Všeobecne záväzné nariadenie obce Moča č. 3/2011
o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodnení komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu

Obecné zastupiteľstvo v Moči na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 2 ods. 2) zákona a § 77 až
§ 83 Zákona NR SR číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku (v platnom
znení ďalej len MP) sa ustanovuje svojim uznesením č. 11/4/2011 zo dňa 24.11.2011
I.
Účel nariadenia
1. Správne nakladanie s odpadom v záujme ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa vydáva s cieľom určiť vhodný
systém zberu odpadu, nakladanie s odpadom a určenie MP za zber, prepravu
a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
II.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických
osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce
pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene
vrátane cintorínov. Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo
zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu 1. VZN.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie drobnej stavby alebo pri ktorých
nie je potrebné ani ohlásenie drobnej stavby.
5. Zberné nádoby sú
• „KUKA“ nádoba kovová alebo plastová objemu 110 alebo 120 l
• Veľkokapacitný kontajner vaňový alebo oceľovo-plechový minimálneho
objemu 3 m3 .

III.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce.
Taktiež 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 komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
3. Vykonať zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky
zberu, prepravy a zneškodnenia týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným
programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.
4. Obec pre plnenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona je oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie a riadiť sa pokynmi orgánov
vykonávajúcich separovaný zber určených zložiek komunálneho odpadu.
5. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo s drobným stavebnými odpadmi na území obce, je
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
IV.
Systém zberu, prepravy a zneškodnenia separovaného odpadu
1. Obec zavedením vhodného systému separovaného zberu odpadov na základe platnej
zmluvy
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu separovaného odpadu na vhodnom
mieste, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu a to: textil, plasty, papier, kovy, bio
b) zabezpečuje plastové vrecia pre občanov vhodné na zber a odovzdanie niektorého
separovaného odpadu
c) zabezpečuje odvoz separovaného komunálneho odpadu v termínoch dojednané
v zmluve o ktorom občanov informuje v mieste obvyklým spôsobom.
V.
Zavedený systém zberu, prepravy a zneškodnenia komunálneho odpadu
1. Systém zberu prepravy a zneškodnenia komunálneho odpadu na území obce je
zabezpečený odpadovými nádobami o objeme 110 l resp. 120 l . Odpadové nádoby
o objeme 110 l resp. 120 l zabezpečí Obec Moča za veľkoobchodné ceny a následne

predá záujemcom za nákupnú cenu a nádoby zostávajú vo vlastníctve FO a PO.
Vyprázdnenie odpadových nádob o objeme 110 lit. resp. 120 lit. zabezpečuje na
základe schváleného harmonogramu firma Clean city, s.r.o. Komárno dvojtýždenne.
V chatovej oblasti sa odvoz zabezpečí v období od 15. apríla do 15. októbra
pravidelne týždenne a v mesiacoch november, december, január, február a marec
mesačne raz.
2. Prepravu komunálneho odpadu zabezpečuje firma Clean city, s.r.o. Komárno, odpad
sa zneškodňuje uložením na skládke firmy REKO s.r.o. Bokroš – Iža.
3. Drobný stavebný odpad môže byť likvidovaný výlučne na skládke TKO REKO
a stavebníci sú povinní objednať veľkokapacitný kontajner od Clean city s.r.o.
Komárno.
4. Separovaný zber určených zložiek komunálneho odpadu sa uskutočňuje vrecovým
spôsobom a do vopred pripravených kontajnerov umiestnených na troch miestach
v obci (t.j. na sklo). Na obecnom úrade je možné si vyžiadať vrecia na zber určitých
zložiek komunálneho odpadu ( papier, sklo, PET fľaše, plasty) a vo vopred
vyhlásenom termíne obec na vlastné náklady od pôvodcov odvezie. Do času zavedenia
pravidelného odvozu obec cez miestny rozhlas informuje občanov o čase a druhu
odvozu separovaného odpadu.
VI.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadoch
1. Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí obci miestny poplatok. Poplatok sa platí za komunálne odpady a za
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. Poplatok sa nevyberá za
činnosť obce pri čistení verejných priestranstiev a pri údržbe verejnej zelene
a cintorínov.
2. Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiace na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, záhradný alebo viničný domček, byt alebo
nebytový priestor.
3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec.
4. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho
odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade v Moči najneskôr do
jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla
zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho
odpadu.

5. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú
platiteľmi poplatku.
6. Platitelia poplatku sú povinní ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne
určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala.
7. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu ktorá nie je podnikateľom je 1,20 euro za žetón,
ročne 12 kusov za osobu pre jednočlennú rodinu t.j. 12,00 eura za rok
24 kusov za 2 osoby pre dvojčlennú rodinu t.j. 24,00 eura za rok
10 kusov za osobu pre viac ako dvojčlenné rodiny t.j. osoba x 12,00 eura.
Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľ 10 ks žetónu zakúpi za
každého zamestnanca, čo činí ročne 12,00 eura na každého zamestnanca .
Pre poplatníkov v rekreačnej oblasti je 13,30 eura za chatu/ rok a za 20 kusov žetónu.
Obyvatelia majú možnosť si zakúpiť podľa potreby ďalšie žetóny za 1,20 eura/ks.
Spôsob používania žetónu je zavesením na „KUKA“ nádobu, ktoré po vyprázdnení
Clean City odovzdá na Obecnom úrade Moča.
8. Sadzba poplatku sa určuje na kalendárny rok
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiace na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu
v obci,
b) pri nehnuteľnosti využívanej na podnikanie, ktorej vlastníkom alebo
užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ podľa
priemerného počtu zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny
odpad.
c) Pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo
ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov
tohto zariadenia,
d) Za dieťa, ktoré sa narodí v priebehu roka na príslušný rok poplatok sa
nevyrubuje,
e) V prípade smrti fyzickej osoby vráti sa alikvotná časť ročného poplatku len
osobe s ktorou nebohý naposledy žil v spoločnej domácnosti,
f) O prípadoch neobsiahnutých vo VZN vo veci poplatkov rozhoduje starosta
obce,
g) Obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru priamo v pokladni OcU, po tomto termíne poštovou
poukážkou.
9. Výška schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo
neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok. Obec
poplatok vyrubí každoročne ku dňu 31.3. za príslušný rok.
Poplatník (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ) je povinný zaplatiť poplatok
priamo v pokladni OcU Moča, alebo prevodom v prospech príslušného účtu OcU a to
do výšky:
• 16,60 eura ročne do 31.5. bežného roka
• nad 16,60 eura ročne v štyroch rovnakých splátkach, vždy do 31.
marca, 31. mája, 31. júla a do 30. septembra každého roka.
Poplatník – právnická osoba je povinná zaplatiť poplatok priamo v pokladni OcU
Moča, alebo prevodom v prospech príslušného účtu OcU a to do výšky:
• 165,97 eura ročne do 31.5. bežného roka

•

nad 165,97 eura ročne v štyroch rovnakých splátkach vždy do 31.
marca, 31. mája, 31. júla a do 30. septembra každého roka.
Obec môže rozhodnúť o tom, aby sa platby uskutočnili cez SIPO.
10. Ak obec vyrubí poplatok za príslušný rok po 31.3., poplatník (fyzická osoba, fyzická
osoba - podnikateľ) je povinný zaplatiť poplatok priamo v pokladni OcU Moča, alebo
prevodom v prospech príslušného účtu OcU a to do výšky:
• 16,60 eura do 15 dní od obdržania platobného výmeru
• nad 16,60 eura aktuálne splátky do 15 dní od obdržania
platobného výmeru a zbytok podľa čl. VI ods. 9
Poplatník – právnická osoba je povinný zaplatiť poplatok priamo v pokladni OcU
Moča, alebo prevodom v prospech príslušného účtu OcU a to do výšky:
• 165,97 eura do 15 dní od obdržania platobného výmeru
•
nad 165,97 eura aktuálna splátka do 15 dní od obdržania platobného
výmeru a zbytok podľa čl. VI. Ods. 9
11. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
12. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec
z posledných údajov, ktoré oznámi platiteľom za TKO, alebo na základe zistenia
údajov z evidencie obyvateľstva obce.
13. Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, obec zvýši
nezaplatené (neodvedené) poplatky o 0,2% za každý omeškaný deň, maximálne však
o 50%. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé eura smerom na dol. Penále
a sankčný úrok do výšky 3,32 eura sa nevyrubuje.
14. Odpustenie poplatku za TKO za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že
neužíva nehnuteľnosť v obci, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní, po predložení čestného prehlásenia overené matričným úradom
respektívne notárom, alebo dokladom od organizácie v ktorej sa dlhodobo zdržiaval.
15. Úľava pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S je 20% z ročného poplatku za splnenia
nasledujúcich podmienok:
• Predložiť fotokópiu preukazu ZŤP, ZŤP/S
• Zaplatenie poplatku za odvoz odpadu za predchádzajúce obdobie
alebo osoba, ktorá uplatňuje nárok na úľavu za držiteľa preukazu
žijúceho s ním v spoločnej domácnosti, má poplatok vyrovnaný.
V sporných prípadoch, neupravených prípadoch a v prípadoch tvrdosti VZN,
rozhoduje starosta obce. Úľavy možno uplatniť žiadosťou do 31.1. za príslušný rok
a budú poskytnuté osobám, ktoré nemajú žiadne nedoplatky za predchádzajúce
obdobie voči Obecnému úradu Moča. Po uvedenom termíne za príslušný rok, žiadosti
nebudú akceptované. Rozhodujúce je dátum poštovej pečiatky, v prípade osobného
doručenia pečiatka a dátum podateľne obce.
VII.
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods. 3 písm. a) zákona),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi,
opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenia k zamýšľanému spôsobu nakladania
s odpadmi so stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

VIII.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto porušil ustanovenia § 80 odseku 1 písmena a) až n)
zákona číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch
2. Za priestupok podľa bodu 1, písm. a) až c) a písm. f) zákona č. 223/2001 Z.z.
Obec môže uložiť pokutu do výšky 165,97 eura.
3. Za priestupok podľa bodu 1, písm. s) zákona č. 223/2001 Z.z. Obec môže uložiť
pokutu až do výšky 663,88 eura.
4. Priestupky podľa 1 až 3 prejednáva Obec a výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu
obce.
IX.
Pokuty
1. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel
o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do troch rokov od
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa
všeobecných predpisoch o správnom konaní.
2. Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú
• hlavný kontrolór
• poverení pracovníci obecného úradu
• poslanci OZ
• iné osoby poverené starostom obce
• orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií
X.
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodnení
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu č. 2/2010
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012

V Moči dňa 25.11.2011
Ing. Pál Banai Tóth PhD.
starosta obce

Na verejné nahliadnutie vyložené na dobu 15 dní od: 25.11.2011

