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Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov
č. 4/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Tajov

Obecné zastupiteľstvo obce Tajov na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch“) vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 4/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Tajov
Článok 1
Predmet úpravy a účel VZN
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva upravuje podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberného dvora,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 21
zákona o odpadoch pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
2. Účelom tohto VZN je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, odpadmi s obsahom nebezpečných látok a elektroodpadmi z
domácností, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie z hľadiska odpadového hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave komunálneho
odpadu o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť
životné prostredie a čistotu v celom katastrálnom území obce Tajov.
3. Obec Tajov v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona o odpadoch vydáva toto VZN, ktoré
upravuje práva a povinnosti v zmysle zákona o odpadoch.

Článok 2
Definície a výklad základných pojmov
Pre účely tohto VZN:
1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
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 osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti 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 činností 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, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch
fyzických osôb. Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 20
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
5. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne a drobné stavebné odpady.
6. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
7. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18.
decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú.v. EÚ L 365, 19.12.2014).
8. Elektroodpad (ďalej len „EO“) z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré
pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje
za elektroodpad z domácností.
9. Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre
jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem,
ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu.

10. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
11. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa
aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
12. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
13. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
14. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo
zabezpečiť pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania
odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.
15. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
16. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
17. Recyklácia odpadov je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne
spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj
opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie
a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti
spätného zasypávania.
18. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
19. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou
osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
20. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
21. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
22. Triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „TZKO“) je činnosť, pri ktorej sa oddelene
zbierajú zložky komunálnych odpadov.
23. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto
odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

24. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie
zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo
všeobecne záväznom nariadení obce.
25. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase,
ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla
alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere
informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
26. Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) je základný dokument pre riadenie
odpadového hospodárstva obce Tajov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich
dosiahnutie.
27. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa
anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z
papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
28. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
29. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
30. Prevencia vzniku odpadov sú opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva KO a DSO a
EO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné
prostredie.
31. Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky a
neobalové výrobky.
32. Organizácia zodpovednosti výrobcov: (ďalej len „OZV“) je právnická osoba so sídlom v
Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch.
33. Výrobcom vyhradeného výrobku: sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a
akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík , výrobca neobalového
výrobku.

Článok 3
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s KO zodpovedá:
a) obec, ak ide o
 zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 zmesový odpad z iných zdrojov,
 DSO,
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba , ak ide o
 oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
 elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
 oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z
neobalových výrobkov z iných zdrojov.
2. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom.
3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území obce Tajov
môže iba subjekt, ktorý má s obcou Tajov uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
(ďalej len „oprávnená osoba“).
4. Oprávnená osoba je povinná priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych
odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vytriedených zložiek komunálnych
odpadov a ohlásiť obci Tajov každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch
odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.
5. Prevádzkovateľ kuchyne, 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.
6. V celom katastrálnom území obce Tajov sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad
ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
c) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto
VZN,
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
e) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
f) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
g) vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob,
h) prekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,
i) napĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť
vývoz zberovým vozidlom,

j) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
k) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
l) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,
m) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
n) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného prúdu odpadov v zariadení alebo bez zariadenia na zber odpadov a nemá
uzatvorenú zmluvu s obcou a OZV,
o) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z
cintorínov.
7. Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom pôvodcu odpadu, okrem prípadov, keď boli
nádoby na zber KO poskytnuté pôvodcovi odpadu obcou Tajov; resp. OZV.
8. Na území obce Tajov sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob:
a) 110 litrová kovová alebo 120 litrová plastová nádoba (KUKA) – pre rodinné domy, pre
bytové domy, FO – podnikateľov a PO na zber ZKO,
b) 1100 litrový plastový, resp. kovový kontajner pre bytové domy, FO – podnikateľov, PO
na zber ZKO,
c) 1100 litrová nádoby farebné na TZKO,
d) veľkoobjemový kovový kontajner – pre zber objemného odpadu, drobného stavebného
odpadu, kovových obalov a kovového šrotu a veľkoobjemného BRO,
e) malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,
f) zberné vrecia farebné – na zber vybraných, triedene zbieraných zložiek KO, (je zakázané
používať zberné vrecia na iné účely),
9. Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť
na OcÚ Tajov.
10. Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok a
členenia zástavby sa určuje nasledovne:
a) Rodinné domy - domácnosti:
 1 kus 110 l kovovej alebo 120 l plastovej zbernej nádoby pre 1 až 4 občanov,
 2 kusy 110 l kovovej alebo 120 l plastovej zbernej nádoby pre 5 a viac občanov,
b) Bytové domy:
 1 kus 110 l kovovej alebo 120 l plastovej zbernej nádoby pre 1 až 4 občanov,
 2 kusy 110 l kovovej alebo 120 l plastovej zbernej nádoby pre 5 a viac občanov,
alebo
 1 ks 1100 l zberná nádoba pre 10 a viac bytových jednotiek,
c) Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia podľa počtu zaplatených nádob na
OcÚ Tajov.
11. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú pôvodcovia odpadu. Umiestnenie
zberných nádob pri bytových domoch, prevádzkach PO a FO - podnikateľov, ktoré sa dotýkajú
verejného priestranstva, sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s povereným pracovníkom
ObÚ.
12. Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové
vzdialenosti, odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok PO a FO

podnikateľov a zároveň estetické a hygienické podmienky. V sporných prípadoch určí miesto
pre zbernú nádobu poverený pracovník obce.
13. Pôvodcovia odpadu – užívatelia zberných nádob, sú povinní ZKO ukladať do zberných nádob
tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia zberných nádob. Na miestach hromadného
umiestnenia zberných nádob, hlavne pri bytových domoch, je zakázané meniť zoskupenie
nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané
organizáciou poverenou zberom KO po dohode s OcÚ.
14. Nádoby na oddelene zbierané zložky KO (papiera, skla, plastov, kovov a BRKO ) sú
poplatníkom k dispozícii v obci.
15. Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky
rozložiteľný odpad sú pre občanov obce Tajov - fyzické osoby nepodnikateľov k dispozícii na
určených miestach a v určenom čase a to: na obecnom námestí, pristavenie kontajnerov sa
vyhlasuje obecným rozhlasom.
16. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu,
ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych daniach
nemajú náklady za zbernú nádobu zahrnuté v danom poplatku. Náklady na zbernú nádobu na
zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby.

Článok 4
Spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu
1. Obec Tajov zavádza na svojom území intervalový systéme zberu KO.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO na území obce Tajov
môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou Tajov. Obec
Tajov pre fyzické a právnické osoby zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu KO
prostredníctvom oprávnenej organizácie.
3. Pôvodca KO ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v
obci podľa článku 3 tohto VZN. KO je možné zhromažďovať len v určených zberných
nádobách.
4. Pôvodca KO je povinný triediť zložky z komunálnych odpadov KO je možné zhromažďovať
len v určených zberných nádobách. KO je možné zhromažďovať len v určených zberných
nádobách. Do nádob nie je dovolené ukladať odpady, ktoré nemajú povahu KO. Ďalej nie je
dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať
odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.
5. Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Tajov realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je
súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je každoročne zverejňovaný na úradných
tabuliach, internetovej stránke obce, miestnym rozhlasom a je prístupný na OcÚ Tajov.
6. Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne :
a) pre rodinné domy a bytové domy – 1 x za 14 dní,
b) pre FO – podnikateľov a PO – v závislosti na produkcii odpadu podľa dohody s obcou.

7. V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu
poverený pracovník obce.

Článok 5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
1. Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad oddelene od iných druhov
odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných, alebo
užívaných priestoroch a objektoch.
2. Obec Tajov nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov na svojom území pre obyvateľov obce, vlastníkov, resp. užívateľov
nehnuteľností, nakoľko pre obec by bolo ekonomicky neúnosné zabezpečovať tento výkon.
3. Obec Tajov zabezpečila pre svojich občanov kompostéry, ktoré si vlastníci, resp. užívatelia
nehnuteľností prevzali a využívajú ich pre svoje domácnosti a v ktorých si obyvatelia obce,
vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľností budú kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky
rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie.
4. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad vzniknutý z nakladania s obecným majetkom je
umiestňovaní do kompostéra pri cintoríne v obci Tajov.
5. Zhodnocovanie BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev ako konáre, korene, kríky,
viničné prútie a pod. sa zabezpečuje 1 x ročne na mieste určenom obcou pri sklade štiepky
alebo na notárskej záhrade, a to jeho štiepkovaním na drevnú biomasu. Obyvatelia obce na
svoje náklady vykonajú vyvoz tohto BRO na obcou určené miesto a v určenom čase.
6. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než obcou
určené miesta.
7. Obec Tajov v súlade v zmysle ustanovenia § 81 ods. 21 písm. b) Zákona o odpadoch uplatňuje
výnimku z povinnosti zaviesť triedený zber BRKO z dôvodu, že 100 % obyvateľov kompostuje
a teda ukladá BRKO vhodný na kompostovanie vo vlastnom kompostéry alebo na základe
Zmluvy o výpožičke obcou dodanom kompostéry.

Článok 6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadov a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
1. Obec Tajov nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov na svojom území pre obyvateľov obce, vlastníkov, resp. užívateľov nehnuteľností,
nakoľko pre obec by bolo ekonomicky neúnosné zabezpečovať tento výkon.
2. Obec Tajov v súlade v zmysle ustanovenia § 81 ods. 21 písm. b) Zákona o odpadoch uplatňuje
výnimku z povinnosti zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z
dôvodu, že 100 % obyvateľov kompostuje a teda ukladá BRKO vhodný na kompostovanie vo
vlastnom kompostéry alebo na základe Zmluvy o výpožičke obcou dodanom kompostéry.

3. Prevádzkovateľ kuchyne, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba,
prevádzkujúca zariadenie spoločného stravovania, je zodpovedná za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom (ďalej len „BRKOaRO“) ,
ktorého je pôvodcom. Hradí náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a
spracovaním BRKOaRO, vrátane nákladov na zabezpečenie zberných nádob – kontajnerov
(tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO).
4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný:
 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu a likvidácie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov cez oprávnenú organizáciu, ktorá spĺňa
podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov,
 zabezpečiť, aby zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné
predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených
na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o
vedľajších živočíšnych produktoch)1069/2009 a Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické
predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu,
 primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby
sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, prípadne verejnosť,
 umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
 zabezpečiť, aby frekvencia zberu bola v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená
teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia,
 oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom
iného subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie
s týmto odpadom,
 pri nakladaní s BRKOaRO postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
 dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem
kožušinových zvierat,
 viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať obci údaje pre potreby ročného hlásenia
odpadoch.
4. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu
a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.Z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mal schválené spracovávanie
týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
5. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť BRKOaRO, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho
odpadu,
b) používať drviče BRKOaRO napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní,
ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča
súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej
podľa osobitného predpisu,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Článok 7
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
1. Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Tajov.
2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať
oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
3. Na území obce Tajov je zavedený triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky
KO:
a) elektroodpady z domácností, ktorým je elektrozariadenie pochádzajúce z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré
pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy
považuje za elektroodpad z domácností a zároveň, ktoré na svoju činnosť potrebuje
elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie
takého prúdu a poľa, ktoré je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre
striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd a ktoré je odpadom vrátane všetkých
súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
b) odpady z papiera a lepenky a obalov z papiera a lepenky:
 patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal,
 nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín,
nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný
papier, kopírovací papier, plastové obaly a pod.,
c) odpady zo skla a sklených obalov:
 patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
 nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,
silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).
d) odpady z plastu a plastových obalov:
 patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a
hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov,
plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
 nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, kompozitné obaly (tetrapacky),
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma,
molitan a pod.,
e) odpady z kovu vrátane kovových obalov:
 patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné
kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky,
špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét,
kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z

f)
g)
h)
i)
j)

k)

potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a
vypláchnuť),
 nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými
látkami,
kompozitné obaly na báze lepenky,
použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, je zakázané
odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom napr. pouličným výkupcom.
veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky,
jedlé oleje a tuky z domácností,
textil a šatstvo:
 patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k
oblečeniu.
biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
 medzi BRKO patrí:
o BRO zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO,
o BRKRO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov
kuchýň),
 patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité
zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá
papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové
vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.,

4. Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:
a) elektroodpady z domácností obec Tajov zbiera 2 krát ročne v mesiacoch apríl a október
Elektroodpady ich vlastník umiestni v deň ich zberu na zberné miesto pri obecnom úrade.
Vyzbierané elektroodpady budú odvezené a spracované v súlade s platnými právnymi
predpismi.
b) odpady z papiera a lepenky a obalov z papiera a lepenky
 donáškovým spôsobom do modrých zberných nádob s objemom 1100 litrov
umiestnených na zbernom mieste, ktoré sa vyvážajú 1 krát mesačne,
c) odpady zo skla a sklených obalov:
 donáškovým spôsobom do zelených nádob s objemom 1100 litrov umiestnených na
zbernom mieste, ktoré sa vyvážajú sa 1 krát mesačne,
d) odpady z plastu a plastových obalov:
 zbierajú sa do farebných žltých vriec dodaných domácnostiam a to podľa
harmonogramu 1 krát do mesiaca,
 donáškovým spôsobom do žltých nádob s objemom 1100 litrov umiestnených na
zbernom mieste, ktoré sa vyvážajú 2 krát mesačne,
e) odpady z kovu vrátane kovových obalov
 donáškovým spôsobom do červených nádob s objemom 1100 litrov umiestnených na
zbernom mieste, ktoré sa vyvážajú 1 krát mesačne,
f) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory: obec Tajov
použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory zbiera 2 krát
ročne v mesiacoch apríl a október. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové
batérie a akumulátory ich vlastník umiestni v deň ich zberu na zberné miesto pri obecnom
úrade. Vyzbierané použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a
akumulátory budú odvezené a spracované v súlade s platnými právnymi predpismi.

g) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky: nespotrebované veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými
osobami nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Nespotrebované veterinárne lieky a
humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami treba odovzdať do verejnej lekárne,
ktorá je povinná ich zhromažďovať. Zdravotnícke pomôcky sa zbierajú podľa ich druhu,
buď ako zmesový komunálny odpad, alebo ako separovaný zber, alebo ako objemný odpad.
h) jedlé oleje a tuky z domácností; na území obce je zabezpečený kalendárový zber a preprava
použitých jedlých olejov a tukov. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a
ukladať na verejné priestranstvá. Odpad je vyvážaný v čase vývozu zmesového
komunálneho odpadu na základe harmonogramu zberu odpadu. Ukladajú sa k nádobe na
zmesový komunálny odpad v dobre uzatvorenej nádobe – pôvodného obalu od výrobcu.
Jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu. Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje tak, že občania môžu tento
odpad položiť vo vhodných nádobách ku nádobám komunálneho odpadu a spoločnosť
vykonávajúca zber komunálneho odpadu vykoná jeho zber. Oleje a tuky sa odovzdávajú
v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie zberu a likvidácie jedlých
olejov a tukov cez oprávnenú organizáciu, ktorá spĺňa podmienky podľa veterinárnych a
hygienických predpisov,
i) textil a šatstvo sa zbiera donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na
zbernom mieste,
j) biologicky rozložiteľný komunálny odpad a nakladanie s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom je riešené v článku 5 tohto VZN.

Článok 8
Spôsob zberu objemového odpadu
1. Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi.
2. Zber je vykonávaný 2 x ročne (jarný a jesenný zber objemných odpadov) na miestach určených
obecným úradom.
3. Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na
zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry,
podlahové krytiny, guma, molitan a pod..
4. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene
zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.
5. Zakazuje sa ukladať iný objemný odpad do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú určené
výlučne na zber určitého druhu komunálneho odpadu. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa
zberných nádob na pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu, resp. na iné miesta na
verejnom priestranstve.

Článok 9
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
1. Odpady s obsahom škodlivín nepatria do nádob na zber ZKO, oddelene zbieraný zložiek
komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady.

2. Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými
vlastnosťami.
3. Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú po
vytriedení jednotlivé zložky na mieste na to určenom obcou.
4. Za odpady s obsahom nebezpečných látok z domácností látok sa považujú najmä:
a) motorové a mazacie oleje z domácností,
b) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady ako napr. rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo
obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami, ktoré pochádzajú z domácností.
5. Zber odpadov s obsahom nebezpečných látok z domácností na území obce Tajov sa
uskutočňuje 2 krát ročne podľa potreby. Odpady s obsahom nebezpečných látok z domácností
ich vlastník umiestni v deň ich zberu na zberné miesto pri obecnom úrade. Vyzbierané odpady
s obsahom nebezpečných látok z domácností budú odvezené a spracované v súlade s platnými
právnymi predpismi.
6. Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených na
komunálny odpad z domácností je zakázané.
7. Zakazuje sa ukladať odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok vedľa zberných nádob
na pravidelný zvoz zmesového komunálneho odpadu, resp. na iné miesta na verejnom
priestranstve.

Článok 10
Spätný zber odpadových pneumatík
1. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru.
2. Systém spätného zberu odpadových pneumatík sa realizuje podľa podmienok určených obcou
Tajov.
3. Pôvodca odpadových pneumatík je povinný uložiť odpadové pneumatiky výlučne v čase
spätného zberu určeného obcou Tajov a výlučne na miesto určené obcou Tajov.
4. Presný termíny bude spresnený podľa potreby, spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom,
vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce).

Článok 11
Zber drobného staveného odpadu
1. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom zberu
prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona o miestnych
daniach.
2. Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje do veľkoobjemového
kontajnera, ktorý na požiadanie obce pristaví oprávnená osoba na nakladanie s komunálnym
odpadom..
3. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný uložiť drobný stavebný odpad do
veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa bude nachádzať v obci na Notárskej záhrade.
4. Interval pristavenia zberných nádob oprávnenou osobou obec stanovuje na 1 až 2 x ročne.
5. Presný termíny bude vždy spresnený spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom, vyvesením na
úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce).

Článok 12
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Každý je povinný oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto
VZN a so zákonom o odpadoch písomne na obecnom úrade Tajov, resp. príslušnom okresnom
úradu, odbore starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo.
2. Oznámenie musí obsahovať najmä identifikáciu nezákonného umiestnenia odpadu prípadne aj
fotodokumentáciu, identifikačné údaje oznamovateľa najmä jeho meno, priezvisko, adresa,
telefónny, resp. e-mailový kontakt.
3. V prípade oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu v obci Tajov, táto do 7 pracovní dní o
tejto skutočnosti informuje príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie –
odpadové hospodárstvo, resp. štátnu vodnú správu v prípade, že sa jedná o odpad umiestnený
vo vodnom toku.

Článok 13
Zberný dvor
1. Obec Tajov nemá zriadený zberný dvor na svojom území.
2. Obec Tajov má zabezpečený výkup jednotlivých druhov odpadov s právnickými osobami
alebo fyzickými osobami – podnikateľmi podnikajúcimi v oblasti nakladania s odpadmi
v zmysle platných právnych predpisov.
3. Odpad je týmito osobami vyvážaný na zberné dvory, kde je zhodnocovaný alebo
zneškodňovaný v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 14
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Tajov určuje aktuálne
platné všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Výnos miestneho poplatku za KO a DSO sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Článok 15
Zabezpečenie odpadov pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos)
1. Držiteľ odpadu je povinný na celom katastrálnom územie obce Tajov, okrem zastavaného
územia obce Tajov, zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos)
v zmysle § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch a § 18 a prílohy č. 19 Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky číslo 371/2015 Z.z. z 13.11.2015, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
2. Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad.
3. Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že:
a) zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne
prístupný,
b) na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba alebo
c) na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup
medveďovi hnedému k odpadu.

Článok 16
Priestupky prejednávané obcou a sankcie
1. Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou podľa § 13 písm. a)] zákona
o odpadoch,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom podľa § 13 písm. b)
zákona o odpadoch,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona
o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch,

2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 1.500 Eur.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
(zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

Článok 17
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) poverení zamestnanci obecného úradu.

Článok 18
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné len po ich schválení Obecným zastupiteľstvom obce
Tajov.
2. Na prijatí ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Tajov č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tajov sa Obecné zastupiteľstvo obce
Tajov uznieslo Uznesením č. 34/2020 dňa 10. 12. 2020.
3. Toto VZN ruší VZN č. 4/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi zo dňa 11. 12. 2017
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi je vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej adrese
obce Tajov od 11. 12. 2020 – do
2020. Účinnosť nadobúda dňom 1. januára 2021.

Mgr. Janette Cimermanová
starosta obce

