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Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 4 ods. 3), písmena g) a § 11 ods. 4) písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 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 v znení zákona č. 343/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

 

v ý d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. 2/2013 

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská 

 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Účel odpadového hospodárstva obce 

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany 

verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov. Účelom odpadového hospodárstva
 
 je zabezpečiť 

trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi. 

 

Článok 2 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti Obce 

Valaská (ďalej len „obec“), právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi na území 

obce. 

2. Účelom VZN je v súlade so zákonom o odpadoch podľa § 19 ods. 1 a 3 určiť vhodný systém 

zberu odpadov na území obce a to: 

a) Zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov (ďalej len „KO“) 

vznikajúcich na území obce na účely ich zhodnocovania alebo zneškodňovania 

v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob 

zodpovedajúcich oddelené zložky KO v rámci triedeného zberu, 

b) Zabezpečiť zber objemných odpadov na účely ich zhodnocovania alebo 

zneškodňovania, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 

a drobných stavebných odpadov (ďalej len „DSO“), 

c) Ustanoviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 1) podrobnosti 

o nakladaní s KO a s DSO vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských 

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne 48f) a elektroodpade 

z domácnosti vznikajúcich v katastrálnom území obce, najmä podrobnosti o spôsobe 

zberu a prepravy KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek KO, spôsobe 

nakladania s DSO a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie 

týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 

 



Článok 3 

Vymedzenie základných pojmov 

1. Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN: 

a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 

v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

b) 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. 

c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo FO, alebo PO, u ktorej sa odpad nachádza. 

d) 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. 

e) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov 

a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

f) 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;  

g) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak 

je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie;  

h) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného 

triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 

spracovanie odpadov. 

i) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky 

a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných 

zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 

j) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 

vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 

zneškodňovania a zahŕňania aj konanie vo funkcii obchodníka alebo 

sprostredkovateľa. 

k) Obchodník je sprostredkovateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento 

odpad nemajú fyzicky v držbe. 

l) Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo 

zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí 

tento odpad nemajú fyzicky v držbe. 

m) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak 

je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie:  

n) Biologicky rozložiteľné KO sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 

ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 

68 ods. 3 písm. e)]. 

o) Triedny zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie 

odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. 

p) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za 

odpady ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná 

množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.  

q) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním 

s nimi. 

r) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek 

odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

s) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 

t) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností 

zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa 

nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku. 



u) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb (ďalej len „FO“) a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých 

pôvodcom je právnická osoba nezaložená za účelom podnikania (ďalej len „PO“) 

alebo právnická osoba-podnikateľ (ďalej len „POP“) a fyzická osoba-podnikateľ 

(ďalej len „FOP“), okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 

tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti POP alebo FOP; za odpady 

z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu 

rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie 

vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáži, garážových stojísk 

a parkovacích stojísk. KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 

komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom alebo správe obce, a taktiež pri 

údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch PO, 

FO a občianskych združení.  

v) Drobné stavebné odpady (ďalej len „DSO“) sú dopady z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných FO nepodnikateľom svojpomocne v rozsahu jedného m
3
 ročne od 

jedného platiteľa poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, pri ktorých 

postačuje ohlásenie obecnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie 

ani ohlásenie.  

w) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť 

a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 

x) Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac 

nebezpečných vlastností (napr. výbušnosť, horľavosť, leptavosť a pod.). 

2. Pojmy zavedené týmto VZN 

a) Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu KO, separovaných zložiek KO, 

veľkoobjemový kontajner (ďalej len „VOK“). 

b) Užívateľmi zberných nádob sú: 

aa) Pôvodca odpadu (platitelia miestneho poplatku na zber, prepravu a zneškodňovanie 

KO a DSO, vrátane osôb, za ktoré miestny poplatok platia). 

ab) Zamestnanci organizácie poverenej zberom. 

c) Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od 

stanovišťa zberných nádob. 

d) Objemové (nadrozmerné odpady) (katalógové číslo 20 02 07) sú KO, ktoré nie je 

možné pre ich veľký rozmer umiestniť v štandardných zberných nádobách, ktoré sú 

poskytnuté doužívania držiteľovi tohto odpadu. 

e) Zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 02 01) je KO, ktorý zostane po 

oddelení separovane zbieraných zložiek. 

f) Biologicky rozložiteľný odpad pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene 

vznikajúci pri údržbe verejnej zelene vrátane odpadu z parkov a z cintorínov a ďalšej 

zelene na pozemkoch právnických, fyzických osôb a občianskych združení, 

potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích 

a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 

g) Systém zberu odpadov je určenie počtu zberných nádob na KO, intervalu ich vývozu 

a ich umiestnenie na území obce. 

h) Organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá vykonáva zber, prepravu, 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území obce, na základe 

uzatvorenej zmluvy na vykonávanie týchto činností s obcou.  

i) Zberný dvor odpadov je vyhradený priestor pre zhromažďovanie využiteľných 

a nebezpečných zložiek KO a DSO. 

3. Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO: 

a) obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, ktoré 

vznikli na území obce (ďalej len „poplatok“), 

b) podrobnosti rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO. 

 

 



Druhá časť 

Pravidlá a povinnosti pri nakladaní s odpadmi 

 

Článok 4 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny poplatok. 

2. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný 

systém zberu odpadov na území obce. 

3. Iné nakladanie s KO a DSO ako je uvedené v tomto VZN je zakázané. Zákaz sa nevzťahuje na 

zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami, PO, POP a FOP, napríklad 

odovzdaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou 

zberu KO. 

4. V prípade organizovaných akcií triedeného zberu (napr. zber v školách a pod.) sa spôsob zberu 

a zhodnocovania vytriedených zložiek KO dohodne s organizáciou poverenou zberom 

v spolupráci s obcou a FO a PO zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného odpadu. 

 

Článok 5 

Práva pôvodcu odpadu 

1. Pôvodca KO má právo na: 

a) zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa podmienok uvedených v tomto 

VZN, 

b) zber a odvoz objemového odpadu, DSO a oddelene vytriedených odpadov 

z domácnosti s obsahom škodlivín v intervaloch podľa VZN, 

c) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového KO, 

d) náhradné pnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej 

povinností, 

e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek KO 

a DSO, zberných miestach, efektívnosti a úrovni triedenia jednotlivých zložiek KO 

o spôsobe ich zhodnocovania resp. zneškodňovania podľa podmienok tohto 

nariadenia. 

 

Článok 6 

Povinnosti pôvodcu odpadu 

1. Pôvodca KO a DSO je povinný: 

a) zapojiť sa do systému zberu zmesového KO a DSO na území obce a nakladať s nimi 

podľa tohto VZN, 

aa) všetci pôvodcovia odpadu sú povinní stať sa účastníkmi systému zberu KO, 

ab) nový pôvodcovia odpadu sú povinní sa prihlásiť na OcÚ najneskôr do jedného 

mesiaca odo dňa, keď im vznikla povinnosť stať sa platiteľom poplatku za zber, 

prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnom poplatku, 

b) zabezpečiť zbernú nádobu na vlastné náklady, 

c) triediť a zhromažďovať jednotlivé vytriedené zložky komunálneho odpadu ukladaním 

do vyhradených nádob, prípadne miest na to určených, podľa systému separovaného 

zberu na území obce a podmienok tohto VZN, 

d) prednostne vylúčiť zo zmesového KO odpad z domácností s obsahom škodlivín 

a nakladať s ním v súlade s týmto VZN, 



e) vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vyseparovaní zložiek KLO, do zberných nádob 

na to určených, 

f) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu 

odpadu, alebo nespôsobil nerušenie systému zberu odpadov, 

g) v deň vývozu zabezpečiť prístup k zberným nádobám, ak sú umiestnené v jeho 

priestoroch a to umiestnením zbernej nádoby pred nehnuteľnosť, 

h) zabezpečiť prístup k nádobám v zimnom období odprataním snehu a posypom 

prístupovej komunikácie tak, aby bolo umožnené vyprázdnenie zberných nádob 

a odvoz KO, 

i) umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište kontajnerov zberných nádob 

a bezplatne poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO 

a DSO. 

j) Udržiavať zbernú nádobu a jej stanovište v čistote, chrániť zbernú nádobu pred 

poškodením a odcudzením, 

k) V prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde je viac prevádzok, umožniť 

organizácii poverenej zberom vjazd do areálu, aby bolo možné v deň vývozu vykonať 

vývoz odpadu (týka sa FOP, POP a FO). 

2. Pôvodca KO a DSO je oprávnený užívať potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich 

systému zberu a harmonogramu zberu odpadov v obci. 

3. Zakazuje sa: 

a) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť, 

b) meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. 

pri bytových domoch a pod.). Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané 

organizáciou poverenou zberom odpadu, 

c) používať zberné nádoby na iný účel, 

d) poškodzovať zberné nádoby, 

e) pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať, 

f) do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do KO, resp. sa zvlášť separujú, 

g) do zberných nádob na separovaný zber ukladať iný než určený druh odpadu, 

h) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre), 

i) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov, 

j) do zberných nádob ukladať veľkoobjemový odpad, 

k) udupávať a inak zhutňovať obsah nádob, 

l) ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný, 

taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp 

a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov, 

m) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, 

v domácnosti, záhrade a iných nehnuteľnostiach. 

n) kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby, 

o) ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené, 

p) ukladať odpad mimo zberných nádob, 

q) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob, 

r) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so 

zákonom o odpadoch a týmto VZN. 

4. Porušenie povinností uvedených v článku 6 ods. 1 až 3 tohto VZN (Povinnosti pôvodcu 

odpadov) je definované ako priestupok. 

5. Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ KO a DSO, alebo ten, kto nakladá s KO alebo DSO na 

území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace 

s nakladaním s KO a DSO. 

6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 

umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN (nelegálne skládky odpadu), je povinný to oznámiť 

bez zbytočného odkladu Obvodného úradu životného prostredia V Brezne  a Obci Valaská. 

Ďalší postup upravuje zákon o odpadoch. 

7. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území obce zakladá nepovolenú skládku na OcÚ. 

 



Článok 7 

Povinnosti obce Valaská 

1. Obec: 

a) usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území obce, 

b) vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi, 

c) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO, 

d) vyjadruje sa k programom pôvodcov odpadu na území mesta, 

e) vypracováva program odpadového hospodárstva obce a predkladá ho príslušnému 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Program odpadového 

hospodárstva obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

f) realizuje prostredníctvom organizácie poverenej zberom triedený zber KO a DSO, 

g) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými 

občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov 

odpadov na území obce na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia, 

triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti KO a DSO, 

h) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na 

nakladanie s odpadmi na území obce, 

i) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky. 

2. Obec je povinná: 

a) zabezpečiť a umožniť zber, prepravu KO a DSO, vznikajúcich na jej území na účely 

ich zhodnocovania (príprava na opätovné použitie, spracovanie alebo recyklácia) 

alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia priestoru, 

kde môžu občania odovzdať oddelené zložky KO v rámci triedeného zberu v zmysle 

tohto VZN, 

b) mať uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu spoločnosťou, 

ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti (organizácia poverená zberom),  

c) zabezpečiť zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 

a DSO, 

d) zabezpečiť zber historického elektroodpadu z domácnosti (odpad z elektrozariadení, 

ktoré boli uvedené na trh pred 13. Augustom 2005) na zbernom dvore na 

prevádzkarňach, 

e) umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii na ich náklady: 

zavesiť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu elektroodpadu 

z domácností, 

 

Článok 8 

Práva a povinnosti organizácie poverenej zberom odpadu 

 

1. Organizácia poverená zberom odpadu je povinná: 

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, 

b) odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s nimi podľa zákona o odpadoch 

a tohto VZN, 

c) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá o ich 

zhodnocovaní a zneškodnení, 

d) v spolupráci s obcou oboznámiť všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so 

schváleným harmonogramom vývozu odpadu spôsobom v obci obvyklým, 

e) spracovať v rámci harmonogramu prípravy rozpočtu obce na nasledujúci kalendárny 

rok finančné náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO za účelom 

prípadnej úpravy výšky obecných poplatkov, 

f) odstrániť znečistenie vzniknuté pri vyprázdňovaní zberných nádob, 



g) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište, 

h) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý 

harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod.) 

najneskôr do 24 hodín, 

i) evidovať záznamy o počte a druhu vývozu zberných nádob, množstve a zneškodnenia 

KO, počte zberných nádob, nákladoch a príjmoch a na požiadanie ich predložiť 

kontrolným orgánom obce, 

j) mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné 

vhodné nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi 

a POH, 

k) materiálovo alebo energeticky zhodnocovať odpady (zabezpečovať ich prípravu na 

opätovné použitie, spracovaniu alebo recykláciu a kompostovanie). Ak to 

preukázateľne nie je možné, zneškodňovať odpad skládkovaním alebo postúpiť 

zneškodňovanie autorizovaným subjektom, 

l) minimálne 1 x za rok vykonať identifikáciu miest s nedostatočnou alebo nadbytočnou 

kapacitou zberných nádob a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové 

cykly a trasy pre zvozové vozidlá, 

m) o priestupkoch v zmysle tohto VZN informovať obecný úrad. 

 

Tretia časť 

Systém zberu odpadov 

 

Článok 9 

Komunálny odpad a jeho zložky 

 

1. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je KO 

zaradený do skupiny 20 a zahŕňa nasledovné podskupiny: 

20 01 Triedene zbierané zložky KO 

20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 

20 03 Iné komunálne odpady 

2. Zložky komunálneho odpadu, s ktorými sa na území obce nakladá oddelene sú: 

a) papier a lepenka, 

b) sklo, 

c) plasty, 

d) kovy, 

e) biologicky rozložiteľný odpad, 

f) zložky odpadu s obsahom škodlivín (opotrebované batérie a akumulátory; svetelné 

zdroje s obsahom ortuti – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; oleje a tuky; 

rozpúšťadlá; kyseliny; zásady; pesticídy; vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluórované uhľovodíky), 

g) objemný (nadrozmerný) odpad, 

h) drobný stavebný odpad, 

i) vyradené elektrické a elektronické zariadenia. 

 

Článok 10 

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a jeho zložiek 

1. Zber odpadu na území obce sa zabezpečuje: 



a) Zbernými nádobami 110 l a 1 100 l, špeciálnymi kontajnermi na sklo, papier, plasty 

a kov, VOK. Interval vyprázdňovania nádob a ich počet je stanovený tak, aby bol 

dostatočný objem zberných nádob a bolo možné potenciálne vzniknutý KO uložiť do 

pridelených zberných nádob. Z hľadiska dodržania hygienických zásad na území obce 

sa stanovuje harmonogram rozvozu zmesového KO s minimálnou frekvenciou 1 x 

týždenne. Vo výnimočných prípadoch môže starosta obce nariadiť zber tohto odpadu 

aj nad rámec tohto intervalu. 

b) V areáli prevádzkarní vo Valaskej na Hronskej ulici, obyvatelia obce majú možnosť 

doviesť KO priamo na zberné miesto zmesového KO počas jej prevádzkovej doby 

(6:00-14:00) v pracovných dňoch. Pôvodca odpadu musí preukázať, že je obyvateľom 

obce a je platiteľom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO. 

2. Podrobnosti s nakladaním odpadu, najmä podrobnosti o zbere zmesového komunálneho 

odpadu, podrobnosti triedenia, počet a typ nádob a ich umiestnenie a harmonogram vývozu sú 

určené systémom zberu odpadov. 

3. Obec umožnila pôvodcom KO aby si zakúpili vlastné zberné nádoby. 

4. Umiestnenie zberných nádob: 

a) v zástavbe s rodinnými domami 

aa) umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch musí byť prednostne riešené na 

vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je možné, po dohode s obcou doriešiť 

majetkoprávny vzťah k pozemku stanoviska vo vlastníctve obce alebo inej právnickej 

osoby, 

ab) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú vlastníci zberných nádob. 

b) v zástavbe bytovými domami 

ba) umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch na verejných priestranstvách 

zabezpečuje organizácia poverená zberom po dohode obce. Miesta pre sady zberných 

nádob (kontajnerové stanovištia) budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné 

donáškové aj odstupové a zároveň hygienické, estetické a technické podmienky pre 

ich vyprázdňovanie. 

bb)  V prípade sporných stanovísk o umiestnení zberných nádob rozhoduje obec na 

základe žiadosti pôvodcov odpadu, v ktorej žiadatelia zdôvodnia opodstatnenosť 

svojej požiadavky. 

c) ostatné prípady 

ca) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (v prevádzkach podnikateľov, 

v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú jednotlivý platitelia poplatkov 

povinní dohodnúť s organizáciou poverenou zberom, 

cb) v prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený zamestnanec obce. 

d) zber a prepravu iných komunálnych odpadov – kal zo septikov môže vykonávať iba 

FO a PO, ktorá má zmluvu s obcou, resp. obec na požiadanie občana, ktorý nie je 

napojený na miestnu kanalizáciu, zabezpečí vyčistenie septiku a zneškodnenie odpadu 

na ČOV minimálne 1-krát ročne. Náklady spojené s čistením septiku a zneškodnením 

odpadu na ČOV si hradí občan sám. 

5. Preprava KO a jeho zložiek 

a) nakladať s odpadom (zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie) KO 

a DSO  na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto 

činností s obcou ak túto činnosť nezabezpečuje obec Valaská sama. Zmluva sa 

uzatvára spravidla na určitý čas. 

b) ak sa pri vývoze triedeného odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je 

znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné 

zhodnocovanie, nádoba bude vyprázdnená resp. odpad odvezený až pri vývoze 

zvyšného zmesového KO. 

6. Za mimoriadny odvoz sa považuje: 

a) odvoz KO, ktorý je mimo nádoby, 

b) odvoz KO pri likvidácií nelegálnych skládok, 



Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz poverenou organizáciou zabezpečuje 

ten, koho činnosťou odpad vznikol. V prípade nelegálnych skládok zodpovedného, koho 

činnosťou odpad vznikol zisťuje štátna polícia. 

 

Článok 11 

Množstvový zber 

 

1. Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa 

osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná objemu týchto odpadov 

vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

2. Na území obce sa zavádza množstvový zber KO pre podnikateľa (POP, FOP), ktorý je 

oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 

podnikania. 

3. Pre množstvový zber sú určené tieto typy zberných nádob: 

a) 110 litrová zberná nádoba 

b) 1 100 litrová zberná nádoba 

4. Pri množstvovom zbere poplatník má možnosť platiť poplatok za odpady vo výške, ktorá 

zodpovedá skutočnému množstvu ním vyprodukovaných odpadov takým spôsobom, že 

voľbou vhodného objemu zbernej nádoby a intervalu vyprázdňovania zberných nádob vždy 

bude mať pripravenú k odvozu plnú zbernú nádobu. 

5. PO a FOP využívajúcim množstvový zber KO a DSO  sa prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý 

vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti PO 

alebo FOP, do nádob určených na KO rozmiestnených v rámci obce. 

6. Obec si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného 

a odvezeného odpadu. 

7. Organizácia poverená zberom je povinná vykonať min. 1 x ročne identifikáciu subjektov, 

ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO. V prípade, že 

organizácia poverená zberom počas svojej činnosti zistí subjekt, ktorý nemá uzatvorenú 

zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO je povinná o tejto skutočnosti 

bezprostredne informovať OcÚ. 

 

Článok 12 

Systém zberu objemného (nadrozmerného odpadu) 

 

1. Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje bezplatne obcou na základe objednávky 

pôvodcov alebo skupiny pôvodcov (každý pôvodca - platiteľ poplatku môže objednať 2 x 

ročne). Pre tento účel obec zabezpečí pristavenie VOK na vhodných miestach v obci alebo 

pristavenie vhodného zberného vozidla. 

2. V rámci zberu objemných odpadov občania obce môžu odovzdať bezplatne aj opotrebované 

pneumatiky. 

3. Organizácia poverená zberom vedie evidenciu o objednávkach pôvodcov na zber a prepravu 

objemného odpadu. 

4. Objemný odpad a opotrebované pneumatiky môžu občania obce odovzdať na Zbernom dvore. 

V takom prípade náklady na dopravu si pôvodca hradí sám. 

5. Iné nakladanie s objemným odpadom (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre 

systém zberu KO, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných 

nádob) sa zakazuje. 

6. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanoviskách zberných nádob a odváža ich 

obec. 



Článok 13 

Systém zberu drobného stavebného odpadu (DOS) 

 

1. DSO sa odoberá na Prevádzkarňach vo Valaskej na Hronskej ulici. Kde sa DSO dočasne 

zhromažďuje. 

2. Ak si bežné udržiavacie práce (§55, ods. 2, písm. c) podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.) 

pri ktorých nie je potrebné ohlásenie a stavebné úpravy a drobné stavby pri ktorých postačuje 

ohlásenie obecnému úradu realizuje občan ako FO (svojpomocná realizácia), môže tento 

odpad odovzdať na zbernom mieste na Hronskej ulici (Prevádzkarne) alebo môže objednať 

pristavenie VOK na obecnom úrade. Každý pôvodca – platiteľ poplatku môže odovzdať DSO 

v zbernom stredisku v rozsahu 1m
3
 ročne. 

3. Obec DSO vykonáva zber DSO na základe objednávky pôvodcu. 

4. Náklady na dopravu na zberné stredisko v prípade, že DSO sa odovzdá na zbernom stredisku 

si pôvodca hradí sám. 

5. Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad, realizuje POP alebo FOP, sú povinní na 

vyžiadanie OcÚ predložiť kópiu potvrdenia o uložení odpadu na skládku odpadu. 

6. Pri odovzdaní DSO na zbernom stredisku je pôvodca DSO povinný preukázať sa občianskym 

preukazom a kópiou stanoviska k ohláseniu stavebných prác alebo udržiavacích prác. 

V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu, občan uvedie presný rozsah 

vykonaných prác. 

7. Prepravu a zneškodňovanie DSO presahujúci stanovený limit uvedený v ods. 2 si zabezpečí 

stavebník na vlastné náklady. 

8. Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného 

odpadu podľa kategórie odpadov: kovy, drevo, sklo,...) a tieto účelne zhodnotiť v súlade so 

systémom triedenia zberu. 

9. Držitelia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného 

priestranstva, alebo na verejnom priestranstve na základe súhlasu obce s využitím  verejného 

priestranstva takýmto spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, 

nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 

10.  Nakladania DSO (zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie) môže vykonávať len 

organizácia poverená zberom. 

11. Iné nakladanie s DOS (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu KO, 

umiestnenie vedľa zberných nádob alebo priestoroch stanoviska zberných nádob) sa zakazuje. 

 

Článok 14 

Systém zberu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 

 

1. Zber a preprava oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín sa 

uskutočňuje najmenej 2 x ročne. Pre tento  účel obec zabezpečí u organizácie poverenej 

zberom mobilný zber tohto odpadu a dohodne zberné miesta vo vhodných lokalitách v obci, 

spôsob prepravy a zneškodnenia odpadu. 

2. Organizácia poverená zberom v spolupráci s obcou zabezpečí informovanosť občanov 

v dostatočnom časovom predstihu o zbere oddelene vytriedených odpadov z domácností 

s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného 

systému v obci (úradná informačná tabuľa, obecný rozhlas, miestna televízia, oficiálne 

internetové stránky,...). 

3. V informácii sa uvedú najmä termíny zberu, zberné miesta, druhy odpadov, ktoré je možné 

odovzdať a pod. 

4. Náklady na dopravu do zberného dvora si pôvodca odpadu hradí sám 

 



Článok 15 

Zber, preprava elektorodpadov z domácností vrátane žiaroviek a svietidiel 

 

1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností FO a z obchodných 

priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom 

podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti FO. 

2. Na území obce pre pôvodcov elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel sa na 

zber elektroopdadov uplatňuje kalendárny zber odpadov. 

3. Zber, prepravu elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek  a svietidiel zabezpečuje 

oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 

4. Obec zabezpečí pre pôvodcov elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 

v odovzdanie elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel v priebehu celého 

roka na zberný dvor. 

5.  Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde je distribútor elektrozariadení 

povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od 

jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ 

odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého 

funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj 

elektrozariadení. 

6. Pôvodca elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel nemôže odovzdávať 

elektroodpad iným subjektom, než sú stanovené v tomto nariadení. 

7. Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel s ostatnými 

druhmi odpadov. 

 

Článok 16 
Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) 

 
1. BRO zo záhrad sa rozumie najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezávky 

stromov a kríkov, lístie, tráva, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo 

stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 

2. BRO zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať<, pokiaľ nemajú iné využitie. 

3. Je zakázané zneškodňovať BRO zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej 

zelene na pozemkoch FO, PO, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. 

4. Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na zmesový KO, alebo ukladať vedľa  nich 

a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním. 

5. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi dopadov. 

6. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 

zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 

poplatku ) 

7. Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené 

nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009. 

8. 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. 

9. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 

10. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia (leto/zima), pričom v letnom období  frekvencia zberu  musí byť vyššia. 

11. 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, (napr. § 39b zákona č.  39/25007 Z.z. ) a aby mala 

schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou 

veterinárnou a potravinovou správou. 

12. 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. 

13. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný 

postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

14. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským 

a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. 

15. Ustanovenie ods. 5) až 14) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej 

jedálne (výdajnej školskej jedálne). 

16. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľným odpad so zmesovým komunálnym odpadom, 

s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom. 

17. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách. 

18. Prevádzkovatelia kuchyne musia zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. 

19. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad zo stravovacích zariadením ktoré sú 

v správe obce je odovzdaný organizácii, ktorá je oprávnená na nakladanie s takýmto odpadom. 

20. Zber a preprava BRO sa uskutočňuje na základe kalendára separovaného zberu raz týždenne. 

21. Organizácia poverená zberom spracuje   kalendár separovaného zberu a v spolupráci s obcou 

zabezpečí  informovanosť občanov v dostatočnom predstihu  o zbere BRO prostredníctvom 

informačného systému v obci (úradná informačná tabula, obecný rozhlas, leták, oficiálne 

internetové stránky a pod.). 

22. Mimo vyhlásených termínov zberu sa zakazuje zhromažďovať odpad zo záhrad na miestach, 

ktoré nie sú na to určené a umiestňovať odpad zo záhrad na verejné priestranstvá pred rodinné 

domy a iné nehnuteľnosti. 

23. Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene /vrátane zelene 

z parkov a z cintorínov)  sa odváža na obecné kompostovisko. 

 

Článok 17 
Separovaný zber papiera, plastov, skla a kovov. 

 
1. Od roku 2004 je na území obce zavedený triedený zber papiera, plastov a skla nasledovne: 

a) triedi sa: 

- papier – označené 1100 l zberné nádoby modrej farby, vývoj min. 1 x týždenne 

- plasty – označené 1100 l  zberné nádoby žltej farby, vývoz min. 1x týždenne 

- sklo  - označené 1100 l zberné nádoby zelenej farby, vývoz min. 1 x za 2 týždne 

2. Občania môžu vyseparované zložky odpadov uvedené v ods. 1 odovzdať aj na zbernom dvore 

prevádzkárne na Hronskej ulici. (sklo, papier, plasty, viacvrstvové obaly, plechovky, batérie, 

elektroodpad, pneumatiky) 

 

 

Článok 18 
Zber komunálneho odpadu z cintorína a z trhoviska 

 
1. Odpad z cintorína  suché kytice a vence) sa môžu odkladať do zberných nádob umiestnených 

pri hlavných chodníkoch. Frekvencia vývozu je 2 x mesačne, prípadne podľa potreby. 

2. Na trhovisku trhové odpady sa môžu odkladať do 1100 l zbernej nádoby. Frekvencia vývozu 

je 1 x týždenne na obecné kompostovisko, prípadne podľa potreby. 



Článok 19 
Zber komunálneho odpadu z uličných smetných nádob 

 
1. Pre KO vznikajúci   pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách sú určené 

uličné smetné nádoby. 

2. Každý na území obce je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených 

a neznečisťovať verejné priestranstvá. 

3. Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny odpad, ktorý 

vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t. j. KO a iný odpad 

z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti a pod.  

4. Zber uličných smetných nádob zabezpečuje organizácia poverená zberom. Frekvencia zberu je 

2x týždenne.  

ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 20 
Využitie prostriedkov z predaja 

1. Prostriedky získané predajom triedených zložiek KO na území obce, ktorý zabezpečuje 

organizácia poverená zberom môžu byť použité len v oblasti odpadového hospodárstva na 

území obce. 

2. Prostriedky získané  z Recyklačného fondu za vytriedené zložky KO môžu byť použité len na 

úhradu nákladov spojených so separovaným zberom, manipuláciou a dopravou na zhodnotenie 

vyseparovaných  zložiek. Obec ako žiadateľ príspevku z Recyklačného fondu po obdŕžaní 

príspevku získané prostriedky prevedie na účet organizácie poverenej separovaným zberom. 

Článok 21 
Sankcie 

 
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom 

hospodárstva a ukladá pokuty za priestupky. 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) Zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto 

VZN. 

b) Uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou podľa tohto VZN 

c) Nesplní si oznamovaciu povinnosť podľa článku 6 ods. 7 tohto VZN 

d) Neposkytne obci požadované údaje podľa článku 6 ods. 6 tohto VZN  

e) Poruší povinnosti a zákazy uvedené v článku 6 ods. 1 a 4 tohto VZN 

f) Nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácii v rozpore s § 40 c zákona 

č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

3. Za priestupok podľa: 

a) Ods. 2 písm. a) až e) možno uložiť pokuty do  165,96 eura 

b) Ods. 2 písm. f) možno uložiť pokutu do 663,87 eura. 

4. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

5. Na priestupky a ich prejedanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov. 

6. Starosta obce môže PO alebo FOP uložiť pokutu do výšky 663,87 eur, ak poruší povinnosti 

vyplývajúce z tohto VZN.  Pokuta  je príjmom obce. 

7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa 

konania podľa ods . 6) dopustil,  najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo 

nesplnenia povinnosti. Na konanie  o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. 

Článok 22 
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN 

 
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 



a) starosta obce 

b) poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej 

c) poverení zamestnanci obce 

d) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencii 

 

Článok 23 
Účinnosť 

 
1. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva vo 

Valaskej dňa 11. 12. 20013 uznesením č 187/2013 OcZ a nadobúda účinnosť dňom                          

01. 01. 2014  

 

   Ing. Juraj  U h r i n 
starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


