
Obecné zastupiteľstvo v Beniciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 

ods. 8 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákona o odpadoch“) vydáva: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

1. ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet úpravy a cieľ odpadového hospodárstva 

1. Obec Benice VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľov kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce, najmä 

zberu: 

- elektroodpadov z domácností, 

- odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

- použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

- veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

- jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na 

území obce, 

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

h) o odovzdávaní odpadu na zberný dvor 

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 

2. Cieľom odpadového hospodárstva obce Benice je zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi 

v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti  

zdravia občanov. 

 

2. ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 2 

Povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“) a s drobnými stavebnými odpadmi 

(ďalej len „DSO“) na území obce zodpovedá obec; a to aj v prípade ak nakladanie s určitou 

zložkou KO financuje iný subjekt ako obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. 

2. Triedený zber oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadu 

financujú od 1.7.2016 výrobcovia vyhradených výrobkov.  

3.  Náklady na zbernú nádobu na zmesový KO znáša pôvodný pôvodca odpadu – občan, 

právnická osoba, fyzická a právnická osoba zriadená na podnikanie..., 



4.  Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto 

VZN 

5.  Pôvodca odpadu je povinný: 

a) zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu, 

b) dbať na to, aby bol na odvoz riadne pripravený a aby boli mu umožnené všetky činnosti 

spojené s riadnym odvozom odpadu, 

c) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich vhodné 

zhromaždenie; zver KO  a jeho zložiek sa vykonáva podľa § 4 tohto VZN, 

6.  Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych 

odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (ďalej 

len „BRKO“) od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, ktorý má s obcou 

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; toto sa nevzťahuje na distribútorov 

vykonávajúci spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií 

a akumulátorov. Ak id o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať 

ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj 

zmluvu podľa osobitného predpisu1 .  

Obec má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou  ENVI-PAK, a. s. 

7. Nezákonne umiestnený odpad na území obce nahlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická 

osoba príslušnému orgánu štátnej správy alebo priamo obci. 

 

3. ČASŤ 

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI 

STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOBE ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU 

Z DOMÁCNOSTI S OBSAHOM ŠKODLIVÍN 

§ 3 

Zber komunálneho odpadu a jeho zložiek 

1.  Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob: 

- kontajner   z pozinkovaného plechu alebo plastové pre zmesový komunálny odpad 120, 

240,1000 l,.. 

- plastové vrecia a zberné nádoby určené obcou pre triedený zber jednotlivých zložiek 

komunálneho odpadu,  

- veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady 

- veľkoobjemové kontajnery zakryté pre drobné stavebné odpady 

Všetky zberové nádoby musia spĺňať normy podľa osobitného predpisu2 

2. Pôvodca a držiteľ odpadov je povinný: 

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci 

b) zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob (tieto nádoby sú vo vlastníctve alebo správcu 

nehnuteľností) a plastových vriec (poskytuje oprávnená osoba) zodpovedajúcich systému  

zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho 

odpadu, 

c) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej 

blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo, 

d) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie zberných 

nádob a vriec, 

                                                           
1 § 59 ods. 2 a ods.4 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 
2 DIN 30700, 30704 a STN EN 13071-2 



e) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny odpad do 

vriec alebo zberných nádob určených obcou, tak aby sa dali uzatvoriť, aby z nich odpad 

nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej 

osoby 

f) ukladať nerozobraté elektroodpady z domácnosti, vrátane žiariviek a svietidiel, do 

pristaveného kontajnera alebo zberného vozidla v deň zberu. Deň zberu je obcou zverejnený na 

obecnej výveske, vyhlásený rozhlasom, zverejnený na webovej stránke obce3, 

g) ukladať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín z domácnosti do pristaveného kontajnera 

alebo zberného vozidla v deň zberu. Deň zberu je obcou zverejnený na obecnej výveske, 

vyhlásený rozhlasom, zverejnený na webovej stránke obce, 

3.  Pôvodca odpadov alebo držiteľ odpadov má zakázané: 

a) ukladať do zberných nádob a plastových vriec tekutý odpad, 

b) preťažovať zbernú nádobu, t. j. ukladať odpad, ktorý prevyšuje 50 kg 

c) spaľovať odpad v zberných nádobách, 

d) poškodzovať zberné nádoby a vrecia, 

e) ukladať elektroodpady z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel, nebezpečný odpad, 

odpady s obsahom škodlivín, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný 

odpad, triedený komunálny odpad a biologický rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „BRKO“) do iných zberných nádob ako sú určené 

podľa tohto nariadenia, 

f) ukladať nevychladnutý popol do zberných nádob, 

g) ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob 

4.  Pôvodca odpadov alebo držiteľ odpadov je povinný v deň odvozu zmesového  a triedeného 

komunálneho odpadu umiestniť zberné nádoby a vrecia na miesto a zabezpečiť k zberným 

nádobám a vreciam prístup. 

 

§ 4 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových komunálnych 

odpadov 

1. Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo správcov 

nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob uplatňuje 

intervalový systém zberu – stanovený zvozovým kalendárom 1x za dva týždne. Harmonogram 

vývozu je zverejnený na obecnej výveske, na webovej stránke obce, sú doručované do 

domácností, tiež sú k dispozícií na nahliadnutie na Obecnom úrade. 

2. Zber prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec Benice uzatvorenú 

zmluvu. 

3. Komunálny odpad z obce zneškodňuje oprávnená osoba na riadenej skládke odpadov. 

4. Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom 

a s oddelene zbieraným odpadom. 

§ 5 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 

dlaždíc, keramiky, malta a iný odpad, ktorý vzniká pri búracích a rekonštrukčných prácach 

v domácnostiach. 
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1. Zber sa uskutočňuje formou množstevného zberu: 

a) prostredníctvom zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra s. r. o. v Martine, ul. Robotnícka 

20, s ktorou má obec Benice spísanú „Zmluvu o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva 

v Zbernom dvore Martin“ 

b) prostredníctvom uzamykateľného kontajnera umiestneného za obecným úradom 

2. Za takto odovzdaný odpad podľa ods. 2 sa vyberá poplatok podľa osobitného predpisu4. 

3. Stavebný odpad, ktorý nie je drobný stavebný odpad (nebezpečný stavebný odpad, 

azbestocementová krytina, a iné), je povinný jeho pôvodca alebo držiteľ zneškodniť na skládke 

uložením dokladovateľným spôsobom. 

4. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je bezpečný 

a neznečisťuje zložky životného prostredia, mimo verejných priestranstiev. 

 

§ 6 

Spôsob zberu objemného odpadu 

1. Objemný odpad predstavuje komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do bežne 

používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Je to hlavne nábytok, staré okná, dvere, 

nádoby..... 

2. Zber a prepravu objemných odpadov zabezpečuje zmluvný partner. Zhodnocovanie 

a zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi. 

3. Obec zabezpečí pre držiteľom odvoz objemného odpadu 2x za rok. 

4. O dni, dňoch zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov 

bude obec vopred informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym 

rozhlasom, na obecnej výveske a na webovej stránke obce). 

5. Počas celého roka je možné objemový odpad odovzdávať do zberného dvora podľa § 5 ods. 

2 písm. a) tohto VZN 

 

§ 7 

Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok 

1. Medzi nebezpečné odpady sú všetky látky zaradené do skupín odpadu5. 

2. Nebezpečné odpady sa zbierajú spolu elektroodpadom z domácností podľa § 8 tohto VZN. 

3. Odpady s obsahom nebezpečných látok je možné odovzdávať počas celého roka do zberného 

dvora podľa § 5 ods. 2 písm. a) tohto VZN. 

 

4. ČASŤ 

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU 

§ 8 

Elektroodpad z domácností 

1. Elektroodpad z domácností sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých 

komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 

elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a ktorý pochádza z domácností fyzických 

                                                           
4 § 18 ods.3 Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

5 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, 20 01 33 – batérie a akumulátory 
uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
akumulátory; 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 
obsahujúce nebezpečné časti; 13 02 06 -  syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje.... 



osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 

zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

2. Do elektroodpadu patria všetky elektrické zariadenia, ktoré majú prípojku na elektrické 

rozvody. 

3. Elektroodpad, ktorý obsahuje nebezpečné látky, patrí do kategórie „nebezpečný odpad“ a tak 

sa sním aj nakladá – podľa § 7 tohto VZN. 

4. O dni zberu elektroodpadu a nebezpečného odpadu z domácností, obec vopred informuje 

občanov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na obecnej výveske, na webovej 

stránke obce, harmonogramom vývozu, ktorý je dodávaný do každej domácnosti). 

5. Elektroodpad z domácností je možné odovzdávať prostredníctvom spätného zberu 

elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení (pri predaji nového elektrozariadenia výmenou 

kus za kus). 

6. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadov a nebezpečných 

odpadov z domácností v obci, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou 

má obec uzatvorenú zmluvu. 

7. Držiteľ elektroodpadu a nebezpečného odpadu z domácností nemôže tento odpad 

odovzdávať iným subjektom, než sú stanovené týmto VZN. 

8. Počas celého roka je možné elektroodpad odovzdávať do zberného dvora podľa § 5 ods. 2 

písm. a) tohto VZN 

 

§ 9 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 

1. Odpady z papiera: 

a) sa balia do balíkov previazaných špagátom alebo do papierových vriec, prípadne do 

plastových vriec modrej farby oddelenie papier a kartón, 

b) do odpadov papier patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 

papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky katalógy, telefónne 

zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier... 

c) do odpadov papier nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový 

papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený papier, 

kopírovací papiera pod., 

d) plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskový papier, papier s hliníkovou 

fóliou, obaly na mrazené potraviny... sa triedia do plastových vriec žltej farby alebo kontajnera 

žltej farby ako súčasť odpadov z plastov, 

2. Odpady z plastov: 

a) sa triedia do plastových vriec žltej farby a do plastového kontajnera žltej farby, ktorý je 

umiestnený pri budove Školskej jedálne, 

b) do odpadov z plastu patria: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, 

vedrá, fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky od fliaš,.. 

PET polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,.. 

PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,.. 

PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,.. 

PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly z kozmetických 

výrobkov, plastové okná a nábytok, ... 

c) do odpadov z plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 

kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami,..)podlahová 

krytina, guma, molitan, ... 



3. Odpady z kovu vrátane kovových obalov: 

a) odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do plastových vriec žltej farby alebo 

žltého kontajnera ako súčasť odpadov z plastov, 

b) do kovových odpadov vrátane kovových obalov patria: plechovky od nápojov, paštét, 

kovový riad, VKM (kompozitné obaly) – nápojové krabice, stlačené tetrapakové obaly 

z mlieka, smotany, ovocných štiav, vína s hliníkovou fóliou vo vnútri, .... 

4.  Odpady zo skla 

a) odpady zo skla sa vhadzujú do zvonových kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené za 

obecným úradom, pri potravinách Anna Môcová a pri budove Školskej jedálne, 

b) do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, poháre, nádoby, obaly a predmety zo skla, fľaštičky 

od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov, ... 

c) do odpadu zo skla nepatria: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklá, časti uzáverov fliaš, 

žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami ), ... 

5. O dni zberu odpadov podľa § 9 tohto VZN z domácností, obec vopred informuje občanov 

v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na obecnej výveske, na webovej stránke 

obce, harmonogramom vývozu, ktorý je dodávaný do každej domácnosti). 

6. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 9 tohto VZN 

z domácností v obci, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec 

uzatvorenú zmluvu. 

7. Držiteľ triedeného odpadu z domácností nemôže tento odpad odovzdávať iným subjektom, 

než sú stanovené týmto VZN. 

8. Počas celého roka je možné triedený odpad odovzdávať do zberného dvora podľa § 5 ods. 2 

písm. a) tohto VZN. 

 

§ 10 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 

1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov 

odpadov s výnimkou prípadu ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa 

zbierajú s týmto odpadom. 

2. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad alebo nádob určených na triedený zber odpadu. 

3. Obec raz do roka sústredí tento odpad na Hasičskej zbrojnici, ktorý odovzdá na zberný dvor 

podľa § 5 ods. 2 písm. a) tohto VZN. 

4.  Počas celého roka je možné tento odpad odovzdávať do zberného dvora podľa § 5 ods. 2 

písm. a) tohto VZN. 

§ 11 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 

pomôcky 

1. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do odpadových 

vôd. 

2. Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných 

lekárňach. 

 

 

§ 12 

Jedlé oleje a tuky z domácností 

1. Zaraďujú sa k vedľajším živočíšnym produktom. 



2. Zbierajú sa prefiltrované do PET fliaš a odovzdávajú súčasne so starým papierom, podľa 

harmonogramu zberu. 

3. Počas celého roka je možné jedlé oleje a tuky odovzdávať do zberného dvora podľa § 5 ods. 

2 písm. a) tohto VZN. 

 

§ 13 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenia spoločného 

stravovania 

1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácnosti patria: šupy 

z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky 

jedla, škrupiny z orechov, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím , maslom, džemom, 

potraviny po záručnej lehote alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky 

a v malom množstve aj drevitá vlna, trieska, hnedá lepenka, nespracované zostatky surovín, 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

2. Obec Benice nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

Dôvodom je ekonomická neúnosnosť, pretože nakladanie s týmto  odpadom nemožno určiť 

poplatkom hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

3. Obec Benice preukazuje, že najmenej 50 % domácností tento odpad kompostuje. 

 

§ 14 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľov kuchyne 

1. Za nakladanie s týmto odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne a reštauračného 

zariadenia. 

2. Prevádzka Školskej jedálne má zakúpený elektrický kompostér, v ktorom sa kompostujú 

zvyšky z jedál a odpadov. 

 

§ 15 

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína (zelený 

odpad) 

1. Medzi tento druh odpadu patrí najmä: tráva, lístie, kvety drevený odpad zo strihania stromov, 

kríkov, vypletá burina, pozberové zvyšky, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, 

hobliny, drevený popol,... 

2. Obec nezavádza triedený zber zeleného odpadu 

3. Tento odpad si môžu občania kompostovať na svojich kompostiskách, ktoré majú zriadené 

podľa § 13 ods. 3 tohto VZN. 

4. Pokiaľ nemajú zriadené kompostisko, môžu tento odpad voziť na súkromné pozemky 

parcela č. 102/2 a 17, kde sú zriadené kompostiská. 

5. Na tieto kompostiská sa vyvážajú zelené odpady z verejných priestranstiev a cintorína obce. 

 

§ 16 

Odpady z textilu 

1. Sa zbierajú priebežne do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený pri obecnom úrade, 

ktorý sa vyprázdňuje spravidla raz za dva týždne. 



2. Do kontajnera sa ukladá: čisté a suché šatstvo všetkého druhu, prikrývky, deky, posteľná 

bielizeň, topánky v pároch, nezničené; doplnky k oblečeniu: čiapky, šále, ...; hračky, ktoré sa 

zmestia do ukladacieho priestoru. 

3. Poškodený alebo špinavý textil je súčasťou komunálneho odpadu. 

 

5. ČASŤ 

SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU 

§ 17 

Nahlasovanie odpadu umiestneného v rozpore so zákonom o odpadoch 

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnostiach, ktoré je v rozpore so zákonom 

o odpadoch, môže ktokoľvek nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy alebo obci Benice na 

Obecnom úrade v Beniciach, Benice 69, 038 42 Príbovce. 

 

6. ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 18 

1. Obec Benice nie je povinná spracovať Program odpadového hospodárstva podľa osobitného 

predpisu6 

2. Zber, prepravu, zneškodňovanie, nakladanie s odpadmi v obci vykonáva oprávnená firma 

Brantner Fatra, s. r. o., robotnícka 20, 036 01 Martin. 

3. Všetky fyzické a právnické osoby zriadené na podnikanie, fyzické osoby, právnické osoby 

pôsobiace na území obce, môžu využívať Zberný dvor spoločnosti Brantner Fatra, s ktorou má 

obec uzatvorenú zmluvu „Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v  

ZBERNOM DVORE Martin“ (http://www.benice.sk/pdf/zmluva_zd.pdf), ktorá je prílohou 

tohto VZN. 

4. Platnosťou a účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Benice 

č. 02/2013 schváleného pod uznesením číslo 37/2013 zo dňa 11.12.2013 

5. Toto VZN č. 02/2016 vydáva Obecné zastupiteľstvo pod uznesením číslo 014/2016 zo dňa 

15.6.2016 

6. Toto VZN č. 02/2016 nadobúda účinnosť od 1.7.2016. 

 

 

 

             Ing. Milan Remšík 

             Starosta obce Benice 

 

 

Vyvesené: 16.06.2016 

 

Zvesené: 

                                                           
6 ods.1 § 10 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

http://www.benice.sk/pdf/zmluva_zd.pdf

