiteľov zmesového odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností,
ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob - kontajner 110 l a kontajner sa
uplatňuje intervalový systém zberu.
2. Zber, prepravu odpadu zabezpečuje obec, zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie zmesového
komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu vo vzájomne odsúhlasených termínoch.
3. Interval vývozov - platný pre celé územie obce:
a) v intervale 1 x za 7 dní pre mesiace január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august,
september, október, november, december,
B. Zber triedeného odpadu
1. Na území obce sa triedené zložky odpadu ukladajú do farebne rozlíšených vriec a zvonových
kontajnerov nasledovne:
- papier a tetrapaky – žltá farba (vhodné je obe zložky triediť do samostatných vriec)
- sklo – do zberných nádob zelenej farby
- plasty – žltá farba
- kovy – červená farba

2. Realizujú sa zvozom od rodinných a bytových domov. Na zber obec doručí domácnostiam farebne
rozlíšené vrecia na jednotlivé zložky triedeného odpadu. Pri bytových domoch a na cintoríne sú
umiestnené na všetky zložky odpadu kontajnery .
3. O zbere jednotlivých zložiek triedeného zberu odpadu obec informuje obvyklým spôsobom
(miestnym rozhlasom alebo oznamom na úradnej tabuli, prípadne na webovom sídle obce).
Odvoz triedeného odpadu sa uskutočňuje podľa stanoveného harmonogramu. Časový
harmonogram zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu a objemného odpadu je na
príslušný kalendárny rok určený obcou a je distribuovaný do všetkých domácností v obci.
4. Pôvodca odpadu môže individuálne odovzdať triedené zložky odpadu na Zberný dvor obce Bátka.

C. Zber drobného stavebného odpadu
Pôvodca drobného stavebného odpadu môže odovzdať drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3
ročne na Zbernom dvore obce Bátka. Pri ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej
stavby je povinný žiadateľ vyplniť tlačivo o likvidácii drobného stavebného odpadu.

D. Zber objemného odpadu
1. Zber objemného odpadu prebieha nasledovnými spôsobmi:
a) pôvodca odpadu môže objemný odpad v stanovených termínoch vyložiť pred svoje domácnosti,
b) odpad bude podľa vopred vyhlásenej akcie najmenej 2x ročne (na jar a na jeseň) zozbieraný
postupne na celom území obce Bátka,
c) pôvodca odpadu môže objemný odpad uložiť do veľkoobjemových kontajnerov trvale
umiestnených na zbernom dvore podľa otváracích hodín určených obecným úradom.
2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho
odpadu a na verejné priestranstvá obce, ako aj vyloženie smetí z nádob v igelitových vreciach.
E. Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene
1. Na území obce sa zakazuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu
z cintorína a z ďalšej zelene:
a) umiestňovať do zberných nádob na zmesový komunálny odpad,
b) spaľovať
2. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať:
a) domácim alebo komunitným kompostovaním vo vlastných alebo užívaných priestoroch,
b) uložením na obcou určenom zbernom mieste resp. obecnom kompostovisku,
c) odovzdaním odpadu oprávnenej firme na zhodnotenie na vlastné náklady.
3. Biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene sa zhodnocuje na obecnom kompostovisku,
umiestnenom v priestoroch zberného dvora, s ročnou kapacitou 10 t kompostu.
Prevádzkovateľom kompostoviska je Obec Bátka. Zodpovedným pracovníkom je poverený
zamestnanec zberného dvora. Technicko-organizačné zabezpečenie prevádzky je určené
schváleným Prevádzkovým poriadkom obecného kompostoviska.

F. Zber textilu a elektroodpadu z domácností
1.

Zber textilu
1.1. Pôvodca odpadu môže textil odovzdať na zberný dvor alebo do kontajnera určeného na textil
umiestneného vedľa budovy obecného úradu.
1.2. V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera šatstvo a topánky. Vhodné na zber sú najmä čisté
a suché šatstvo /všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň/, topánky a doplnky
k oblečeniu ako sú čiapky, šále a pod.
2. Zber elektroodpadu z domácností
2.1. Pôvodca odpadu môže elektroodpad z domácností odovzdať na zberný dvor. Zber
elektroodpadu môže byť vykonávaný aj formou kontajnerového zberu v zariadeniach, na
úradoch a v súkromných firmách.
2.2. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia
a pod./, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

G. Zber batérií a akumulátorov
1. Pôvodca odpadu môžu odovzdať použité batérie a akumulátory na zberný dvor.
2. Pôvodca odpadu môže odovzdať použité batérie a akumulátory aj na predajných miestach
u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so
zákonom o odpadoch.
3. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.
4. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom /napr. pouliční zberači,
výkupcovia a pod./, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
H. Zber nebezpečného odpadu
1. Obec prostredníctvom oprávnenej organizácie zabezpečuje pre obyvateľov aj zber nebezpečných
odpadov.
2. Zhromažďovanie a prepravu nebezpečného odpadu realizuje organizácia poverená zberom
odpadov vopred vyhlásenou akciou najmenej 2 x ročne (na jar a na jeseň) postupne na celom
území obce.
CH. Odpad z cintorína
1. Na cintoríne sa nachádza jeden plechový kontajner z ktorého je odpad priebežne odvážaný a dva
krát za rok spravidla v jarných a jesenných mesiacoch sú v prípade potreby pristavené
veľkoobjemové kontajnery.
2. Zakazuje sa do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorínov ukladať iný
odpad ako komunálny odpad z cintorínov.
3. Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína sa zhodnocuje na obecnom kompostovisku umiestnenom
na voľnej ploche /na pravej strane/ cintorína , s ročnou kapacitou 10 t kompostu.
Prevádzkovateľom kompostoviska je Obec Bátka. Zodpovedným pracovníkom je zamestnanec

obce. Technicko-organizačné zabezpečenie prevádzky je určené schváleným Prevádzkovým
poriadkom obecného kompostoviska.
I. Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
1. Humánne a veterinárne lieky sú súčasťou komunálnych odpadov. Ich zber je upravený v zákone č.
362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať
do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

J. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
2. Zariadením spoločného stravovania sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004
Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozumie zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov
a nápojov /najmä reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, bufety, školské jedálne a pod./
3. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný
prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov t.j. zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
s ostatnými druhmi odpadov.
4. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
5. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č.
1069/2009.
6. 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.
Je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat s výnimkou kožušinových zvierat. Zákaz sa vzťahuje aj
na zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne, pričom musia byť
udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné.
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
oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. Frekvencia zberu tohto odpadu by mala byť
minimálne jedenkrát týždenne, pričom musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj
teploty prostredia /v letnom období by frekvencia zberu mala byť vyššia/.
9. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa kuchyne a jedálne.
K. Zberný dvor
1. Zberný dvor je umiestnený v záhrade vedľa športového ihriska v Bátke. Je prevádzkovaný Obcou
Bátka.

2. Pôvodca odpadu, ktorý nemá nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, môže odovzdať na zberný dvor:
papier, plasty, sklo, kovy, objemný odpad, textil, opotrebované pneumatiky z osobných
automobilov, drobný stavebný odpad, elektroodpad z domácností, biologicky rozložiteľný odpad
zo zelene, použitý kuchynský olej.
3. Vývoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje organizácia poverená zberom odpadov podľa
potreby.
4. Zberný dvor slúži výhradne pre občanov obce Bátka.
§7
Spoločné ustanovenia k nakladaniu s odpadom
1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci,
v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
2. Ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení rieši
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§8
Priestupky, pokuta, sankcie
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve / §80 ods. 3 písm. a) zák. 223/2001 Z. z./
a ukladá pokuty za priestupky,
b)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z búracích prác v rozpore s týmto VZN.
3. Za priestupok podľa ods. 2. možno uložiť pokutu do 165,96 €.
4. Priestupky podľa ods. 2 prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom
rozpočtu obce, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§9
Predmet poplatku
Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 10
Poplatník
Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
§ 11
Platiteľ poplatku
1. Poplatok 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, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

§ 12
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §10 tohto VZN a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Vznik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť
obci do 30 dní odo dňa vzniku.
2. Poplatková povinnosť zaniká:
a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo
vyradením z evidencie obyvateľstva,
b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce na
základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,
c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce, doložením dokladu o ukončení
nájomnej zmluvy,
d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, predložením oznámenia o ukončení
podnikateľskej činnosti,
e) ukončenie činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
f) iný doklad potvrdzujúci zánik poplatkovej povinnosti.

§ 13
Sadzba poplatku
1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške určuje a vyberá obec Bátka.
2. Sadzba poplatku na území obce Bátka je stanovená vo výške 0,0274 € za osobu a kalendárny deň
/t.j10,00 € za osobu na rok.
3. Sadzba poplatku vo výške 0,0274 € za osobu a kalendárny deň je stanovená pre jedného člena
domácnosti, ktorá v zmysle Dohody o domácom a komunitnom kompostovaní kompostuje
biologicky rozložiteľný odpad zo svojej domácnosti.

§ 14
Určenie poplatku
1. Poplatok sa v obci určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a vypočíta sa ako:
a) súčin sadzby poplatku stanovenej v § 13 tohto VZN a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom
období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 10 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 10. písm. b) alebo písm. c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie, neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 0,6 a
b) priemerného počtu
- hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré
majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období,
ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
3. Rozhodujúcim obdobím podľa §12 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti,
ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a)
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti,
ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
zdaňovacieho obdobia.

§ 15
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a v priebehu zdaňovacieho
obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej
povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
v prípade určeného zástupcu podľa § 10 písm. a) aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti , vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 10
písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania a IČO,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 17, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto
nastali.
§ 16
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
je splatný v troch splátkach 31.3., 30.06, 30.09 bežného roka. Ak poplatník preukáže, že využíva
množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3. Platiteľ poplatku uhrádza poplatok bezhotovostne - poukázaním na účet obce Bátka, vedený v
pobočke OTP Banka Slov. Rim.Sobota, číslo účtu 9337187/5200 alebo hotovostne vložením do
pokladne správcu dane alebo poštovou poukážkou /šekom/.
4. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
§ 16a
Vyrubenie miestneho poplatku podľa pomôcok
1. Obec Bátka písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 tohto
VZN, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1 tohto článku, obec
určí poplatok podľa pomôcok.
3. Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
§ 17
Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti podľa podkladov ustanovených v tomto bode, ak poplatník:

a) prestane byť poplatníkom určeným podľa §10, písm. a) tohto VZN,
* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie o pobyte, Potvrdenie
o prechodnom pobyte,...
b) zruší podnikateľskú činnosť,
* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Výpisom príslušného
živnostenského, obchodného alebo iného registra
c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia.
* Vrátenie poplatku si pozostalí uplatňujú na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim
skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Úmrtný list
2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov
ustanovených v tomto bode, že sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava, alebo
nezdržiaval na území obce:
a) pobyt alebo práca v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia
*Odpustenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená -Potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia o trvaní pracovného pomeru, Pracovná zmluva, Potvrdenie o štúdiu v zahraničí, Doklad
vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, Pracovné povolenie a pod.

3. Obec poplatok zníži:
a) na sadzbu 0,022 € na osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
podkladov ustanovených v tomto bode, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce z nasledovných príčin:
- výkon trestu odňatia slobody,
- umiestnenie v nemocničnom zariadení alebo inom zariadení,
- osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania prechodný pobyt mimo územia obce alebo sú
ubytované mimo územia obce,
- študenti, ktorí študujú mimo Obce Bátka a ich štúdium je spojené s ubytovaním v inom meste
alebo obci.
* Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená- Potvrdenie zariadenia na výkon
trestu, Potvrdenie nemocničného, resp. iného zariadenia, Potvrdenie o prechodnom pobyte, Pracovná
zmluva, Potvrdenie o návšteve školy, Potvrdenie o ubytovaní, Nájomná zmluva ...

4. Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je pre
neho výhodnejšia.
5. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom období, je
nutné predložiť doklady pre zníženie za každé obdobie zvlášť.

6. Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti podanej na Obecný úrad v Bátke v termíne do
31.1. príslušného obdobia, resp. počas kalendárneho obdobia v lehote podľa §15, ods. 2.
K žiadosti musí byť priložený doklad potvrdzujúci skutočnosť, na základe ktorej si občan zníženie
poplatku uplatňuje.
7. Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej lehote má za následok zánik poplatkovej úľavy.
8. V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na
žiadnu úľavu.
§18
Záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a týmto
nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie musia zosúladiť svoju
činnosť s týmto nariadením.
3. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach
vťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 7/2013 sa ruší VZN č. 2/2011 o miestnych miestnom
poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.7 /2013 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bátka na
svojom zasadnutí dňa 29.12.2012 uznesením č. 50/2012.
6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2013.

V Bátke, dňa 15.11.2012

Zoltán M á c s
starosta obce

