
Návrh 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Rožkovany č. 1/2007 

 
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

a miestnom poplatku za zber, prepravu  
a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

(VZN o odpadoch) 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom č.223/2004 
Z.z. o odpadoch,  v znení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 
747/2004 Z.z. a zákona č. 171/2005 Z.z . 
 

I. 
Základné pojmy 

 
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 

zmiešavanie 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 domácnosti 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 komunikácii a priestranstiev, ktoré sú v správe obci a pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov okrem elektrospotrebičov. 

4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác 
zabepečovaných 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. 

5. Obec Rožkovany je nositeľom práv a povinností koná prostredníctvom svojich orgánov a 
zamestnancov na Obecnom úrade v Rožkovanoch, ďalej iba „obec“ alebo „obecný úrad“. 

 
II. 

Účel odpadového hospodárstva 
 

1. Účelom odpadového hospodárstva je:  
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom  technológii 

šetriacich zdroje, výrobu výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno 
najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie 
životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok 
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie, 

 
 
 
 
 



 
b) zhodnocovať odpady, ich 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 
písmen a) alebo b), 

d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný 
postup podľa písmen a),b), c). 

 
III. 

Spoločné ustanovenia 
 

 
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, 

a produkuje ročne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo l tonu ostatných 
odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre 
komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou osobou (ďalej len „drobné stavebné odpady“) obec, na ktorej území tieto 
odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona, sa 
môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu. 

3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku l povinní vypracovať a 
dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.  

4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 
zákonom. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona 
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade 
s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je 
každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.  

5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 
6. Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom  
v súlade so zákonom a týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom, 
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a 

zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zák. č. 223/2001 Z.z., 
d) riediť a  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné 

odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie 
prítomných škodlivín, 

e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, 
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, pozemných vôd a do kanalizácie, 
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní 

odpadových olejov vypúšťať do pôdy, 
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný ich 

odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia 
udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi. 

       8.  Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadu       
náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie  
odpadu, vrátanie 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.  



9. Ak je držiteľ známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí 
zneškodňovanie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na 
náklady držiteľa odpadu.  

10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol 
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 
okresnému úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.  

11. Okresný úrad na základe oznámenia, 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 s týmto zákonom. Takto zistená 
osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady. 

12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými 
ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu 
rovnako ust. § 19 ods. 1 písmena b), f) k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 
písm. i) zákona o odpadoch. 

 
 

IV. 
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. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými  

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. 
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať 

alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. 
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. 

 
4. Vykonávať zber, prepravu a 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 podrobne upraví spôsob a  podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania 
týchto odpadov tak, aby boli s platným programom odpadového hospodárstva obce a 
s týmto všeobecne záväzným nariadením.  

 
5. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi ako aj s drobnými stavebnými 

odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou  nemôže po tomto termíne 
túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.  

 
6. 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  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 s drobnými stavebnými odpadmi. 

 
 

V. 
Systém zberu, prepravy 

a zneškodňovania komunálneho odpadu 
 

1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov: 
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich  

na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom, 
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby 

zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky 

komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, 
d) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných 

odpadov, vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných 
stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

2.  Obec na zber, prepravu a likvidáciu odpadov určuje sústreďovanie odpadov ich  
pôvodcami do zberných nádob, ktoré sú zmluvnou organizáciou pravidelne podľa rozpisu    
1x za dva týždne  vyprázdňované a odvážané na zneškodnenie na skládku odpadov. 

      3.   Obec určuje nasledovné typy zberných nádob: 
 110 litrová plechová alebo plastová nádoba (KUKA) 
 7000 litrový veľkoobjemový kontajner (VOK)   
Použitie iných typov nádob nie je prípustné. 
Určené typy nádob sa prednostne doporučujú: 
 Pri rodinných domoch a pri ostatných nehnuteľnostiach sa použíjú 110 litrové 

KUKA nádoby. 
1. V individuálnych ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť so zmluvnou organizáciou aj  

iný spôsob zberu a prepravy odpadu (predovšetkým drobných stavebných odpadov, napr. 
odvozom nákladným autombilom priamo na skládku). 

2. V systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob: 
a) nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (pôvodcov) 

3. Obec (pre obyvateľov obce) zabezpečí 1x ročne odvoz a likvidáciu nebezpečných 
odpadov prostredníctvom autorizovanej organizácie. 
O termínoch odvozov nebezpečných odpadov informuje občanov obecný úrad 
prostredníctvom miestného rozhlasu. 
  
 
 

VI. 
Miestny poplatok za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov sa platí obci miestny poplatok. Správu tohoto poplatku vykonáva obec 
Rožkovany. 

 



 
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré 
vznikli na území obce okrem elektroodpadu. Poplatok sa  nevyberá za činnosti obce 
pri čistení verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe 
verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činnosti, 
ktorými je odpad. 
Poplatok  platí poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 
vznikajú na území obce. 

 
3. Poplatok platí – ďalej iba poplatník: 

a) fyzická osoba, ktorá  má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 
území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť) 

b) právnická osoba, ktorá  je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania. 

4. Ak má osoba v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí len z dôvodu 
trvalého pobytu. 

5. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie poplatok platí iba 
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom, ak na jeho základe 
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na 

to určenom 
b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu 

alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo 
užívať alebo užíva poplatník, alebo 

c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a 
pri nej produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

7. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie poplatníka môže za 
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. 
  

8. 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 Slovenska alebo je nezvestná. 

 
9. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti 

poplatníka, povinná oznámiť obci.  
10. Poplatková povinnosť vzniká dňom, keď sa osoba stane poplatníkom podľa článku VI. 

bodu 3, ods. a) b) c). 
 



 
VII. 

Sadzba poplatku a určenie poplatku 
 

1. Sadzba poplatku je : 
a/ 0,410 Sk na osobu /kalendárny deň (150.- Sk na osobu/kalendárny rok) 
b/ 1,479 Sk za zamestnanca /kalendárny deň (540.- Sk za zamestnanca / rok) 
c/ 0,50 Sk /l za smetnú nádobu 110 l (na 20 vývozov ročne/ 1.100.- Sk za 
kalendárny rok 

2. Súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má 
alebo bude mať poplatník 

a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť bude užívať 
alebo je oprávnený ju užívať alebo 

b) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom  období a ukazovateľa 
dennej produkcie komunálnych odpadov, pričom denná produkcia KO je súčet 
priemerného počtu ôsob pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom 
období s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo 
tvoria štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú činnosť v nehnuteľnosti, ktorú 
poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom 
fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. 
- do priemerného počtu 
 1.  ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak 

ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje 
ubytovacie služby 

 2.  miest určených na poskytovanie služby pripadajúcich na určené obdobie 
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské 
služby a ak sa u tohoto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie 
v určenom  období komunálnych odpadov priemerný počet podľa  1.   

 
3. Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník 

oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju 
činnosť alebo 
a) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť 

poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splnil 
ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej 
povinnosti a nie je možné postupovať podľa písmena a) – rozhodujúce obdobie. 

 
 

VIII. 
Ohlásenie 

 
1. 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, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, adresu prechodného 
pobytu 
  názov, sídlo a miesto podnikania a IČO 
  identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka 



  údaje rozhodujúce na určenie poplatku a spolu s ohlásením doloží aj doklady potvrdzujúce 
uvádzané údaje,  
 ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, aj doklady, ktoré zdôvodňujú 
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 vyrúbená. 
 
3.  Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok 
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú 
vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví 
výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolnosti, ktoré nastali. 
 
4.  Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok 
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného 
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší 
ako 70 Sk. 
 
 5.   Obec poplatok  odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  
/ dokladom je  kópia pracovnej  zmluvy zo zahraničia a čestné prehlásenie občana, 
že sa zdržiava v zahraničí/ 
b) je dlhodobo umiestnený v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom 

zariadení (detský domov) 
       c) Obec poplatok odpustí  viacdetnej rodine na piate a ďalšie neplnoleté dieťa 
  
6.  O schválených sadzbách poplatkov je obec povinná informovať obyvateľov 
spôsobom v mieste obvyklým. Schválené sadzby miestneho poplatku platia až do  
doby, kým obecné zastupiteľstvo neschváli nové sadzby miestneho poplatku na 
nasledujúci kalendárny rok. 

     7.   Obec určuje poplatok na jeden rok.  
8.  Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
9.  Pri vyrúbení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec 
z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. 

     10. Poplatník, ktorí neohlási zmenu v určenej lehote, nezaplatí poplatok v zákonnej      
lehote, alebo nezaplatí poplatok za príslušný rok bude sankcionovaný v súlade so 
zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov 

IX. 
Obec 

 
     Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva: 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o 
odpadoch), 
b)poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na  
nakladanie s odpadmi na území obce, 
b) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k  zamýšľanému spôsobu nakladania 

s odpadmi so stavebnej činnosti, s výnimkou drobného stavebného odpadu. 
 
 



 
 

X. 
Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods. 3 písm. 

b) zákona, 
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 

písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch), 
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. VIII.  tohoto VZN (§ 10dc zákona o 

odpadoch), 
d) neposkytne obci požadované údaje podľa tohoto VZN (§ 39 ods. 9 zákona o 

odpadoch) 
2. Za priestupok podľa odseku 1 písmeno a) až d) možno uložiť pokutu do 5000,- Sk. 
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za 

priestupky sú príjmom rozpočtu obce.  
4. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak . 
 

 
XI. 

Pokuty právnickým osobám 
 

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100.000,- Sk, ak 
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto VZN. Pokuta je príjmom 
obce. 

2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o 
tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od 
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. 

3. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 
                    

 
XII. 

Účinnosť 
     Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ...................... a nadobúda 
účinnosť dňa : .................................. 

    
 
 
 

                                                                                             Mgr. Miroslav Poklemba 
                                                                                             starosta obce 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený od .....................do.......................  
       
 
 
 


