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Vyvesené: 15.6.2016								Zvesené: 30.6.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Otrokovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odpadoch“ ) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie  ( ďalej len „VZN“)


v y d á v a



Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Horné Otrokovce 
č. /2016



O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Otrokovce


ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA



§1
Predmet  a pôsobnosť nariadenia

Obec Horné Otrokovce ( ďalej len „obec" ) upravuje týmto VZN v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a programom obce s cieľom zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov podrobnosti o
	nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov 
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, 
spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
prevádzkovaní zberného dvora 
spôsobe zberu drobného stavebného odpadu
dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 
	VZN ďalej upravuje práva a povinnosti obce, pôvodcov a držiteľov komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov, ktorí si plnia povinnosti podľa zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadov individuálne, tretej osoby podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej z činností nakladania s odpadom. 
	Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie obce Horné Otrokovce, pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  a pre všetky, fyzické osoby- podnikateľov, právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi  z územia obce a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis)  Zákon č. 79/2015  Z. z. o odpadoch ).



§2
 Účel a cieľ odpadového hospodárstva  

Účelom odpadového hospodárstva je:
	predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou 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,

zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím, alebo inými procesmi umožňujúcimi získanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c).
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva  je najmä odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. K tomu je potrebné zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a podpora opätovného použitia výrobkov a tiež zvýšenie miery zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnocovania odpadov. 
	V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poriadia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa uplatňuje nasledovná Hierarchia  odpadového hospodárstva

	predchádzanie vzniku odpadov

príprava na opätovné použitie
recyklácia
iné zhodnocovanie odpadov, napríklad energetické zhodnocovanie
zneškodňovanie skládkovaním
	Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch alebo osobitný predpis.






ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§3
Vymedzenie základných pojmov


Pre účely tohto VZN sa vymedzujú: 

Všeobecné pojmy: 
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch. alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
	Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie. 
	Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
	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
	Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
	Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získavanie látok alebo energie.
	Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
	Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
	Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
	Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie  odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
	Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
	Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
	Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený. Za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku
	Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú.
množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, 
nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo 
obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
	Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený. 
	Príprava na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. 
	Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred  zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
	Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania. 
	Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností. 
	Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom  za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. 
	Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do týchto skupín výrobkov: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia a elektroodpady, batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky, staré vozidlá, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
	Vyhradený prúd odpadu je odpad z vyhradeného výrobku, čiže odpady z obalov, odpady z neobalových výrobkov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky a staré vozidlá. 
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku ( vyhradený prúd odpadu ) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.

Nebezpečná látka je látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené v časti 2 až 5 prílohy Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES ) č. 1272/2008 zo 16. Decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení Nariadenia ( ES ) č. 1907/2006 v platnom znení. 
	Nebezpečný odpad je  taký odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu ( napr. výbušnosť, horľavosť, leptavosť a pod. )
	Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal)   § 52 ods. 3 a Príloha č. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. ); za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
	Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a ktorý je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.


Pojmy vzťahujúce sa ku komunálnemu odpadu: 
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 a 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. Komunálne odpady sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktorú sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
	Objemné ( nadrozmerné ) odpady  sú KO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer umiestniť do bežne používaných zberných nádob na zmesový odpad, ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu
	Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. 
Vytriedená zložka komunálneho odpadu je vytriedená zložka, ktorá neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov,
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu
	Drobný stavebný odpad , 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  na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. 
	Zberná nádoba je typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner, príp. vrece, kam držiteľ odpadu, medzi intervalmi odvozu, odpad alebo vytriedenú zložku komunálneho odpadu ukladá.  
	Stanovište zbernej nádoby je miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám
	Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2m všetkými smermi od stanovišťa zberných nádob
	Odpad 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
	Spätným zberom 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
	Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov
	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
	Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa katalógu odpadov
	Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov. 
	Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý prúd a 1500 V pre jednosmerný prúd.
	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.
	Elektroodpad z domácností  je elektroodpad , ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný domu, ktorý pochádza z domácností. Elektroodpad z domácností, ktorý pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.  
	Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005. 
	Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
	Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení  alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu. 
	Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.
	Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. 
	Staré vozidlo je vozidlo ktoré sa stalo odpadom.
	Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý určí obec. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, alebo oznámením na webovej stránke obce. 
	Množstvový zber je zber zmesových komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,  pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ustanovený podľa osobitného zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
	Systém zberu odpadov je určenie počtu a veľkosti zberných nádob na zmesový komunálny odpad a ďalšie zložky komunálneho odpadu, interval  ich vývozu a ich umiestnenie na území obce.
	Zberný dvor  je zariadenie na zber KO a DSO zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. 
	Zákon o miestnych daniach  je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov


Definovanie subjektov: 
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
	Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo  osoba ktorá má odpad v držbe
Oprávnená osoba je právnická alebo fyzická osoba- podnikateľ, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/ alebo drobným stavebným odpadom a zároveň má príslušné živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností. 
	OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov vytvára, financuje, prevádzkuje a udržiava  funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vr. zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu, prípravy na opätovné použitie, recykláciu  a úhrady nákladov triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore.
	Zberová spoločnosť ( organizácia poverená zberom )  je spoločnosť vykonávajúca na území obce zber, mobilný zber a prepravu komunálnych odpadov, triedených zložiek, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, jedlých olejov a tukov, elektroodpadov z domácností,  použitých batérií a akumulátorov.
	Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. 
	Treťou osobou je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorému 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
	Distribútor pneumatík je fyzická osoba- podnikateľ, alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. 
	Užívateľmi zberných nádob sú pôvodcovia ( platitelia miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov, vrátane osôb, za ktoré miestny poplatok platia ), alebo zamestnanci organizácie poverenej zberom.
	Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza
	Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
	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.


§4
Program odpadového hospodárstva obce 

Program odpadového hospodárstva ( ďalej len „program" ) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
Obec Horné Otrokovce  nie je povinná vypracúvať program, nakoľko ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov nepresahuje 350 ton a aj počet obyvateľov neprevyšuje 1000. 
Program obce obsahuje okrem informatívnych vecí najmä
ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
	opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť
	Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými obcami na základe uzatvorenej zmluvnej spolupráce.

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce  do štyroch mesiacov od vydania programu kraja  príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou programu príslušného kraja. 
Obec je povinná schválený program obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a podniká na území obce je povinný dodržiavať schválený program obce.   


§5
Všeobecné pravidlá nakladania s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi
 a zákazy

	Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s  drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec ( a to aj v tom prípade, ak nakladanie s určitou zložkou komunálneho odpadu financuje iný subjekt ako obec), ak osobitný predpis) zákon č. 79/2015 Z. z.) neustanovuje inak : 

	fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania ( ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“ ), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom,
	ustanovenia o rozšírenej zodpovedností výrobcov, ktorí sú povinní zabezpečiť a financovať triedený zber zložiek komunálneho odpadu z vyhradených prúdov odpadu,

ustanovenie o zodpovednosti za nezákonne umiestnený odpad. 
	Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne môže len obec sama, alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. To sa nevzťahuje na distribútorov  vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programu obce a s týmto VZN.
	Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný systém zberu odpadov    na území obce. Iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom ako je uvedené v tomto VZN  sa prísne zakazuje. 
	V prípade organizovaných akcií triedeného zberu (napr. zber na školách a pod.) sa spôsob zberu a zhodnocovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu dohodne s organizáciou poverenou zberom v spolupráci s obcou a organizáciami zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného odpadu. 
	Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Jednotlivé druhy odpadov vznikajúcich v obci vrátane ich katalógových čísel sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto VZN. 
	Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov,  hradí obec z miestneho poplatku za komunálny odpad podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
	Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
	Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za KO a DSO alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
	Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
	Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady. 

Dôkladné triedenie zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu občanmi a právnickými osobami vedie k znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu a tým k znižovaniu nákladov obce na odpadové hospodárstvo a naopak. Daná skutočnosť môže mať vplyv na prehodnotenie výšky miestneho poplatku za komunálne odpady. 
Pri plánovaní novej výstavby objektov, pri výstavbe a užívaní ktorých bude vznikať odpad, sú investori a projektanti povinní navrhovať priestorové riešenia na zabezpečenie odvozu odpadu ( dostatočná kapacita stojiska zberných nádob, dostatočne široká komunikácia pre vozidlá zabezpečujúce odvoz a prepravu komunálneho odpadu )
	Zakazuje sa: 
	ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad  ( napr. zložky triedeného zberu ) a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

ukladať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený  biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch a nemá s obcou  a OZV podpísanú zmluvu.


§6
Práva a povinnosti pôvodcu a držite¾a odpadu

	Pôvodca komunálneho a drobného stavebného odpadu má právo na:
	poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu,

zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu,
zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu pod¾a podmienok uvedených v tomto VZN,
zber a odvoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v intervaloch pod¾a tohto VZN, 
náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností,  
informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek komunálneho odpadu  a drobného stavebného odpadu, zberných miestach, efektívnosti a úrovni triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia pod¾a podmienok tohto nariadenia.
	zoznam organizácií poverených zberom v obci.
	Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
	naklada� s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza� v súlade so zákonom o odpadoch a  týmto VZN,
	predchádza� vzniku odpadu zo svojej èinnosti a obmedzova� jeho množstvo a nebezpeèné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabráni�, musí by� zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva spôsobom, ktorý neohrozuje ¾udské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto VZN a so zákonom o odpadoch,
	naklada� s odpadom alebo inak s ním zaobchádza� takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ¾udí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k 

	riziku zneèistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živoèíchov

ob�ažovaniu okolia hlukom alebo zápachom 
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu ( napr. pamiatky ),
	zapoji� sa do systému zberu  komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce, 

užíva� zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci, 
uklada� komunálny odpad alebo ich oddelene zbierané zložky a drobný stavebný odpad na úèely ich zberu na miesta urèené obcou  a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce ,
vklada� zmesový komunálny odpad do zberných nádob na to urèených až ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich do triedeného zberu, 
správa� sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, alebo   nespôsobil narušenie systému zberu odpadov, 
	v deò vývozu zabezpeèi� prístup k zberným  nádobám a to umiestnením zbernej nádoby pred   nehnute¾nos� maximálne 2 metre od okraja vozovky tak, aby bolo možné ju vyváža�, ak nie je možný vývoz priamo zo stanoviš�a zbernej nádoby. Po odvoze odpadu je povinný vráti� nádobu bezodkladne na pôvodné miesto,
	zabezpeèi� prístup k nádobám v zimnom období odprataním snehu, prípadne posypom prístupovej komunikácie tak, aby bolo umožnené vyprázdnenie zberných nádob a odvoz komunálneho odpadu, 
	umožni� prístup kontrolným orgánom obce na stanovište kontajnerov zberných nádob a bezplatne poskytnú� pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom,

zabezpeèi� pravidelné èistenie okolia zberných nádob, stojísk, resp. okamžité odstránenie vzniknutého zneèistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále èisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálneho odpadu,
chráni� zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením,
	v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu je pôvodca odpadu povinný zabezpeèi� jej opravu, resp. náhradu na vlastné náklady do 3 dní. Náhradu nádoby zabezpeèí vyzdvihnutím náhradnej nádoby na obecnom úrade po uhradení zostatkovej hodnoty obstarávacej ceny pôvodnej nádoby obci. V prípade poškodenia nádoby cudzím zavinením alebo v prípade jej odcudzenia sa situácia bude riadi� príslušnými platnými právnymi predpismi, v prípade bežného opotrebenia nádoby zodpovedjúce veku zabezpeèí náhradnú nádobu obec
	zabezpeèi� odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiadúcim únikom odpadov 
v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch právnických osôb a fyzických osôb podnikate¾ov, umožni� organizácii poverenej zberom vjazd do areálu, aby bolo možné v  deò vývozu vykona� vývoz odpadu.
	Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a èinností pre verejnos� na verejných priestranstvách je   povinný:

	uskutoèòova� opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich zákazníkom/návštevníkom z výrobkov a obalov v rámci poskytovanej èinnosti, ak odpady sú podobných vlastností a zloženia ako odpady z domácností,

prednostne zabezpeèi� zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek komunálneho odpadu a odvoz za úèelom materiálneho zhodnotenia, prostredníctvom organizácie poverenej zberom v meste/obci, ak mesto/obec zabezpeèuje triedený zber aj pre právnické osoby,
	pre vznik zmesového komunálneho odpadu ako zvyšku po vytriedení zložiek z komunálneho odpadu zabezpeèi� oznámenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady na predpísanom tlaèive a prevzia� si prostredníctvom organizácie poverenej zberom v meste/obci potrebný poèet a druh zberných nádob alebo vriec,
	v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach), za úèelom znižovania vzniku odpadov, uprednostòova� opakovane použite¾né riady a príbory a zabezpeèi� èistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä umiestnením dostatoèného poètu zberných nádob.

	Zakazuje sa:
	uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby, s výnimkou  zberu odpadov    v dohodnutom špeciálnom režime vyhlásenom obcou, napríklad pri zbere konárov, elektroodpadu a pod. alebo pri separovanom zbere, kedy môžu byť vytriedené zložky umiestnené vo vreciach na odpad,
	premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
	meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.). Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu po dohode s obcou, 
	používať zberné nádoby na iný účel ako sú určené,

poškodzovať zberné nádoby, 
pri ukladaní odpadu do nádob alebo vriec ich preplňovať a preťažovať,
do zberných nádob ukladať odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, resp. sa zvlášť triedia,
do zberných nádob alebo vriec na triedený zber ukladať iný než určený druh odpadu,
do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene ( napr. tráva, lístie, konáre), 
do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov,
do zberných nádob ukladať veľkoobjemný odpad,
udupávať a inak zhutňovať obsah nádob, 
	ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
	spa¾ova� alebo inak znehodnocova� komunálny opad a jeho zložky v zbernej nádobe, v domácnosti, záhrade v iných nehnute¾nostiach, na vo¾nom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú urèené k spa¾ovaniu odpadu,
	kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby,
ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené, 
vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob,
	uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
	spaľovať trávu, lístie, konáre a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku,
	vylievať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami do kanalizačného systému obce, alebo ich zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom,
	do zberných nádob na území obce ukladať odpady, ktoré nevznikli na území obce.
	Fyzické osoby nesmú naklada� a inak zaobchádza� s iným ako komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou nakladania so starými vozidlami a pneumatikami, ktoré v katalógu odpadov nespadajú pod komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
	Držite¾ komunálneho odpadu  a držite¾ drobného stavebného odpadu, alebo ten, kto nakladá s komunálnym odpadom alebo s drobným stavebným odpadom na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnú� pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom.
	Každý má povinnos� ohlási� toho, kto na území obce zakladá nepovolenú skládku na obecný úrad. 

§7
Práva a povinnosti obce 
 
	Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch  od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom na území obce.

Obec má právo rozhodnúť o počte, objeme, intervale zberu a stanovišti zberných nádob / vriec na zmesový komunálny odpad, alebo triedené zložky komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a malých odpadkových košov.
	Obec je povinná ako držiteľ odpadu: : 
	správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich  pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, osobitnými predpismi a týmto VZN
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sama
	viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi

ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje
skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu 
	umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom
	vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva, alebo programu predchádzania vzniku odpadu
	Obec je ďalej povinná zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov ktorý je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva: 
	zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu komunálnych  a drobných stavebných odpadov, vznikajúcich na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu v zmysle tohto VZN 
	zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu: 
	biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania ( ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne! )- pre tento odpad obec využila výnimku nezavedenia zberu podľa § 81 ods.21

jedlých olejov a tukov z domácností
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
	zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov 
	umožniť  výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej OZV na ich náklady 

	zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov

užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálneho odpadu
	umožniť OZV pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, na náklady OZV, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch
	na žiadosť OZV poskytnúť potrebné údaje v súlade so zákonom o odpadoch

zabezpečiť podľa potreby, najmenej  dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnym odpadom vrátane triedeného zberu v obci 
	Pokiaľ obec odovzdá odpad do zariadenia a výsledkom nie je konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie ( napríklad tento subjekt odpad posunie k inému subjektu ), pôvodný držiteľ sa nezbavuje zodpovednosti za konečné zhodnotenie alebo konečné zneškodnenie. Obec teda musí mať prehľad o celkovom materiálovom toku až po finálne zhodnotenie alebo zneškodnenie bez ohľadu na to, koľko subjektov s odpadom následne nakladalo a teda  orgánom štátneho dozoru bude potrebné preukázať  splnenie tejto povinnosti zmapovaním celého materiálového toku
	Obec na svojom webovom sídle www.horneotrokovce,eu zverejní do 10 dní odo dňa účinnosti nariadenia harmonogram vývozu odpadov.
	Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, vrátane nákladov uvedených v odseku 6, §5. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v §5, ods.7. Výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad použije 

