Všeobecne záväzné nariadenie obce Čachtice
č. 1/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO)
a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce Čachtice

Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „VZN“)
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce Čachtice.
2. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného
odpadu (DSO) sa platí obci miestny poplatok.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb
pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, ustanovuje podrobnosti 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.
§2
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a)
alebo b)
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup
podľa písmena a), b) alebo c).
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§3
Vymedzenie základných pojmov
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
3. 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 na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje
stavebné povolenie ani ohlásenie stavebných úprav na obec.
5. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch, napríklad: autobatérie,
batérie – suché články, motorové oleje, žiarivky a pod.
6. Elektroodpad z domácností sú opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, ktoré
pochádzajú z domácností fyzických osôb.
7. Separované odpady – triedenie TKO na jednotlivé zložky – papier, sklo, kovy, plasty,
nebezpečný odpad.
8. Objemný odpad – je komunálny odpad, stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký
rozmer zlikvidovať v 120 l zberných kuka nádobách, 1100 l kontajneroch, alebo keď ich
množstvo presahuje objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviesť v rámci stanoveného
pravidelného harmonogramu – intervalu vývozu.
9. Zberný dvor (dočasný) je objekt vo vlastníctve obce, ktorý prevádzkuje obec, kde môžu
pôvodcovia/držitelia komunálneho odpadu bezplatne odovzdať vyseparované zložky
komunálneho odpadu, objemné odpady, drobný stavebný odpad a podobne.
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§4
Spoločné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom
a produkuje ročne viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva platí pre
komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou (ďalej len „drobné stavebné odpady“),v obci, na ktorej území tieto odpady vznikajú.
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva platí pre odpady
vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných
v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o
odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného
programu.
3. Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program odpadového hospodárstva 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.
4. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý 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, vytvárať tzv. čierne skládky
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním, alebo vhadzovaním do vodného recipientu,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných 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 kanalizácie,
g) uložiť, alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových
olejov do pôdy,
h) zanechať staré motorové vozidlo, ktoré 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,
i) 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.
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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.
§5
Práva a povinnosti
Práva a povinnosti obce:
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec Čachtice.
2. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2 x do roka zber objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, nebezpečných odpadov a drobných stavebných
odpadov.
3. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu. Výnos miestneho poplatku sa
použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
4. Obec v spolupráci s organizáciou poverenou zberom odpadov zabezpečuje informovanosť
občanov o nakladaní s odpadom; v dostatočnom časovom predstihu o mimoriadnych akciách
zberu vyseparovaných zložiek odpadu t.j. termíny, miesta a pod. Ďalej zabezpečuje osvetu o
význame a spôsoboch ako znižovať množstvo odpadov, separovať odpady atď. Informácie budú
oznamované prostredníctvom obecného rozhlasu, web stránky obce, TKR, letákov, plagátov a na
úradnej tabuli.
Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov:
1. Pôvodca odpadov má právo:
a) na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, vyseparovaných zložiek komunálnych
odpadov v súlade so systémom zberu v obci,
b) na zber a odvoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu
zo zelene v súlade so systémom zberu odpadov po vybudovaní obecného kompostoviska,
c) má právo na igelitové vrecia na vyseparované zložky komunálnych odpadov,
e) na informácie o systéme zberu, o časovom harmonograme zberu vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu a objemného odpadu, o zberných miestach,
2. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
VZN:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, udržiavať
ich v dobrom stave a zabezpečiť ich proti poškodeniu,
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,
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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,
h) 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,
ch) pri odovzdaní odpadu priamo do zberného dvora je povinný uložiť odpad v prítomnosti
zodpovedného pracovníka obce, ktorý zaeviduje pôvodcu a určí množstvo a druh odpadu,
3.Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu, alebo ten, kto nakladá s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
3. Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy), ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku
(žumpy), je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie odpadu. Vykonávať zber,
prepravu a zneškodňovanie odpadu zo septikov (žúmp) zabezpečuje na území obce firma, ktorá
má povolenie nakladať s týmto druhom odpadu. Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy) je povinný
po dobu troch rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodnenia odpadu
oprávnenou organizáciou a o jeho bezpečnej likvidácii.
§6
Nepovolené skládky odpadov
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN o odpade a zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z., je
povinný to ohlásiť bezodkladne Obvodnému úradu, odbor životného prostredia Nové Mesto nad
Váhom a Obci v Čachticiach.
1. V celom katastrálnom území obce Čachtice sa zakazuje ukladať KO mimo priestorov,
zariadení a objektov na to určených. Ukladanie odpadu na iné miesta, je zakladaním
nepovolenej skládky – tzv. čiernej skládky odpadu.
2. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania
nepovolených skládok odpadu na jeho nehnuteľnostiach.
3. Každý má za povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce Čachtice zakladá nepovolenú
skládku odpadov na Obvodné oddelenie policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, na
Obec Čachtice, resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového
hospodárstva.
4. Každý má za povinnosť ohlásiť nepovolenú skládku, ktorá na území obce Čachtice vznikla,
Obvodnému úradu, odbor životného prostredia v Novom Meste nad Váhom a obci Čachtice.
5.
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§7
Systém zberu odpadov
Druhy odpadov, zberných nádob a časový harmonogram
1. Obec na svojom území zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu odpadov za účelom ich
zhodnotenia v členení na zložky:
a) iné komunálne odpady:
Katalógové číslo

Druh odpadu

-

20 03 01

zmesový komunálny odpad O

-

20 03 02

odpad z trhovísk O

-

20 03 03

odpad z čistenia ulíc O

-

20 03 04

kal zo septikov O

-

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie O

-

20 03 07

veľkoobjemový odpad O

b) drobný stavebný odpad
- 17 05 04

zemina a kamenivo O
(ktoré neobsahuje nebezpečné látky)

-

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb, demolácií O
(okrem odpadov z č. 17 09 01 až 03 v katalógu odpadov)

c) vyseparované zbierané zložky komunálnych odpadov:
nebezpečné zložky komunálneho odpadu
- 15 01 10 obaly znečistené nebezpečnými látkami
- 20 01 18 lieky
- 20 01 19 pesticídy
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- 20 01 23 zariadenia obsahujúce chlorofluorované uhľovodíky (chladničky)
- 20 01 26 oleje a tuky
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- 20 01 33 batérie a akumulátory olovené (160601), niklovo kadmiové (160602) a
obsahujúce ortuť (160603)
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- 20 01 35 el. zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
- 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
d) ostatné zložky kom. odpadov:
20 01 01

papier a lepenka O
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-

-

20 01 02
20 01 25
20 01 39

sklo O
kuchynské oleje a tuky
plasty (PE a PET fľaše od nápojov podľa farby,
PE,PET a HDPE fľaše od aviváží, šampónov, čistiacich
prostriedkov, PE a PET fľaše od jedlého oleja, octu, PE,
PET výrobky, LLDPE a LDPE fólie podľa farby)
20 01 40, 15 01 04 drobný kovový šrot a kovy
15 01 05
viacvrstvové obaly tzv. Tetrapaky
16 01 03
opotrebované pneumatiky
textílie

2. V systéme zberu, prepravy a zhodnotenia uvedených druhov odpadov sú využívané:
a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom 1 100 litrov, 110 a 120 litrov
b) zberné nádoby určené na vyseparované zložky komunálnych odpadov s objemom 1 100 l
c) vrecia na vyseparované zložky komunálnych odpadov
d) smetné koše na zmesový komunálny odpad
e) dočasný zberný dvor
f) mobilný drvič drevnej hmoty
g) dopravné prostriedky v majetku obce
3. Občania v trvale alebo prechodne obývaných rodinných domoch a bytových domoch majú
nárok na 120 litrovú nádobu podľa počtu osôb v domácnosti, ktorú si môžu vyzdvihnúť na obci
po uhradení poplatku 17 €. zakúpiť od obce v sume 70 % obstarávacích nákladov smetnej
nádoby. Občania v bytových domoch majú nárok na 120 litrovú nádobu alebo 1 100 litrovú
nádobu podľa počtu osôb v domácnosti a počtu bytov, ktorú si môžu zakúpiť od obce v sume 70
% obstarávacích nákladov smetnej nádoby.
4. Občan má nárok na počet smetných nádob nasledovne: 120 litrové nádoby: 1-5 osôb = jedna
smetná nádoba, viac ako 5 osôb = dve smetné nádoby. Životnosť 120 litrovej nádoby a 1 100 l
nádoby na zber KO je minimálne 5 rokov. Pri užívateľom zapríčinenom znehodnotení alebo
strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu za 100 %
obstarávacích nákladov smetnej nádoby.
5. Časový harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu je na príslušný
kalendárny rok určený obcou a tvorí prílohu č. 1 tohto VZN a platí až do doby, kým obec neurčí
nový na ďalší kalendárny rok.
Zber zmesového komunálneho odpadu
1. Platí pre celé územie obce v intervale 1 x za 14 dní.
.
Zber drobného stavebného odpadu
1. Pôvodca drobného stavebného odpadu môže celoročne odovzdať drobný stavebný odpad
v rozsahu max. 200 kg a v objeme nie viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby za
manipulačný poplatok 6 € do veľkoobjemového kontajneru trvalo umiestneného na dočasnom
Zbernom dvore v ul. Družstevná,
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2. Pri ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej stavby občan vyplní tlačivo
o likvidácii drobného stavebného odpadu.
Zber veľkoobjemového odpadu.
1. Zber veľkoobjemového odpadu prebieha nasledovným spôsobom:
Pôvodca odpadu môže veľkoobjemový odpad uložiť celoročne do veľkoobjemových kontajnerov
trvale umiestnených na Zbernom dvore podľa otváracích hodín určených obcou.
Zber vyseparovaných zložiek odpadu
1. Zber vyseparovaných zložiek odpadu sa riadi prílohou č. 1. Separované zložky odpadu sa
zberajú spred domov do farebne rozlíšených vriec nasledovne:
a) modré vrece - papier
b) žlté vrece - plasty
c) jutové vrece - sklo
d) červené vrece - drobný kovový odpad
e) zviazané, alebo v krabici zabalené viacvrstvové nápojové kartónové obaly (tzv. Tetrapaky) f) jedlé oleje a tuky v ľubovoľných PET fľašiach
2. Pôvodca odpadu môže individuálne odovzdať všetky vyseparované zložky odpadu na Zberný
dvor.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene.
1. Pôvodca odpadu z rodinných domov prednostne zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad zo
zelene na vlastnom pozemku domácim kompostovaním.
Zber textilu.
Pôvodca odpadu môže textil odovzdať dva krát ročne v priestoroch obecného úradu, termín
zberu bude vopred oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu, TKR, webovej stránky obce.
Celoročne sa textil odovzdáva do bielej zbernej nádoby v ul. Pionierska - pri škole, ul.
Malinovského - pri trhovisku, ul. Duklianska - pri RD 506.
Zber elektroodpadu bez nebezpečných vlastností
Pôvodca odpadu môže elektro odpad bez nebezpečných vlastností odovzdať celoročne na
Zbernom dvore.
Zber nebezpečného odpadu a elektro odpadu s nebezpečnými vlastnosťami
Zhromažďovanie a prepravu nebezpečného odpadu zabezpečuje organizácia poverená zberom
odpadov vopred vyhlásenou akciou min. 2x ročne (na jar a na jeseň) na zbernom dvore. Pri
zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne
označený podľa osobitného predpisu.
Frekvencia a miesto zberu odpadov
Papier a lepenka: 1x mesačne spred domov spred domov, celoročne na zbernom dvore
Plasty: 1x mesačne spred domov, celoročne na zbernom dvore
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Viacvrstvové nápojové kartónové obaly tzv. Tetrapaky: 1x mesačne spred domov, celoročne
na zbernom dvore
Sklo: 1x mesačne spred domov, celoročne na zbernom dvore
Drobné kovy: 1x mesačne spred domov, celoročne na zbernom dvore
Veľkoobjemový odpad: celoročne na zbernom dvore
Jedlé oleje a tuky: 1x mesačne spred domov, celoročne na zbernom dvore
Drobný stavebný odpad: celoročne na zbernom dvore
Nebezpečný odpad a elektroodpad s nebezpečnými vlastnosťami: 2x do roka na zbernom
dvore
Textil: 2x ročne na obecnom úrade.
Elektroodpad bez nebezpečných vlastností: celoročne na zbernom dvore
Pneumatiky: celoročne na zbernom dvore
Odpad z cintorínov
1.Na cintorínoch sa využívajú dva 1 100 1 kontajnery na zmesový komunálny odpad, 1100 l
kontajnery na plasty a dva 1100 l kontajnery na sklo, z ktorých je odpad priebežne zbieraný.
2. Zakazuje sa do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorínov ukladať
iný odpad ako komunálny odpad z cintorínov.
Zberný dvor (dočasný)
1. Zberný dvor – (dočasný) „Pastierňa“ je umiestnený v oplotenom areáli na ulici Družstevná
(oproti K&J&G) v Čachticiach. Je prevádzkovaný obcou, ktorá stanovila prevádzkové hodiny
a zverejnila druhy zbieraných odpadov na webovej stránke obce, cestou obecného rozhlasu a
TKR.
2. Pôvodca odpadu, ktorý má na území obce trvalý alebo prechodný pobyt, môže odovzdať
celoročne na Zberný dvor:
- papier, plasty, sklo, drobný kovový odpad, veľkoobjemový odpad, opotrebované pneumatiky
z osobných automobilov, drobný stavebný odpad, elektroodpad bez nebezpečných
vlastností, viacvrstvové nápojové kartónové obaly tzv. Tetrapaky.
3. Vývoz odpadov zo Zberného dvora zabezpečuje obec prostredníctvom organizácie poverenej
zberom odpadov podľa potreby.
4.Dočasný zberný dvor slúži pre občanov obce Čachtice.
§8
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN [§ 4 ods. 6 písm. b)],
b) uloží odpad na iné miesto ako na miesto určené obcou
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 a 7 ods. 1 tohto VZN 1/2012.
d) neposkytne obcou požadované údaje
e) nakladá so stav. odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s týmto VZN 1/2012.
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2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) tohto VZN možno fyzickej osobe uložiť pokutu
do 165,97 Eur.
3. Za opakovaný priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) tohto VZN možno fyzickej osobe
uložiť pokutu do 331,94 Eur.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638,78 Eur.
5. Za opakované porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 13 277,56 Eur.
6. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov, ak tento zákon neustanovuje inak.
7. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
§9
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom svojich komisií.
§10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo v Čachticiach dňa 26. 03. 2012 uznesením č.
98/2012.
2. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
budú upravené v iných nariadeniach.
3. Toto VZN nadobudne účinnosť 15. 04. 2012

Anna Ištoková
starostka obce
V Čachticiach, dňa 15. decembra 2011
Vyvesené dňa 02. 11. 2011
Schválené dňa 26. 03. 2012
Nadobúda účinnosť dňa 15. 04. 2012
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