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Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Oľdza toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5 / 2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Oľdza
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území
obce Oľdza upravuje podrobnosti o nakladaní s nasledovným odpadom: zmesový
komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektro odpadov z domácností,
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a
humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti
s obsahom škodlivých látok.

2.

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

3.

VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti
prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

4.

VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby – podnikateľov a
právnické osoby (podnikatelia), ktorí sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi
pochádzajúcimi z územia obce a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný
predpis.

Článok II.
Definovanie základných pojmov
Toto všeobecne záväzné nariadenie definuje nasledovné pojmy:
1.) odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť;

2.) prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú
ich ďalšie spoločné nakladanie;
3.) biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov;
4.) biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z
potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z
maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov;
5.) biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady1;
6.) komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb;
7.) zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu
8.) jedlými olejmi a tukmi sú jedlé oleje a tuky, ktorých pôvod je z domácností;
9.) drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
10.) nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe osobitného predpisu2;
11.) elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v
čase, keď sa ho držiteľ zbavuje;
12.) veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm;
13.) odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok je odpad z oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok
alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov: rozpúšťadlá,
kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky iné ako jedlé
oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
detergenty obsahujúce nebezpečné látky, olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a
batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce
nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky;
14.) elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu
1

podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014)
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a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý
prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd;
15.) elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektro odpad z domácností;
16.) elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený
v predošlom bode;
17.) historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia
uvedeného na trh do 13. augusta 2005;
18.) odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom (pneumatika je súčasť
sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z
prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj
protektorovaná pneumatika.);
19.) viacvrstvové kombinované materiály sú materiály tvorené najmenej dvoma
kompaktne spojenými vrstvami;
20.) pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov;
21.) bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie;
22.) rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a
podkrovie;
23.) držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe;
24.) držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza;
25.) prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania;
26.) výrobca pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v
rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane
predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh
Slovenskej republiky samostatne. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v
rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo
nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá
ako súčasť štandardnej výbavy;
27.) tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na
zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola
udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení
vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu
batérií a akumulátorov;
28.) nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa;
29.) zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov;
30.) zberná nádoba je typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece, kam
držiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zložku komunálneho
odpadu) ukladá;

31.) triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov. Triedený zber je zber vytriedených odpadov;
32.) triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov;
33.) vytriedená zložka komunálneho odpadu je vytriedená zložka, ktorá neobsahuje iné
zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné
druhy odpadov;
34.) zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením
obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto
činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby
odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na
zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení
obce;
35.) kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v
pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom
obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým;
36.) množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za
daný čas;
37.) spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa
priamo distribútorom elektrozariadenia
- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,
- v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v
maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti;
38.) spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj
bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste
určenom obcou,
39.) zákon sa myslí 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
aktuálnom znení.
Článok III.
Všeobecné pravidlá
1.

Ak zákon neustanovuje inak, za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, pričom každý je
povinný nakladať s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v súlade s
týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

2.

Každý pôvodca/držiteľ odpadu je povinný:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

nakladať alebo zaobchádzať s KO v súlade s týmto VZN,
zapojiť sa do systému zberu KO v obci,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich
zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
KO v obci,
používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti kde býva,
zdržať sa vyhadzovania zmesového KO do zberných nádob určených pre iných
účastníkov systému zberu,
chrániť zberné nádoby pred poškodením a odcudzením,
triediť KO podľa jednotlivých druhov;
zabezpečiť prístup k zberným nádobám alebo vreciam v deň vývozu; ak sú umiestnené
na súkromných pozemkoch, je nutné zabezpečiť umiestnenie zbernej nádoby pred
nehnuteľnosť v stanovený deň vývozu, aby mohol byť zabezpečený bezproblémový
vývoz,
dodržiavať stanovené harmonogramy vývozov, po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu
bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ nie je totožné s určeným stojiskom,
zberné nádoby nechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako stojisko zberných
nádob.

3.

Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, obťažovaniu
okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného
významu.

4.

Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s
týmto zákonom,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2 zákona,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore
s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním
- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého
katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie
takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na
zákaz jeho skládkovania,
- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný
materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším
vonkajším priemerom ako 1400 mm,

-

odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý
bol vydaný súhlas podľa zákona,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach,
i) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu
iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený
zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.
5.

Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi iba registrovaná oprávnená osoba, za splnenia náležitostí podľa
zákona.

6.

Obec má právo na výber osoby oprávnenej na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre
všetky druhy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, t.j. obec rozhoduje
o tom, s ktorým subjektom uzatvorí zmluvu na nakladanie s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, za ktoré zodpovedá.

7.

Obec:
a)

zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu
vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so
zákonom, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
zmesového komunálneho odpadu v obci,
b) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných
odpadov zo zelene,
c) zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy,
sklo a viacvrstvový kombinovaný materiál (TETRA PAK),
d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
tretej osobe alebo príslušnej organizácií zodpovednosti výrobcov pre daný vyhradený
prúd odpadu na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného
zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov,
e) umožňuje organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu, na náklady organizácie zodpovednosti výrobcov, zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa
zákona o odpadoch a zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a
prepravu objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

8.

Obec nezabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov.

Článok IV.
Umiestňovanie zberných nádob a zberný dvor
1.

Za účelom odvozu odpadu je držiteľ/pôvodca odpadu, resp. vlastník (správca, resp.
nájomca) nehnuteľnosti povinný:
a) zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia na odpad
b) zabezpečiť k vyhradenému miestu bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
c) zabezpečiť, aby nebol umiestnením zberných nádob narušený vzhľad okolia a hygiena
prostredia,
d) zabezpečiť, aby nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien,
detských ihrísk, frekventovaných miest a pod., aby nádoby boli umiestnené na
spevnenom podklade, a aby nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku,
komunikácii alebo parkovisku.

2.

Všetkým sa zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si
časti odpadu.

3.

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí
majiteľ/správca, resp. nájomca nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

4.

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na
vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obec.

5.

V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ/správca, resp. nájomca nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

6.

Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

7.

Pri systéme zberu je pôvodca odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a
zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.

8.

Obec prevádzkuje zberný dvor na uloženie objemných komunálnych odpadov, oddelene
vytriedených odpadov z domácností, aj s obsahom škodlivín, elektroodpadu z domácností
a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Zberný dvor
sa nachádza na Lehnickej ceste.

9.

Zberný dvor je oplotený objekt, kde vstupná brána je uzamykateľná, a na ktorom sú
pristavené veľkokapacitné kontajnery na jednotlivé druhy odpadu (biologicky rozložiteľný
odpad, veľkoobjemový kontajner na plast, veľkoobjemový kontajner na zmiešaný odpad,

drevo, záhradný odpad (konáre), použitý kuchynský olej, použité baterky). Podmienky
prevádzky a otváracie hodiny sú upravené v prevádzkovom poriadku zberného dvora.
10. Fyzická osoba, ktorá má na území obce nahlásený trvalý pobyt, môže na zbernom dvore
bezodplatne odovzdávať:
-

biologicky rozložiteľný odpad
biologický odpad
použité batérie a akumulátory,
jedlé tuky a oleje z domácností,
objemný odpad,

11. Na zberný dvor nie je možné odovzdať:
-

zmesový komunálny odpad
pneumatiky
komponenty z motorových vozidiel
materiály z PVC alebo z gumy
nebezpečný odpad

12. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora hradí sám držiteľ/pôvodca odpadu.
13. Zber elektroodpadu sa v obci vykonáva osobitne, pričom o termíne zberu obec informuje
obvyklým spôsobom (web, rozhlas, mobilná aplikácia).

Článok V.
Spôsob nakladania s odpadmi
1.

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

A. Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
2.

Na území obce sa pre držiteľov zmesových komunálnych odpadov a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob
uplatňuje intervalový systém zberu.

3.

Pôvodcovia/držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi
obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu. Obec týmto stanovuje na zber
zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby vo veľkostiach 120 litrov (plastové

nádoby) a 240 litrov (plastové nádoby). Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, pričom tieto náklady sú zahrnuté do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4.

Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len
typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto
nariadenie.

5.

Obec určuje interval vývozu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu
nasledovne:
-

6.

rodinné domy zberná nádoba o objeme 120 resp. 240 litrov s intervalom vývozu
1 x za 14 dní,
bytové domy zberná nádoba o objeme 120 resp. 240 litrov s intervalom vývozu
1 x za 14 dní.

Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území
obce výhradne oprávnená osoba určená obcou.
B. Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

7.

V obci sa vykonáva triedený zber nasledujúcich odpadov:
-

papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvový kombinovaný materiál
použité batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
drevný odpad a biologicky rozložiteľný odpad,
jedlé oleje a tuky,
elektroodpad.

8.

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného
výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

9.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich
zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

10. Ak obec nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch so žiadnou organizáciou
zodpovednosti výrobcov, znáša obec náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych
odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy až do určenia organizácie zodpovednosti
výrobcov, ktorá zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu
patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, koordinačným centrom podľa § 31 ods. 12 písm.
c) zákona o odpadoch.
11. Organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu
skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre
ňu určenej, pričom pokiaľ zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než
pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto

vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto
organizácia zodpovednosti výrobcov.
12. Termíny zberu vytriedených zložiek odpadu sú uvedené v Harmonograme vývozov
triedených zložiek odpadu, ktorý je uverejňovaný na webovej stránke obce www.oldza.sk,
a je každoročne aj fyzicky doručený do domácností obce.
13. Zberné nádoby určené pre triedený zber sú farebne rozlíšené v nasledujúcich farbách:
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast,
d) červená pre zložku kovy,
e) oranžová pre zložku viacvrstvové kombinovaný materiál (TETRA PAK).
Odpad do nádob treba ukladať rozložený, stlačený, uložený v čo najmenšom objeme, aby
boli nádoby využívané čo najefektívnejšie a neboli zbytočne preplňované. Je zakázané
ukladať odpad vedľa nádob.
14. Systém triedeného zberu odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, na ktoré sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov sa na území obce vykonáva nasledovne:
Plasty
Obec nariadením určuje na zber plastov:
- plastové vrecia v domácnostiach s intervalom vývozu podľa harmonogramu
zberu plastov, a ktoré budú vyložené pred bránu domácnosti v daný čas,
- 1100 l žlté zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách v obci na to
určených s intervalom vývozu podľa harmonogramu zberu plastov.
Sklo
Obec nariadením určuje na zber skla zelené zberné nádoby 1100 litrov umiestnené na
verejných priestranstvách v obci na to určených s intervalom podľa harmonogramu zberu
skla.
Papier
Obec nariadením určuje na zber papiera:
- 240 litrové zberné nádoby v domácnostiach s intervalom vývozu podľa
harmonogramu zberu papiera a ktoré budú vyložené pred bránu domácnosti v
daný čas,
- 1100 l modré zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách v obci na
to určených s intervalom podľa harmonogramu zberu papiera.
Kovy
Obec nariadením určuje na zber kovov červené zberné nádoby 1100 l umiestnené v obci s
intervalom vývozu podľa harmonogramu zberu kovov.
Viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) - TETRA PAK
Obec nariadením určuje na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov zberné nádoby
1100 l umiestnené v obci s intervalom vývozu podľa podľa harmonogramu zberu
viacvrstvového kombinovaného materiálu.

15. Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť označené štítkom s
rozmermi minimálne 20x25cm, ktorý musí byť čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na
zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahovať údaj o tom, pre odpad z ktorých
výrobkov je zberná nádoba určená.
C. Systém zberu drobného stavebného odpadu
16. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Poplatok
za množstvový zber drobných stavebných odpadov je zahrnutý v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý určí obec vo všeobecne záväznom
nariadení.
17. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva do zbernej nádoby umiestnenej na vyhradenom
mieste v obci.
18. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia drobného stavebné odpadu sú povinní
odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty,
papier a pod.
D. Systém zberu veľkoobjemového odpadu
19. Veľkoobjemový odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú
do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to
hlavne nábytky, staré dvere, plastové predmety väčšieho rozmeru, matrace, polystyrén a
pod.
20. Zakazuje sa odkladať veľkoobjemový odpad do priestoru vyhradeného miesta pre
nádoby/vrecia, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na
verejné priestranstvá obce.
21. Obec zabezpečí podľa potreby (najmenej dvakrát do roka) zber a prepravu
veľkoobjemového odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Obec
zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere veľkoobjemového odpadu vopred osobitným
oznamom spôsobom v obci obvyklým.
E. Systém zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
22. Systém zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa realizuje pristavením
kontajnerov oprávnenou osobou pre jednotlivý druh odpadu na miesto dostupné z verejnej
komunikácie.
23. Termíny a spôsob zberu budú vopred oznámené spôsobom v obci obvyklým.
F. Systém zberu vytriedeného elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a
svietidiel
24. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad.

25. Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo a pod.
26. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta
elektroodpadu.
27. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad:
-

distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
na miesto určené podľa odseku 4.,
osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, aj na zberné miesto
elektroodpadu.

28. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, minimálne dvakrát ročne, vo vopred
určených dňoch. Obec zverejní termíny a spôsob zberu spôsobom v obci obvyklým.
G. Systém zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov
29. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov
odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu. Použité batérie a
akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto
odpadom.
30. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo a pod.
31. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať prostredníctvom spätného
zberu alebo prostredníctvom zberného miesta. Použité prenosné batérie a akumulátory je
možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých
prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných
batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a
akumulátorov.
32. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o
použité:
-

-

prenosné batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých prenosných
batérií alebo na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov alebo osobe
oprávnenej na ich zber,
automobilové batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých
automobilových batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na zber
použitých automobilových batérií a akumulátorov.

33. Oddelený zber použitých prenosných batérií a akumulátorov realizuje obec minimálne
dvakrát ročne, vo vopred určených dňoch. Obec zverejní termíny a spôsob zberu spôsobom
v obci obvyklým.
H. Systém zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
34. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a
zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni. Nespotrebované lieky
je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
35. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
I. Systém zberu jedlých olejov a tukov z domácností
36. Na území obce občania majú možnosť jedlé oleje a tuky odovzdať do nádob na určenom
vyhradenom priestore zberného dvora obce. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym
odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom
na komunálny odpad.
37. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.
J. Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov
38. Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov je zelený biologicky rozložiteľný
komunálny odpad – kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod.
39. Je zakázané ukladať drevný odpad a biologický odpad zo záhrad a parkov do zberných
nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. Zber sa
realizuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v cintoríne
resp. uložením na zbernom dvore obce.
K. Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
40. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a to z dôvodu, že to neumožňujú technické
problémy vykonávania zberu a je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie
s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení
miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku. Obyvatelia obce sú povinní kuchynský odpad kompostovať.
L. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
41. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným

kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný
prevádzkovateľ kuchyne. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a
spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ
kuchyne.
42. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.
852/2004 o hygiene potravín. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť
skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu
kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
43. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. Frekvencia zberu
musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia
zberu musí byť vyššia.
44. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,
do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej
kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie
drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného
predpisu,
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
45. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a
ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
46. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s
hierarchiou odpadového hospodárstva.

Článok VI.
Nezákonné umiestnenie odpadu, nezákonné skládky
1.

Ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu.

2.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne (do troch
pracovných dní) po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad,
oznámiť túto skutočnosť obci osobne na obecnom úrade alebo písomne na adresu obecného
úradu, prípadne emailom: ou.oldza@stonline.sk alebo telefonicky: 031 / 569 2477.

3.

Oznámenie by malo obsahovať najmä:
- popis miesta, kat. úz., LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad
nachádza,

- druh odpadu (zmesový KO, objemný odpad, stavebný odpad, odpad s obsahom
škodlivín, a pod.),
- druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok a pod.,
- množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.
4.

Ak obec zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, je oprávnená
podať trestné oznámenie.

5.

Obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa navzájom informujú o
oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok VII.
Porušenia povinností a pokuty
1.

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva zákonom určené
priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.

2.

Obec je oprávnená riešiť priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto:
a) koná v rozpore s § 6 ods. 6 zákona o odpadoch,
b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom (§ 12 ods. 1 a 2
zákona o odpadoch),
c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 13 písm. a) zákona
o odpadoch),
d) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom (§ 13 písm. b) zákona
o odpadoch),
e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h) zákona o odpadoch,
f) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, čím porušuje povinnosť
zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach,
g) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, a z pozície
vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti neoznámi do troch pracovných dní po
zistení, že na nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad,
h) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, a poruší zákaz zmiešavať
elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
i) koná v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch, ako držiteľ elektroodpadu
z domácností,
j) koná v rozpore s § 43 ods. 3 zákona o odpadoch,
k) nesplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch, ako držiteľ vozidla
l) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
n) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch),
o) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
p) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
q) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

3.

Za niektorý z uvedených priestupkov môže obec uložiť pokutu do 1 500,- €. Výnosy z
pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5.

Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:
-

6.

poverení zamestnanci obce,
príslušná komisia pri obecnom zastupiteľstve,
kontrolór obce.

Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33,- € , v súlade s § 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže obec uložiť za porušenie
povinností vyplývajúcichz tohto VZN (správny delikt) pokutu do výšky 6 638,- €, v súlade
s § 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Podrobnejšia úprava a pôsobnosť ďalších orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s
odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva je
upravená v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.

2.

Platnosťou a účinnosťou tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Oľdza č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Oľdza.

3.

Toto VZN č. 5/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Oľdza na svojom zasadnutí dňa
03.03.2020 uznesením č. 109/2020.

4.

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t.j. 04.04.2020.

Ildikó Gyurcsiová
starostka obce Oľdza

Návrh tohto VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 04.02.2020 do 21.02.2020.
Po schválení VZN bol podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 20.03.2020 do 04.04.2020.

