Obec Kokšov-Bakša podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o odpadoch) a § 77 zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné dopady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kokšov-Bakša
o nakladaní s odpadmi v obci Kokšov-Bakša
č. 1/2008
Čl. I.
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO),
najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých
zložiek KO, spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určenom na nakladanie týchto
odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO
a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a
fyzickej osoby podnikajúcej na území obce Kokšov-Bakša (ďalej len podnikateľský subjekt)
a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,
bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce
Kokšov-Bakša.

Čl. II.
Základné pojmy
1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto
zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, ktorý 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 (obec).
4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
5. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických

alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
6. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.

7. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
8. Obecné kompostovisko je miesto, kde obcou poverený subjekt alebo osoby
vykonávajú kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, pričom jeho ročná
produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.
9. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
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10. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce KokšovBakša 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 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 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 na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
11. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác,
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie obci, alebo u ktorých nie je potrebné
ani ohlásenie obci.
12. Zložka komunálnych odpadov (ZKO) je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Pri nakladaní s odpadom v obci Kokšov-Bakša
považujeme za vyseparované zložky odpadu nasledovné: papier, tetrapak, plasty, sklo,
elektronický šrot, železné a neželezné kovy, ojazdené pneumatiky, autobatérie,
nebezpečný odpad, textil a šatstvo.
13. Objemný odpad (OO) je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohoto VZN (nepotrebný nábytok,
elektrospotrebiče a ďalšie).
14. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd

alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto
prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a
zákona č. 223/2001 Z. z. (napr. veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče,
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika,
svetelné zdroje, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zariadenia určené na
športové a rekreačné účely a pod.) a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia
do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
15. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 vrátane všetkých
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je
elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných,
priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností FO.
16. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, rodinné domy (§ 43b ods. 3 a ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976
Zb.), nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, záhrady, pozemky).

17. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
a) bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov alebo správca (zákon NR SR č. 182/1993 Z. z.),
b) rodinné domy je vlastník rodinného domu,
c) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, záhrada, byt, nebytový
priestor) je vlastník nehnuteľnosti,
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d) nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo
nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru,
e) nehnuteľnosť alebo bytový priestor slúžiaci na obchodné, reštauračné služby a na
rekreačnú činnosť je vlastník alebo nájomca, správca.
18. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si
vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa obec
Kokšov-Bakša. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VÚC alebo Obec Kokšov-Bakša, je
platiteľom správca.
19. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou
uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce Kokšov-Bakša.
20. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie
s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.
21. Harmonogram zberu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich
zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
22. Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a realizovaný na základe
objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu predkladá objednávky na prepravu a
zneškodňovanie odpadu pracovníčke obecného úradu Kokšov-Bakša zodpovednej za
odpad.

Čl. III.
Účel odpadového hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológii
šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky,
čo možno najmenej zvyšuje množstvo dopadov a čo možno najviac znižuje
znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania
nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) separovaním využiteľných zložiek komunálneho dopadu znižovať podiel odpadu
určeného na zneškodňovanie,
c) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a),
d) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmen a), b),
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písmen a), b) alebo c).

Čl. IV.
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a
produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
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2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre
komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len „drobné
stavebné odpady“) Obec Kokšov-Bakša, na ktorej území tieto odpady vznikajú.
Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu
dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodcovia odpadu a Obec Kokšov-Bakša sú okrem povinnosti podľa odseku 1 povinní
vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý pôvodca odpadu
povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa:
a) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN. Miestom určeným na uloženie odpadu sú iba nádoby na
komunálny odpad a vrecia na separovaný odpad, na objednávku pristavené VKK
b) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom,
c) Zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, zneškodňovať
odpad spôsobom injektáže čerpateľných odpadov do vrtov, prírodných uložísk a
zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží (jám, rybníkov),
d) Riediť a zmiešavať jednotlivé druhy odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) Opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f) Vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) Uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní
olejov do pôdy.
h) Spaľovať KO s výnimkou časti odpadu zo zelene, ktorého spaľovanie umožňuje čl.
VI. tohto VZN.
7. 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.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša majiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého
výroby odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí
zneškodnenie odpadu Obvodný úrad ŽP, v pôsobnosti ktorého sa odpad nachádza, na
náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne Obvodnému
úradu ŽP a Obci Kokšov-Bakša, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. Obvodný úrad ŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného
orgánu štátnej správy alebo Obce Kokšov-Bakša požiada policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto
zistená osoba je povinná zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu na vlastné
náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k) a m) a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i)
zákona o odpadoch.
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13. Na každého, kto vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre verejnosť na území
obce, sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. V. a IX. tohto VZN. Ďalej je organizátor
povinný pri uskutočňovaní uvedenej aktivity:
a) obmedzovať vznik odpadu,
b) zabezpečiť zhodnotenie odpadu, ktorý vznikne jemu a jeho zákazníkom /
návštevníkom,
c) ak zhodnotenie nie je preukázateľne možné, tak zabezpečiť zneškodnenie týchto
odpadov.
14. Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie
držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie starého
vozidla hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi (§ 51 ods. 1 zák. o
odpadoch).
15. Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný umožniť bezodkladne prístup kontrolným orgánom
obce na stanovište zbernej nádoby, poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s KO a DSO a hodnoverne preukázať spôsob nakladania s KO a DSO.
16. Vlastníci/užívatelia chát sú povinní zložky KO zvážať do kontajnera pristaveného do tejto
oblasti (kontajnery sú vyvážané 1x mesačne – posledný piatok v mesiaci) a kompostovať
biologicky rozložiteľný odpad v rámci týchto osád.
17. Vlastníci/užívatelia nehnuteľností podľa čl. IV ods. 16. tohto VZN sú povinní uložiť
zmesový KO do svojej zbernej nádoby alebo zberného vreca, alebo do veľkokapacitného
kontajnera, ktorého umiestnenie zabezpečí obec na priestranstve v blízkosti týchto osád
dostupnom pre zvoz.
18. Vlastníci/užívatelia sú povinní udržiavať verejné a otvorené priestranstvá v okolí týchto
území v čistote a poriadku. Je zakázané akýkoľvek odpad z rodinných domov, chát,
záhradkárskych domčekov ukladať na verejných priestranstvách a zakladať tak
nepovolené skládky.

Čl. V.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s 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.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
Kokšov-Bakša,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené obcou Kokšov-Bakša a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci Kokšov-Bakša.
3. Obec Kokšov-Bakša pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o
odpadoch, je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kokšov-Bakša, potrebné informácie.
4. Držiteľ komunálneho odpadu, držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný
na vyžiadanie obce Kokšov-Bakša poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
5. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
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a) zabezpečiť minimálny počet zberných nádob zodpovedajúci vymedzenému systému
zberu a prepravy komunálneho odpadu,
b) umiestniť stanovište zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že
to nie je možné, po dohode s obcou Kokšov-Bakša doriešiť majetko-právny vzťah
k pozemku stanovišťa vo vlastníctve obce Kokšov-Bakša alebo inej právnickej alebo
fyzickej osoby
c) starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť
d) ukladať KO do ZN tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a pri
ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov oprávnenej organizácie
6. Vlastník alebo správca nehnuteľností má zakázané:
a) spaľovať KO v ZN
b) poškodzovať ZN alebo jej označovanie

Čl. VI.
Nakladanie s odpadom zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorína)
1.
2.

Každý majiteľ (užívateľ zelenej plochy) je povinný biologicky rozložiteľný odpad zo
zelene skompostovať buď vo vlastnom zariadení, alebo na obecnom kompostovisku.
V zastavanom území obce je dovolené spaľovať len suchú drevnú hmotu z ošetrovania
drevín. Spaľovať ostatný odpad zo zelene (napr. trávu, listy, burinu, mokrú drevnú
hmotu, seno, slamu a pod.) je zakázané.

Čl. VII.
Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
1. Pôvodca DSO a OO (občan) je povinný ukladať DSO a OO oddelene od KO v zbernom
dvore zriadenom obcou Kokšov-Bakša vo veľkoobjemných kontajneroch umiestnených
v tomto zariadení.
2. Zakazuje sa ukladať DSO a OO vedľa zberných nádob na pravidelný zvoz zmesového KO,
resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.

Čl. VIII.
Nakladanie s elektrozariadeniami a elektroopadom
1.

2.

Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo
kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza
z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste
2005.
Zvoz elektroodpadu vykoná oprávnená firma na základe zmluvy s Obcou Kokšov-Bakša
po dohodnutí termínu zberu (min. 2x ročne).

Čl. IX.
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov
1. Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO
a) Na území obce Kokšov-Bakša pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov
nehnuteľností uvedených v časti II. ods. 11 tohto VZN, ktorí ukladajú komunálny
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odpad do zberných nádob 110 l, 1100 l, VOK-ov (3, 5, 7 m3), ktoré sú v ich
vlastníctve sa uplatňuje paušálny – intervalový zber každé dva týždne.
b) Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce Kokšov-Bakša výhradne
oprávnená organizácia.
c) Počet a typ zberových nádob a interval odvozu KO
- Každý držiteľ odpadu je povinný používať typové zberové nádoby na KO
(vlastné, v prenájme), obecné, zodpovedajúce systému zberu, t.j. 110-litrové pri
BJ 16 1100-litrové KUKA nádoby.
- Každý držiteľ odpadu je povinný používať, vlastniť, mať v prenájme min. 1
nádoba pre domácnosť s počtom 1- 4 osoby, pre viacpočetné domácnosti
a podnikateľov primeraný počet nádob podľa množstva odpadu.
- Pre držiteľov odpadu, vlastníkov nehnuteľností na individuálnu rekreáciu
v nedostupných lokalitách (chatové osady a iní pôvodcovia) obec na vlastné
náklady zabezpečí 1100 l kontajnery, resp. VOK-y a umiestni ich čo najbližšie
k danej lokalite, do ktorých títo držitelia odpadu odpad ukladajú. V prípade
naplnenia nádoby oprávnená organizácia na základe objednávky obce zneškodní
odpad.
2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO a OO
a/ Na odvoz DSO môže občan požiadať obecný úrad o pristavenie veľkoobjemového
kontajnera alebo obecného vozidla v dohodnutom termíne.
b/ Max. množstvo DSO, ktoré je možné uložiť v zbernom dvore je 1 m3 /občana/ kalendárny
rok. Ďalší stavebnú odpad nad tento limit likviduje pôvodca odpadu na vlastné náklady.
c/ Mimoriadny zvoz OO môže vykonávať obcou určený prepravca OO na základe
objednávky obce.
d/ Zberný dvor bude pre verejnosť otvorený podľa prevádzkového poriadku.
e/ Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodnenie objemného odpadu a DSO zahrnuté
v poplatku.
3. Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
BRO majú občania možnosť zhodnocovať doma, alebo na obecnom kompostovisku, ktoré je
umiestnené na území obce Kokšov-Bakša za Halou. Kompostuje sa najmä odpad zo záhrad
a polí, pokosená tráva, lístie, konáre, burina, kukuričné stonky, rastlinný odpad z cintorína.
Občania druh a množstvo BRO nahlásia na obecnom úrade (kvôli evidencii) pracovníčke
zodpovednej za obecné kompostovisko. Pracovníčka preberie BRO od občanov priamo na
obecnom kompostovisku. Hotový vyzretý preosiaty kompost je použitý na prihnojenie
okrasnej zelene v obci a ponúknutý občanom, ktorí prispievali BRO na miestne
kompostovisko.
Mimoriadny zber drevného odpadu / konáre v obci sa vykonáva 2-krát ročne. Odpad sa
podrví, drevná hmota sa ponúkne občanom alebo sa použije na mulčovanie pri výsadbe
a ošetrovaní verejnej zelene.
O spôsobe zberu a termínoch sú občania včas informovaní.
4. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a septikov (OŽS)
a) Na území obce Kokšov-Bakša pre držiteľov odpadu sa zber OŽS uplatňuje
objednávkovým systémom zberu.
b) Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečujú na území obce Kokšov-Bakša výhradne
oprávnené organizácie. Informácie o oprávnených organizáciách eviduje obecný úrad.
c) Oprávnené organizácie OŽS zneškodňujú výhradne v zariadeniach OŽS splňujúce
požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
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d) Náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných
vzťahov priamo oprávnenej organizácii.
e) Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku (žumpy) je
povinný po dobu 5 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení
zneškodňovania OŽS oprávnenou organizáciou v zariadení na zneškodňovanie, ktoré
spĺňa požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
5. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov (NO)
a) Na území Obce Kokšov-Bakša sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO:
opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, staré liečivá, žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť, elektronický šrot, farby, riedidlá.
b) Pôvodca odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť NO v rozsahu uvedenom
v bode 5 písm. a), ukladať ich do zberových nádob podľa pokynov obecného úradu, po
dohode s oprávnenou organizáciou.
c) Na území Obce Kokšov-Bakša pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje
objednávkovým zberom.
d) Prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území Obce Kokšov-Bakša výhradne
oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie (§8 zákona o odpadoch).
e) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne
označený.
f) Oprávnená organizácia na území obce Kokšov-Bakša je povinná pre držiteľov odpadu
zabezpečiť odvoz a zneškodnenie NO minimálne 2x za rok. Počet, typ a umiestnenie
zberových nádob určuje oprávnená organizácia po dohode s obcou. Pre informovanosť
držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému
v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách sa musí uviesť termín odvozu,
miesto umiestnenia zberových nádob a druh odpadu.
g) Zneškodňovanie NO oprávnená organizácia zabezpečuje v zariadeniach na
zneškodňovanie NO, ktoré spĺňajú požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a
vyhlášky MŽP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
h) NO sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
i) Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté v poplatku
vyrubenom platobným výmerom za KO a DSO.
6. Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu (ZKO)
a) Na území obce Kokšov-Bakša sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ZKO: :
papier, tetrapak, plasty, sklo, elektronický šrot, železné a neželezné kovy, ojazdené
pneumatiky, autobatérie, nebezpečný odpad.
b) Na území obce Kokšov-Bakša pôvodcovia odpadu, ktorí na KO užívajú vlastné alebo
prenajaté ZN sú povinní ukladať ZKO do zberných vriec (plastové) farebne
rozlíšených alebo nápisom odlíšených nasledovne: Papier – farba modrá, sklo – farba
zelená, plasty – farba žltá.
c) Za umiestnenie zberových vriec pre ZKO zodpovedajú pôvodcovia odpadu uvedení
v bode 6 písm. b.
d) Prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpečuje na území Obce Kokšov-Bakša výhradne
oprávnená organizácia.
e) Obec Kokšov-Bakša zabezpečí 2x ročne po 1 sade vriec do každej domácnosti. Cena
vriec je zahrnutá v poplatku.
f) Vývoz a zber ZKO sa v obci vykonáva podľa Harmonogramu zberu, ktorý obec
vydáva pre každý kalendárny rok na začiatku januára.
g) Platiteľ poplatku má náklady na zber a zhodnocovanie ZKO zahrnuté v poplatku
vyrubenom platobným výmerom.
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Čl. X.

Obec Kokšov-Bakša vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o
odpadoch)
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce Kokšov-Bakša a o držiteľoch autorizácie
udelenej MŽP SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a
akumulátormi, starými vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a inými odpadmi
obsahujúcimi ortuť
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi
zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO
d) jedenkrát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti separovaného zberu vrátane
príjmu z predaja vyseparovaných ZKO a o spôsobe ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia.

Čl. XI.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3 písm. b)
zákona o odpadoch)
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Kokšov-Bakša v tomto VZN
(§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o poplatkoch)
c) nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 18 ods. 6 zákona o odpadoch)
d) neposkytne Obcou Kokšov-Bakša požadované údaje podľa tohoto VZN (§39 ods. 9
zákona o odpadoch)
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona
o odpadoch.
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5 000,- Sk.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) možno uložiť pokutu do 20.000,- Sk.
4. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až e) prejednáva obec Kokšov-Bakša a výnosy
z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákona č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon neustanovuje inak.

Čl. XII.
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200.000,- Sk, ak právnická
osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto VZN. Pokuta je príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov, kedy sa starosta obce Kokšov-Bakša dozvedel o tom,
kto sa konania podľa ods. 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania
opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných
predpisov o správnom konaní.
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Čl. XIII.
Zrušovacie ustanovenia
1.

Zrušuje sa dňom 11.04.2008 VZN Obce Kokšov-Bakša č. 3/2004 o nakladaní s odpadom
na území Obce Kokšov-Bakša.

XIV.
Právoplatnosť a účinnosť
1. Toto VZN o nakladaní s odpadmi v Obci Kokšov-Bakša bolo schválené uznesením
č. 16/2008 Obecného zastupiteľstva v Kokšove-Bakši zo dňa 26.03.2008 a nadobúda
právoplatnosť dňom 10.04.2008.
2. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 11.04.2008.

V Kokšove-Bakši, dňa 06.02.2008
Cyril Hudák
starosta obce

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.02.2008
zvesený 22.02. 2008
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