Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lednické Rovne
č. 3 / 2006
O ODPADOCH
Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm.
g) a § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok I.
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a
fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi , ustanovuje
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného
zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
Článok II.
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
b) zhodnocovať odpady recykláciou , opätovným použitím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín , ak nie je možný alebo účelný postup podľa
písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie , ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena
a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúci životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch , ak nie je možný postup podľa
písmena a), b) alebo c)
Článok III.
Vymedzenie základných pojmov.
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov.
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2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
3. 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.
4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
5. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov.
6. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
9. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností.
10. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
11. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác,
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje
stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
12. Objemné odpady sú odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer a hmotnosť zberať
prostredníctvom zberových nádob podľa tohto VZN alebo ich množstvo presahuje objem,
ktorý je možný zberovými nádobami podľa tohto VZN vyviezť v rámci stanoveného
harmonogramu vývozu.
13. Zberová nádoba je nádoba určená k uloženiu komunálneho odpadu, separovaných zložiek
komunálneho odpadu, veľkoobjemový kontajner a zberné vrece, (ďalej len zberná
nádoba).
14. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby.
15. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd, alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa,
ktoré spadajú do nasledovných kategórií:
- Veľké domáce spotrebiče,
- malé domáce spotrebiče,
- informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
- spotrebná elektronika,
- svetelné zdroje,
- elektrické a elektronické nástroje ( s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov),
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hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
zdravotnícke prístroje ( s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov),
- prístroje na monitorovanie a kontrolu,
- predajné automaty.
a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1000V pre striedavý prúd a do
1500V pre jednosmerný prúd.
16. Biologicky rozložiteľný odpad je akýkoľvek odpad ktorý je schopný rozložiť sa
anaeróbnym, alebo aeróbnym spôsobom, ako je napríklad odpad z jedla, záhradkársky
odpad, odpad z verejnej zelene, cintorínov a pod.
17. Separovaný zber odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
Katalóg odpadov, ako samostatné druhy odpadov.
Článok IV.
Spoločné ustanovenia
1. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
2. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,
d) vykonávať skládkovanie
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
3. infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
4. opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík okrem
pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky,
pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm
e) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č.5 zákona o odpadoch,
f) zneškodniť odpad úpravou pôdnymi procesmi podľa položky D 2 uvedenej v prílohe
č. 3 zákona o odpadoch okrem biodegradácie,
g) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení, ak je súčasťou komunálneho odpadu.
Zákaz platí pre:
- Ponechanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej BRO) na verejnom priestranstve,
- ponechanie BRO na pozemkoch fyzických osôb, právnických osôb, obce, urbárskeho
spoločenstva a pod.,
- spaľovanie BRO na pozemkoch fyzických osôb, právnických osôb, obce, urbárskeho
spoločenstva (okrem prípadov keď sú rastliny napadnuté škodcami a chorobami,
a prípadov kedy je spaľovanie BRO povolené obvodným úradom, odborom požiarnej
ochrany)
3. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou -podnikateľom a
produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. Povinnosť pôvodcu odpadu
vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady, ako aj pre
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odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do
jedného m3 od jednej fyzickej osoby (ďalej len „drobné stavebné odpady“), obec, na
ktorého území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program
odpadového hospodárstva plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich
prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,
organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby
-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce
vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch,
sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
4. Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program odpadového hospodárstva
predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na
schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.
5. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od
každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, BRO,
alebo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, alebo s nimi nakladá na území
obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu odpadového
hospodárstva. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá /1/.
6. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodneniu odpadov a
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa
zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého
výroby odpad pochádza.
7. Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 6 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej
republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na
ktorého území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
8. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa
nehnuteľnosť nachádza.
9. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 8, z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o
zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so
zákonom o odpadoch; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu
alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa
čl. V. ods. 5 tohto VZN, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
10. Ak podľa odseku 9 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore so zákonom o odpadoch, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na
zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať
podľa osobitných predpisov, /2/ alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,
/3/ alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
11. Ak sa v konaní podľa odseku 10 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
niektorá zo skutočností uvedených v odseku 10 písm. a) až c), prejde povinnosť
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zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu
alebo nájomcu nehnuteľnosti; odsek 9 druhá veta platí rovnako.
12. Ak sa podľa odseku 9 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore so zákonom o odpadoch alebo sa v konaní podľa odseku 10 nepreukáže
niektorá zo skutočností uvedená v odseku 10 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného
prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady
umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch.
13. Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 11
alebo 12, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná
za uloženie odpadu na nehnuteľnosť v rozpore so zákonom o odpadoch.
14. Obvodný úrad životného prostredia udeľuje súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných
na využitie v domácnosti (čl. V. ods. 3 tohto VZN).
15. Obec je povinná umožniť výrobcovi elektronických zariadení zaviesť a prevádzkovať na
jej území systém oddeleného zberu elektronického odpadu z domácností a umožniť mu
v rozsahu potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenia na zber komunálneho
odpadu. Ak takú možnosť obec nemá, je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení
v uvedenom rozsahu zriadiť na jej pozemkoch zariadenie ne zber elektronického odpadu
z domácností.
16. Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s povinnosťou umožniť
výrobcovi elektronických zariadení zaviesť a prevádzkovať oddelený zber elektroodpadu.

ČASŤ II.
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRI NAKLADANÍ S ODPADMI
Článok V.
Povinnosti držiteľa odpadu
1. Držiteľ odpadu je povinný
a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov (§ 68 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch),
b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na
zhodnotenie inému,
e) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich
zhodnotenie,
f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o
ich zhodnotení a zneškodnení,
h) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva,
2. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a
dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva podľa čl. IV. ods. 3, 4, 5 tohto
VZN.
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3. Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa čl. IV. ods. 14 tohto VZN, je oprávnený
odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. f), ak ide o odpad
vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú
spotrebu okrem nebezpečného odpadu a odpadu uvedeného v § 43 zákona o odpadoch;
konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri
takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d)
až f).
4. Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 3, je povinná s ním zaobchádzať
spôsobom a na účel podľa odseku 2; po jeho prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 3
sa táto vec nepovažuje za odpad.
5. Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach,
čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo
fyzickej osoby - podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpečiť
táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Článok VI.
Nakladanie s odpadmi
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obce , zodpovedá obec.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Tiež je povinný:
a) Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
Náklady na činnosti nakladania s odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa
osobitného predpisu okrem prípadov podľa čl. IV. ods. 9 alebo 11 tohto VZN. Výnos
miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s
odpadmi , najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec
v zmluve upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo
zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového
hospodárstva obce a s týmto VZN. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
Obec je na plnenie povinností podľa čl. V. ods. 1 tohto VZN oprávnená požadovať od
držiteľa odpadov, alebo od toho, kto s odpadmi nakladá na území obce, potrebné
informácie.
Držiteľ odpadov alebo ten, kto s nimi nakladá na území obce, je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s odpadmi.
Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy), ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku
(žumpy) je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie odpadu. Vykonávať
zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu zo septikov (žúmp) zabezpečujú na území obce
výhradne oprávnené organizácie. Informácie o oprávnených organizáciách eviduje obecný
úrad. Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy) je povinný po dobu troch rokov viesť evidenciu
a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodnenia odpadu oprávnenou organizáciou a o
jeho bezpečnej likvidácii.
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9. Držiteľ pneumatík, ktoré sú odpadom (ďalej len „opotrebované pneumatiky“), prednostne
zabezpečí ich zhodnotenie činnosťou podľa položky R3 prílohy č. 2 zákona o odpadoch, a
ak to nie je možné, ostatnými činnosťami podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch.
10. Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných
pneumatík, je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o opotrebovaných pneumatikách a evidenciu o objeme
ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a
príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
11. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
12. Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná
zaviesť množstevný zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov, BRO a drobných stavebných
odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady, BRO a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
Uvedenú žiadosť si môže právnická osoba alebo podnikateľ podať do 31. januára
príslušného roku.

1.

2.

3.
4.

Článok VII.
Stavebné odpady a odpady z demolácií
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní
(demolácii) stavieb (ďalej len „stavebné a demolačné práce“). /4/
Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov
[čl. V. odsek 1 písm. b) a c) tohto VZN], ak ich celkové množstvo z uskutočňovania
stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, presiahne súhrnné
množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
Povinnosť podľa odseku 2 tohto článku neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách
od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované
zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií.
Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je
povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo
zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií./5/
ČASŤ III.
SYSTÉM ZBERU ODPADOV

Článok VIII.
Povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti
1. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu
(chaty, záhrady), pozemky, stanovištia zberových nádob.
2. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
a) bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu
b) bytové domy vo vlastníctve obce je správca bytového domu
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3.

4.
5.
6.

c) bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov alebo správca /6/
d) rodinné domy je vlastník rodinného domu
e) nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo
nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru
f) nehnuteľnosť slúžiaca na individuálnu rekreáciu (chata, záhrada, byt, nebytový
priestor) je vlastník nehnuteľnosti
g) vlastník alebo nájomca bytu alebo nebytového priestoru
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) zabezpečiť minimálny (odporučený) počet zberných nádob zodpovedajúcich
vymedzenému systému zberu a prepravy odpadov v obci / na obecnom úrade alebo u
poverenej oprávnenej osoby/
b) umiestniť stanovište zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že
to nie je možné, po dohode s obcou doriešiť majetkovo - právny vzťah k pozemku
stanovišťa vo vlastníctve obce alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
c) v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi požiadavkami a bezpečnosťou
na verejných komunikáciách vybudovať, dobudovať alebo prebudovať stanovište na
vlastné náklady
d) starať sa o prístup k zberným nádobám, čistotu stanovíšť a okolie zberových nádob
e) ukladať komunálny odpad a vyseparované zložky komunálneho odpadu do zberných
nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával, a pri ich
vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov organizácie poverenej zberom
odpadov v obci
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti, pokiaľ sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú
osobu - podnikateľa, je okrem povinností podľa odseku 3 povinný zabezpečiť si zberné
nádoby na vlastné náklady a označiť ich z hľadiska ich adresnosti.
Organizácia poverená zberom odpadov v meste je povinná označiť zberné nádoby pre
bytové domy z hľadiska ich adresnosti.
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) svojvoľne presúvať, bez oznámenia danej organizácii poverenej zberom odpadov
v meste, zberné nádoby alebo stanovištia zberných nádob
b) poškodzovať zbernú nádobu alebo jej označenie
c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách; ďalej spaľovať lístie, trávu a
ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená
obvodným úradom, odborom požiarnej ochrany /7/

Článok IX.
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
1. Obec na svojom území zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu odpadov za účelom ich
zhodnotenia v členení na zložky:
a) iné komunálne odpady:
- zmesový komunálny odpad
- odpad z trhovísk
- odpad z čistenia ulíc
- objemný odpad
b) drobný stavebný odpad
c) odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
d) separované zložky s nebezpečnými vlastnosťami
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e) ostatný odpad
f) vyseparované zložky komunálneho odpadu.
Podrobnosti o zložkách odpadu sú uvedené v prílohe č. 1.
2. V systéme zberu, prepravy a zneškodňovania uvedených druhov odpadov sú využívané:
a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a odpady zo záhrad a z parkov
s objemom 1 100 litrov a 110 litrov
b) vrecia na komunálny odpad
c) veľkoobjemové kontajnery s objemom 5 000 l a 7 500 l na iný komunálny odpad a na
odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
d) smetné koše na komunálny odpad
e) zvozová technika
f) zberný dvor
g) plastové vrecia na vyseparované zložky komunálneho odpadu
h) 1100 l kontajnery na vyseparované zložky komunálneho odpadu
3. Zberné nádoby podľa objemu pripadajú na
a) 1 kontajner s objemom 1 100 litrov pripadá na 50 osôb alebo 50 zamestnancov. Pri
väčšom počte obyvateľov alebo zamestnancov, alebo prepĺňaní nádob môže obec
nariadiť pristavenie ďalšej nádoby. Životnosť kontajnera je minimálne 7 rokov.
b) 1 smetná nádoba s objemom 110 litrov pripadá na 5 osôb alebo 5 zamestnancov. Pri
väčšom počte obyvateľov alebo zamestnancov, alebo prepĺňaní nádob môže obec
nariadiť pristavenie ďalšej nádoby. Pri menšom počte obyvateľov alebo
zamestnancov môže obec na základe písomnej žiadosti povoliť využívanie nádoby
viacerými domácnosťami alebo zamestnancami, maximálne však pre 8 osôb.
Životnosť smetnej nádoby je minimálne 5 rokov.
c) 1 vrece pripadá na 5 osôb alebo 5 zamestnancov, na jednu zložku vyseparovaného
komunálneho odpadu
4. Časový harmonogram vývozov je stanovený v polročných intervaloch a dodávaný od firmy
zabezpečujúcej zhodnocovanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.
5. Oprávnená organizácia poverená zberom odpadov je povinná:
a) okamžite odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanoviska zberných nádob
alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo
vyprázdňovania zberných nádob a vriec
b) evidovať množstvo vytriedeného odpadu
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovisko
d) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného
prostredia
e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý
harmonogram zvozu (poveternostné podmienky, poruchy zvozovej techniky a pod.)
najneskôr do 24 hodín
f) minimálne 2 x do roka zabezpečiť dezinfekciu zberových nádob na komunálny odpad
7.
Umiestnenie zberných nádob:
a) umiestnenie stanovísk zberných nádob pri rodinných domoch musí byť prednostne
riešené na vlastnom pozemku; v prípade, že to nie je možné po dohode s obcou
doriešiť majetkovo- právny vzťah k pozemku stanoviska vo vlastníctve obce alebo inej
právnickej osoby
b) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov, ktorí
zberné nádoby užívajú
c) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch,
prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú
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jednotliví platitelia povinní dohodnúť s obecným úradom. Miesta pre skupiny
zberných nádob budú zvolené tak, aby sa zohľadnili hygienické, estetické a technické
podmienky pre ich vyprázdňovanie. V prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto
obecný úrad.
7. Na miestach so skupinami zberných nádob je zakázané meniť zoskupenie zberných nádob
alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané
organizáciou poverenou zberom odpadu.
8. Každý kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá , je povinný
s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou.
9. Odcudzenie alebo poškodenie zbernej nádoby je užívateľ povinný nahlásiť obecnému
úradu.
Článok X.
Zber zmesového komunálneho odpadu , vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
a odpadu zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
1. V bytovej zástavbe na území mesta prebieha zber zmesového komunálneho odpadu
nasledovne:
- pre kontajner s objemom 1 100 litrov je interval vývozu 1 x týždenne, t.j. 52 x ročne
- pre smetné koše je interval vývozu 5 x týždenne, t.j. 260 x ročne
2. V individuálnej bytovej zástavbe mesta prebieha zber zmesového komunálneho odpadu
nasledovne:
- pre smetnú nádobu s objemom 110 litrov je interval vývozu 1 x týždenne, t.j. 52 x
ročne
3. Zhromažďovanie a preprava odpadu zo záhrad a parkov sa uskutočňuje vopred
vyhlásenou akciou najmenej 2x ročne (na jar a na jeseň) postupne na cintorínoch obce,
v záhradkárskych častiach a v individuálnej bytovej zástavbe obce.
4. Obec zabezpečuje informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
odpadu zo záhrad a parkov, t.j. termíny, miesta s pristavenými veľkoobjemovými
kontajnermi a pod.. Informácie budú oznamované prostredníctvom obecného rozhlasu .
5. Zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu prebieha nasledovne:
- plasty (20 01 39) - bytové a panelové domy– 1100l kontajnery– vývoz 1x
mesačne
- rodinné domy – plastové vrecia – vývoz 1 x mesačne,
- sklo (20 01 02 )– dvor spoločnosti Ledrov s.r.o.– vývoz priebežne, podľa potreby,
- textil (20 01 10, 20 01 11)- igelitové vrecia ( na požiadanie) vývoz priebežne,
- elektronický šrot (20 01 32, 20 01 36), triedené železné a neželezné kovy ( 20 01
40), autobatérie (20 01 31), žiarivky ( 20 01 21) – systémom „od domu k domu“ –
vývoz 2x ročne,
- opotrebované pneumatiky (16 01 03 )– dvor spol. Ledrov s.r.o. – vývoz priebežne,
- papier (20 01 01)- Základná škola- vývoz priebežne,
- nebezpečný odpad- dvor spol. Ledrov s.r.o.- vývoz priebežne.
Časový harmonogram vývozu plastov, kovov, autobatérií, žiariviek a elektronického šrotu
bude občanom vyhlásený obecným rozhlasom a vyvesený vo výveskách obecného úradu
v dostatočnom predstihu.
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1.
2.

3.
4.

Článok XI.
Zber drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
Pôvodcovia odpadu odovzdávajú drobný stavebný odpad/ podľa klasifikácie uvedenej
v prílohe č. 2/ do veľkoobjemových kontajnerov trvalo umiestnených v zbernom dvore.
Interval vývozu je podľa potreby.
Pri ohlásení stavebných úprav, udržiavacích prác a drobnej stavby občan vyplní tlačivo o
likvidácii drobného stavebného odpadu (príloha č. 4)
a) ak si práce realizuje občan ako fyzická osoba, zabezpečí si u organizácie poverenej
zberom odpadu veľkoobjemový kontajner, ktorá mu v rozsahu do jedného 1 m3
drobného stavebného odpadu zabezpečí jeho bezplatný vývoz
b) ak si práce realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, do 30 dní po
ukončení prác doručí na obecný úrad potvrdenie o uložení odpadu na skládku odpadov
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje vopred vyhlásenou akciou
najmenej 2x ročne (na jar a na jeseň) postupne na celom území obce.
Obec zabezpečuje informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu, t.j. termíny, miesta s pristavenými veľkoobjemovými kontajnermi a
pod.. Informácie budú oznamované prostredníctvom obecného rozhlasu .

Článok XII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
1. Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce Lednické Rovne určuje všeobecne záväzné nariadenie
obce Lednické Rovne o miestnych daniach a poplatkoch.

ČASŤ IV.
PRIESTUPKY

1.

Článok XIII.
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (podľa čl. XIV. ods. 1 písm. a) až
e) tohto VZN) ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.
Článok XIV.
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN [čl. IV ods. 2 písm.
b)],
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [čl. IV ods. 2 písm. a), c), g) a
čl.VI ods. 3 písm. c) tohto VZN],
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV ods. 8 tohto VZN,
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d) neposkytne obcou požadované údaje podľa čl. VI ods. 7 tohto VZN,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s čl. VII tohto
VZN.
2. Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až d) tohto VZN možno uložiť pokutu do 5 000,- Sk,
b) odseku 1 písm. e) tohto VZN možno uložiť pokutu do 20 000,- Sk.
3. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov /8/, ak tento zákon neustanovuje inak.
4. Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až e) sú príjmom
rozpočtu obce.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci Odboru životného
prostredia a stavebného poriadku Obecného úradu v Lednických Rovniach, hlavný
kontrolór, poslanci Obecného zastupiteľstva.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 15 dní odo dňa vyvesenia.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.4/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

Ing. Ľuboš S a v a r a
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:
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/ Poznámky:
1/ Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
/2/ Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb.
/3/ Zákon č. 509/1991 Zb. (Občiansky zákonník)
/4/ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
/5/ účinnosť od 1. januára 2005
/6/ Zákon č. 182/1993 Zb. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
/7/ Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
/8/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov

Zoznam príloh:
/č.1/ Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov
/č.2/ Klasifikácia drobného stavebného odpadu , odpadu zo záhrad a objemného odpadu
/č.3/ Tlačivo „Likvidácia drobného stavebného odpadu“
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Príloha č. 1 k VZN č.
/ 2004
Zoznam komunálnych odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99

papier a lepenka
sklo
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované

20 02

ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)

20 02 01
20 02 02
20 02 03

biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 00

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované

20 01 34
20 01 35
20 01 36

O
O
O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O
N

O
O
O

14

O
O
O
O
O
O

15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE,
FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK
NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01

OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
KOMUNÁLNYCH ODPADOV)

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 01 11

O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

16

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

16 01

STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE
STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE
STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 03

opotrebované pneumatiky

16 06

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

16 06 01

olovené batérie

17 09

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

O

N

Poznámka :
• O - ostatný odpad
• N – nebezpečný odpad
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Príloha č. 2 k VZN č.
/ 2004
Klasifikácia drobného stavebného odpadu , odpadu zo záhrad a objemného odpadu

o
-

-

patrí sem (podľa Katalógu odpadov):
17 0107 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Najväčší rozmer zŕn tvoriacich drobný stavebný odpad nesmie presahovať 30 cm.
nepatrí sem: spriahnuté železobetónové diely a znečistený odpad
Pôvodcovia a držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní tento odpad prednostne vytriediť
na jednotlivé zložky a následne zhodnotiť v súlade so systémom zberu.

o
-

drobný stavebný odpad

odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

patria sem: tráva, lístie, malé konáre (väčšie konáre len podrvené), nepotrebné ovocie a zelenina,
a pod.
tieto odpady je zakázané ukladať do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného
odpadu a drobného stavebného odpadu, ktoré sú umiestňované 2x ročne na území obce.
o

objemné odpady

-

patria sem: nadrozmerný odpad pochádzajúci z domácnosti, napr. nábytok a ostatný bytový
odpad

-

nepatria sem: chladničky, mrazničky, televízory, domáce spotrebiče
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LIKVIDÁCIA DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU

Obecný úrad Lednické Rovne
Lednické Rovne dňa ...........................
VEC:
a) Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 6
vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
b) Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 6
vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
c) Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a §5
vyhlášky 453/2000 Z. z.

1. Stavebník (meno a priezvisko, pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch názov a adresa)

.......................................................................................................................................................
2. Stavba, na ktorej majú byť práce uskutočnené, miesto stavby, popisné číslo

.......................................................................................................................................................
3. Stručný technický popis uskutočňovaných prác

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Spôsob realizácie prác (svojpomocne, odbornou firmou)

.......................................................................................................................................................
5. V akom čase budú práce uskutočnené

.......................................................................................................................................................
6. Druh odpadu a jeho predpokladané množstvo

.........................................................................................................
7. Potvrdenie o uložení odpadu na skládku odpadov (doloží právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ) do 30 dní od ukončenia prác

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................................................................
podpis stavebníka
(u právnických osôb – odtlačok pečiatky,
meno a priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby
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