Obec Čakany v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č.369/1990 Zb . z. obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

Číslo: 7/2008

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM A DROBNÝM STAVEBNÝM
ODPADOM A O MIESTNOM POPLATKU ZA NAKLADANIE
S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM
ODPADOM
NA ÚZEMÍ OBCE ČAKANY

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Čakany dňa 05.12.2008
VZN nadobúda účinnosť : dňa 01. 01. 2009

I. č a s ť
Úvodné ustanovenia a predmet úpravy
§1
Obecné zastupiteľstvo v Čakanoch podľa § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych poplatkoch,
sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
Č a k a n y a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi /ďalej len „KO “/ a drobnými stavebnými odpadmi /ďalej len DOS/ a stanovuje
podrobnosti o spôsobe zberu a preprave komunálnych odpadov, drobných stavebných
odpadov a o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek z komunálnych odpadov,
o spôsobe nakladania s vyseparovanými zložkami z KO ako aj miesta určené na ukladanie
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov, miestneho poplatku za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

II. č a s ť
Účel odpadového hospodárstva
§2
Účelom odpadového hospodárstva v obci je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať
ich tvorbu. Pre splnenie týchto požiadaviek je potrebná realizácia nasledovných opatrení:
- zaviesť separovaný zber odpadu a využitie jednotlivých druhov druhotných surovín pre
ďalšie spracovanie
- kompostovanie odpadov zo zelene
- zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

§ 3

Programy odpadového hospodárstva
1/ Dôležitým nástrojom pre prevenciu a pre nakladanie so vzniknutými odpadmi sú programy
odpadového hospodárstva.
2/ Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať Program odpadového hospodárstva /ďalej len
„POH“/, plní pre komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady obec.
3/ Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní svojho programu oprávnená bezplatne
požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného
odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na
území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu POH obce. Ochrana údajov
podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.

III. č a s ť
§4
Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na
území obce zodpovedá obec.
Povinnosťami obce sú:
a/ zabezpečiť potrebný počet zberných nádob, zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov na území obce ako aj zabezpečovanie priestoru kde môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu
b/ zabezpečiť dvakrát do roka / na jar a jeseň / zber a prepravu objemných odpadov za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
c/ oznámiť fyzickým a právnickým osobám možnosť osobitného nakladania stavebných
odpadov a odpadov z demolácií . Zriadením na spracovania stav. odpad je areál skládky
Čukárska Paka prevádzkovateľ Triada Odpad, s. r. o.. Obec pri vydávaní príslušných
povolení k stavebným a demolačným prácam uvedie túto zákonnú povinnosť.
d/ zabezpečiť odvoz objemného komunálneho odpadu z okolia zberných nádob na odpad
/cena za danú službu bude zahrnutá v miestnom poplatku za nakladanie s KO a DSO/
e/ zabezpečiť vhodné zneškodnenie odpadu „kal zo septikov“, prostredníctvom oprávnenej
osoby zabezpečujúcej zneškodnenie daného odpadu.
f/ umožniť spracovateľom biologicky rozložiteľných odpadov(rastlinný odpad) jeho odber
a osobitné zneškodňovanie oddelene od komunálneho odpadu.

§5

Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce
1. Zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov zabezpečuje pre obec Čakany a.s. Marius Pedersen, Pezinok, (ďalej
oprávnená osoba),s ktorou má obec uzavretú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
2. Objemný odpad, odpad sezónneho charakteru a drobný stavebný odpad ktorý nemožno
ukladať do 240 l zberných nádob na odpad, ukladať do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré
budú rozmiestnené vo vyčlenených častiach obce Čakany, najmenej dvakrát ročne /
spravidla marec a október/
3. Za sprístupnenie zberných nádob v čase odvozu pri rodinných domoch zodpovedá
pôvodca.
4. Oprávnená osoba je povinná zabezpečiť zneškodňovanie KO na skládke vo Veľkej Pake,
časť Čukárska Paka.
5. Ak sa pri odvoze vyseparovanej zložky KO zistí že je znečistená iným odpadom, odpad
sa odvezie ako zmesový KO.
6. Oprávnená osoba je povinná so zbernými nádobami šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred
poškodením a odcudzením.
7. Oprávnená osoba je povinná udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
8. Po zavedení separovaného zberu v obci držitelia komunálneho odpadu sú povinní do
určených zberných nádob zbierať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé zložky
9. Oprávnená osoba je povinná úzko spolupracovať s obcou a poskytovať jej známe údaje
o tých pôvodcoch komunálnych odpadov, ktorí nie sú zapojení do systému zberu.
10. Znečistenie okolia stanoviska zberných nádob spôsobené pri vyprázdňovaní a odvoze
odpadov, alebo separovaných odpadov odstránia pracovníci oprávnenej osoby okamžite pri
zbere odpadov.
11. Nakladať a zaobchádzať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia
12. Zapojiť sa do systémového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
v obci.
13. Ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou Čakany/ zberný dvor na Janíckej ceste / a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov na území obce.
14. O zberné nádoby sa riadne starať a v prípade straty nádoby na odpady, alebo jej
poškodenia spôsobenú škodu oznámiť obci.
15. Zapojiť sa do systému separovaného zberu, zavedeného obcou a realizovaného iba cestou
oprávnenej osoby, ktorá má na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
16. Separované odpady podľa zbieraných zložiek oddelene zhromažďovať a vytriediť v
požadovanej kvalite a umiestniť do zberných nádob.
17. Odpad vzniknutý vo väčšom množstve pri príležitostnej činnosti – stavebnej,
poľnohospodárskej resp. inej triediť osobitne a jeho vhodné zneškodňovanie príp. využitie
dojednať na obecnom úrade.

Zakazuje sa:
- uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom týmto
všeobecne záväzným nariadením,
- dávať do zberných nádob taký odpad, ktorý do nich nepatrí a používať ich na iné účely
- sypať odpady mimo zberných nádob na odpad,
- uložiť odpad do cudzích zberných nádob za ktoré poplatok hradí iný pôvodca,
- uložiť odpady za účelom zneškodnenia mimo obcou určenou odpadov,
- zneškodňovať alebo zhodnocovať odpad v rozpore s týmto VZN,
- zhromažďovať odpad od iných pôvodcov na svojom pozemku,
- dávať uhynuté zvieratá, odpady zo spracovania a zabitia zvierat do zberných nádob na
odpad,
- úhyn zvierat zahlásiť na obecnom úrade /na základe ohlásenia obec zabezpečí vhodné
zneškodňovanie/,
- je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať, premiestňovať zberné nádoby,
- vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom alebo vyberať si jeho časti.

IV. č a s ť
Systém zberu odpadu
§6

Separovaný zber : papier, sklo a plasty
Nádoby na zber papiera, skla a plastu sú rozmiestnené v obci: Coop Jednota, kultúrny
dom. Zbierajú sa donáškovým spôsobom.
Vývoz podľa harmonogramu oprávnenej osoby.
Každý poplatník z rodinného domu disponuje 110 l plechovú nádobou na zber papiera.
Vývoz sa realizuje podľa harmonogramu oprávnenej osoby, ktorou je MARIUS PEDERSEN,
a. s. Pezinok.
PET fľaše sa zhromažďujú priamo u pôvodcov vo vreciach z umelej hmoty. Podrobnosti
zberu, prepravy a harmonogram vývozu sú upravené v zmluve s organizáciou poverenou
zberom.
Zber vykonáva organizácia MARIUS PEDERSEN, a. s. Pezinok podľa harmonogramu.
§ 7

Nakladanie s nebezpečnými zložkami z KO
V obci sa realizuje na základe potreby - minimálne raz ročne organizovaný zber odpadových
olovených akumulátorov, zber elektrozariadení prostredníctvom oprávnenej osoby.
O vykonaní zberu a o miestach určených na ukladanie tohto odpadu obec informuje občanov
prostredníctvom verejného rozhlasu.

§ 8

Systém zberu DSO
Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní pred zahájením stavebných prác
od obce prenajať veľkoobjemový kontajner a vopred dojednať spôsob zneškodnenia drobných
stavebných odpadov na obecnom úrade.
Náklady spojené s prepravou a zneškodnením DSO nad 1 m3 odpadu, hradí pôvodca. Doklad
o zneškodnení alebo vážny list je pôvodca povinný predložiť na obecný úrad pri stavebnom
konaní.
Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti sa ukladajú do veľkokapacitných
kontajnerov oprávneného vývozcu alebo prenajatého od obce, ktoré budú odvezené
a zneškodňované na skládke pre nie nebezpečný odpad v k ú. Čukárska Paka na náklady
stavebníka alebo investora / nad rámec 1 m3/osoba/rok /.
Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať do času ďalšieho
odvozu bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo i na verejnom
priestranstve, výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým
spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému
znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom sa zakazuje, najmä ukladať do zberných
nádob určených pre iné druhy odpadov.
Je zakázané ukladať stavebné odpady ako i drobné stavebné odpady na iné miesto než na to
určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov.
DSO môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutne dlhú
dobu.
§ 9

Systém zberu objemného odpadu
Objemný odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom / napr. nábytok, dvere,
okná, podlahoviny, koberce/.
Zhromažďovanie objemného odpadu sa uskutočňuje nasledovne: Obyvatelia rodinných
domov a obytných domov môžu objemný odpad uložiť do veľkoobjemových kontajnerov,
ktoré budú uložené na vyhradenej časti obce.
Intervaly vývozu budú podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.
Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu v obecnom
rozhlase. V informácii uvedie najmä termíny kedy budú veľkokapacitné kontajnery
rozmiestnené, druh odpadu pre ktorý sú určené a miesta rozmiestnenia po obci.

§ 10
Kal zo septikov
1. Pôvodcovia odpadu „kal zo septikov“ sú povinní zabezpečiť zneškodňovanie oprávnenou
organizáciou vlastniacou na túto činnosť povolenie príslušného orgánu štátnej správy.
2. Vykonávať zber a prepravu kalov zo septikov môže na území obce len fyzická resp.
právnická osoba ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti obcou
§ 11

Systém zberu zo záhradkárskych osád, parkov a cintorínov
Zber sa realizuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú umiestnené
v cintoríne, a na zberný dvor na Janíckej ceste. Obec zabezpečuje možnosť oddeleného zberu
a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov (rastlinný odpad) jeho odber a osobitné
zneškodňovanie oddelene od komunálneho odpadu.
- pravidelným zberom v rámci Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom
hospodárstve so sídlom v Šamoríne na obecných plochách – zberný dvor na Janíckej ceste.
§ 12

Zberné nádoby ich stanovištia, intervaly odvozu
1.Zberné nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť
komunikácie a chodníky. Za umiestnenie zberných nádob zodpovedá pôvodca alebo držiteľ
odpadu, rovnako ako za čistotu stanovištia zberných nádob.
2.Prístup k nádobám musí byť zabezpečený celoročne a každý občan je povinný sprístupniť
vyprázdnenie a odvoz odpadov .
3.Zberné nádoby nesmú byť preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť resp. objem.
4. Je zakázané ukladať odpad v okolí zberných nádob pri ich preplnení.
5. Pôvodca je povinný v prípade prepĺňania zberných nádob zabezpečiť zvýšenie počtu
nádob.
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie musia disponovať takým množstvom
zberných nádob, aby boli schopné prijať dvojtýždňovú produkciu komunálneho odpadu.
Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce.
V obci je zavedený zber odpadov:
- odvoz komunálnych odpadov sa realizuje 26 x za rok t.j. dvojtýždenne
- pre právnické osoby , ktoré to žiadali je umožnený množstvový zber.
V obci sa určuje, nasledovná sada zberných nádob:
Pri rodinnom dome:
- pre zmiešaný komunálny odpad: 240 l a 120 l plastová nádoba
- pre papier 110 l plechová nádoba
- pre PET fľaše vo vreciach z umelej hmoty

pri obytných domoch:
- pre zmiešaný komunálny odpad: 240 l a 120 l plastová nádoba
- pre papier 110 l plastová nádoba
- pre PET fľaše vo vreciach z umelej hmoty
V prípade žiadosti právnickej osoby obec je povinná zaviesť u nej do 30 dní odo dňa
podania žiadosti na obecný úrad, množstvový zber.
Spolu s predkladanou žiadosťou právnická osoba musí preukázať, že množstvo ním
vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne
merateľné
- komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až po ich odvozu vhodne zabezpečené
pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom

V. časť
Sadzba a platenie poplatku
§ 13
Určenie poplatku
1/ Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok.
2/ Sadzba poplatku 0,01 € za l liter komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných
odpadov.
3/ Poplatok je určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných.
4/ Frekvencia odvozov v obci je 26x za rok, t.j. dvojtýždenne, pri užívaní zberných nádob
o objeme 1100 litrov, 240 litrov, 120 litrov, 110 litrov a typizovaných igelitových zberných
vriec do 100 l.
Základná výška poplatku v obci je:
a) 66,38 € na rok za jednu zbernú nádobu v objeme 240 l
b) 33,19 € na rok za jednu zbernú nádobu v objeme do 120 litrov
c) 398,32 € na rok za zberné nádoby 1100 litrové
d) komunálny odpad v spoplatnenom a typizovanom igelitovom zbernom vreci
bude spoplatnený sadzbou 0,01 €/1 objemu vreca (igelitové vrece je možné využiť
výlučne na zabezpečenie odvozu odpadu nad rámec bežne vzniknutého odpadu
a nenahrádza zbernú nádobu).

5/ Obec znižuje poplatok:
a) dôchodcom žijúcim samostatne na 50% pôvodnej sumy € ročného poplatku.

6/ Možnosť výberu zberných nádob podľa veľkosti ( podľa počtu členov rodiny):
- 240 l, 120 l,.
- v súlade s aktuálnymi cenami a platobnými podmienkami s vývozcom (prepočtom na
množstvo vyprodukovaného odpadu).
7/ Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad: 0,10 € /1 kg odpadu. Sadzba poplatku je
určená tak, aby nepresiahla priemerné náklady obce na zabezpečenie činnosti nakladania
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, znížené o prípadné výnosy zo
zhodnocovania odpadov.
8/ Sadzbu poplatku určí obec podľa zásad uvedených v § 79 zák. č. 582/2004 Z. z.
§ 14

Platitelia poplatku
Poplatok platí:
Fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za komunálne odpady ak má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti napr. bytu, domu,
chaty, chalupy, záhrady a pod. čiže danú nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce, pričom táto
právnická osoba neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie, napr. školy, orgány štátnej
správy, samosprávy
Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba ktorá podniká a užíva nehnuteľnosť v obci na
účel podnikania.

§ 15
Spôsob ohlásenia poplatníkov
1.

a/
b/

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo
k zmene už ohlásených údajov ohlásiť obci:
svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, rodné číslo.
ak je poplatníkom právnická osoba ktorá užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, alebo podnikateľ - názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, rodné číslo

c/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 14
d/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa bodu a/, b/
c/ občan spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.

2.

Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 16

Spôsob platenia poplatku
Poplatok od poplatníka vyberá pre obec a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca
súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b/ ak ide o bytové domy vo vlastníctve obce, alebo vo správe , poplatok pre obec vyberá
správca bytového domu,
c/ ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná.
Poplatková povinnosť vzniká
pre občana:
- dňom zahlásenia sa na obecnom úrade za trvalý alebo prechodný pobyt
- dňom vzniku práva užívať byt, stavbu, kúpou alebo nájmom
- dňom vzniku užívať nebytový priestor kúpou alebo nájmom
- dňom vzniku užívať záhradu, vinicu, trvalý trávny porast, ovocný sad, pozemok
v zastavanom území obce /okrem vodnej plochy a lesného porastu/
pre právnickú osobu ktorá nie je podnikateľom
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na účel podnikania
pre podnikateľa
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

§ 17

Splatnosť, spôsob a miesto zaplatenia poplatku
(1) Paušálny poplatok sa vyrubuje platobným výmerom.
(2) Poplatok je splatný v dvoch splátkach, a to k 31. 3. a 30. 6. kalendárneho roka.
(3) Poplatok v prípade množstvového zberu sa platí priamo do obecnej pokladnice alebo na
bankový účet. /poplatok musí byť uhradený do 31. 3. bežného kalendárneho roka/
Poplatky za množstvový zber sa nevyrubujú platobným výmerom ani rozhodnutím.

VI. č a s ť
Priestupky a pokuty
§ 18
Priestupky
Porušenie tohto VZN je v zmysle ust. § 45, 47 alebo 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupkom na úseku odpadového hospodárstva
alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13 a zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt, podľa
iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch, alebo trestný čin.
Priestupku na úseku odpadového hospodárstva sa dopustí ten
1/ zneškodňuje alebo zhodnocuje odpad v rozpore s týmto VZN
2/ uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou, alebo do zberných nádob
nezodpovedajúcich systému zberu
3/ neposkytne obcou požadované údaje, súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
Za uvedené priestupky, možno uložiť pokutu do 166 €.
Na prejednávanie priestupkov sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
Pokuty právnickým osobám:
- za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta obce
uložiť právnickým osobám pokutu do výšky 3320 €
- pokuta je príjmom obce.

VII. č a s ť
Odpustenie poplatku
§ 19
1. Obec odpustí poplatníkovi poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že
a) sa zdržiaval v zahraničí,
b) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je v oprávnení užívať, po dobu dlhšiu ako 90 po sebe
nasledujúcich dní.
Oslobodenie od platenia poplatkov uplatní poplatník písomne do 10 dní od kedy nastali
skutočnosti umožňujúce oslobodenie od poplatku, pričom dôvod oslobodenia je povinný
preukázať úradným potvrdením alebo inou verejnou listinou.
2/ Oslobodené od platenia poplatkov sú:
a) materská škola
b) cirkev

VIII. č a s ť
Záverečné ustanovenia
§ 20
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čakanoch
dňa 4.12.2008, číslo: OZ/68/2008.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje :
VZN obce Čakany č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čakanoch.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

V Čakanoch dňa 05. 12. 2008

Lívia B u g á r o v á
starosta obce

