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Obecné zastupiteľstvo v Remetských Hámroch na základe §6 ods.2 v spojení s §4 ods. 3 písm. 

g)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovení  § 81 

zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.1/2021 
o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Remetské Hámre 

 
  

čl.1 

Základné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie („ďalej len VZN“) upravuje v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní z komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom(„ďalej len „DSO“) na území obce Remetské Hámre(ďalej len „obce“) 

v zmysle §81 zákona o odpadoch. 

2. Komunálny odpad je  

   a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane papiera a lepenky, 

skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických 

zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemového odpadu 

vrátane matracov a nábytku, za komunálny odpad z domácností sa považujú aj odpady z 

nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, 

chát, chalúp a aj z iných  pozemkov fyzických osôb, 

   b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojim 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností,  

   c) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad vznikajúci v obci pri čistení verejných 

komunikácií , priestranstiev a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, 

ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce. 

3. Komunálne odpady sa podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov zaraďujú do skupiny č. 20. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady 

členia na tieto podskupiny : 

 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 

 20 02 odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov,  

 20 03 iné komunálne odpady. 

4. Pôvodca odpadu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej činnosťou odpad vzniká .    

Obec podľa zákona o odpadoch sa nepovažuje za pôvodcu odpadu.  

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická a právnická osoba u ktorej sa odpad 

nachádza. 

6. Držiteľom komunálneho odpadu sa obec stáva, keď odpad prejde od pôvodcu do skutočnej 

držby obce. 

7. Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, ak ide o  

   a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 

   b) zmesový odpad z iných zdrojov podľa odseku 2 ,písm. b) a c) tohto článku, 

   c) drobný stavebný odpad. 

8. V ostatných prípadoch za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá pôvodca odpadu. 
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čl.2 

Povinnosti pôvodcu odpadu 

 

1.Pôvodca komunálnych odpadov je povinný s ním nakladať v súlade s týmto VZN. Pri 

nakladaní s odpadmi dbá na ochranu zdravia a životného prostredia. 

2. Na vyžiadanie obce je povinný poskytnúť pravdivé a úplné informácie o nakladaní 

s komunálnym odpadom a DSO. 

3. Zapojiť sa do triedeného zberu komunálnych odpadov a DSO. 

4. Ukladať komunálny odpad alebo jeho zložky a DSO na účely ich zberu na miesta určené 

obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Zabezpečiť zberné nádoby pred znehodnotením ,odcudzením alebo iným nežiaducim 

účinkom. 

5. Odovzdať svoje odpady na odvoz , zneškodnenie alebo zhodnotenie iba osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi na území obce podľa tohto VZN.  

6. Celoročne sprístupniť zbernú nádobu a udržiavať ju čistú .V zimnom období odstrániť 

prekážku spôsobenú prípadným zamrznutím obsahu nádoby.  

7. Dbať nato ,aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob. 

. 
 

čl.3 

Základné práva a povinnosti obce 
 

1. Povinnosti obce ako držiteľa odpadu sú ustanovené v §14 zákona o odpadoch. Na základe 

toho ,je obec oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností od 

prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 

odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce.. 

2.Ďalšie povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch  : 

a) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou- podnikateľom na zber, 

prepravu ,zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a DSO .Pre uvedené 

činnosti na území obce je oprávnenou organizáciou spoločnosť FÚRA s.r.o, 

b) dohliadať na výkon predmetu zmluvy, 

c) informovať pôvodcu odpadu o spôsobe vývozu komunálnych odpadov zmluvne 

oprávnenou organizáciou a dohodnutom harmonograme vývozu týchto odpadov, 

d) vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a DSO ,ktoré vznikli na území obce, 

e) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve, 

f) zverejniť na svojom webovom sídle všeobecne zrozumiteľný popis celého systému 

nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci,  

g) evidovať a uchovávať záznamy o počte zberných nádob, o počte a druhu vyprázdnených 

zberných nádob, dáta o počte a druhu odobratých zberných vriec, množstve a spôsobe 

zhodnotenia a zneškodnenia komunálnych odpadov , DSO , vytriedených zložiek odpadov 

a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

3. Obec nezriadila a nemá povinnosť v zmysle zákona o odpadoch zriadiť a prevádzkovať na 

svojom území zberný dvor. 
 

čl.4 

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi  
 

1. Pôvodca odpadu je povinný uložiť komunálny odpad len do typu zberných nádob určených 

obcou v tomto VZN.  
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2. Pôvodca odpadov zaistí, že zberne nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú 

hmotnosť resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení. 

3. Pôvodca odpadu je povinný prechodne uložiť vytvorený DSO a objemný odpad na svojom 

pozemku a v termíne a mieste stanovenom obcou odovzdať za prítomnosti zamestnanca obce. 

4. Prevzatím komunálnych odpadov a DSO od pôvodcu odpadu sa ich držiteľom stáva obec 

alebo oprávnený vývozca. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, než 

oprávnenému vývozcovi odvážať a premiestňovať zberné nádoby ,vyprázdňovať ich 

a akokoľvek manipulovať s ich obsahom. 

5. Organizátor podujatia pre verejnosť je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok počas 

organizácie podujatia a zabezpečiť zozbieranie a likvidáciu odpadov po jeho ukončení .  

6. Zakazuje sa : 

a) uložiť alebo nechať komunálny odpad a DSO na inom mieste ako na mieste na tom 

určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN, 

b) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipienta a pôdy, 

c) zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, 

ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín, 

d) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti, 

e) ukladať DSO do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu. 

 

 

 
čl.5 

Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov a DSO 
 

 

1.Na území obce je zavedený nasledovný spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu pre 

jednotlivé skupiny poplatníkov : 

a) fyzické osoby ,ktoré majú na území obce trvalý alebo prechodný pobyt alebo majú 

oprávnenie užívať alebo užívajú nehnuteľnosť  – paušálny poplatok na osobu a rok, 

b) podnikateľské subjekty využívajúce nehnuteľnosť na podnikanie –podľa objemu 

vyprodukovaného odpadu( množstvový zber zmesového komunálneho odpadu), 

c) právnické osoby využívajúce nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie –paušálny poplatok 

na osobu a rok. 

 2. Na zber zmesového komunálneho odpadu obec určuje nasledovný typ zberných nádob: 

a) PVC vrecia s logom oprávnenej organizácie  na zber zmesového komunálneho odpadu 

z turistických trás a stanovíšť, rekreačných chát, chatiek a chalúp, 

b) 110 l kovová smetná nádoba , 

c) 120 l plastová smetná nádoba, 

d) 240 l plastová smetná nádoba, 

e) 1100 l kovový alebo plastový kontajner, 

f) 5000 až 10000 litrový veľkoobjemový kontajner na DSO a objemný odpad z domácnosti. 

Používanie iných typov zberných nádob je možné len s povolením obce. 

3. V systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob pôvodcov odpadu : 

a) nádoby vo vlastníctve  pôvodcu odpadu, 

b) nádoby pôvodcom odpadu prenajaté od zmluvnej organizácie, 

c) nádoby vo vlastníctve obce a zmluvnej organizácie pre verejné užívanie. 

4. V prípade používania nádoby pôvodcom odpadu, ktorá je vo vlastníctve obce alebo 

zmluvnej organizácie sa za používanie nádoby účtuje nájomné. Nájomné nie je súčasťou 

miestneho poplatku a účtuje ho vlastník nádoby. 

5. Harmonogram vývozu zberných nádob : 
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a) PVC vrecia, 110 l ,120 l , 240 l a 1100 l nádoby  - základný vývoz  je 26 vývozov ročne 

(frekvencia 1x za 2 týždne), v prípade, že smetné nádoby neobsahujú biologicky rozložiteľný 

odpad ,nádoby sú nepreplnené nad predpísaný objem a jedná sa o množstvový zber, môže sa 

frekvencia vývozu predĺžiť maximálne  na 1x za 4 týždne(13 vývozov/rok), 

b) veľkoobjemové kontajnery na DSO do 1 m3 na fyzickú osobu a objemný odpad 

z domácnosti- vývoz minimálne 2 x ročne v termínoch stanovených obcou(obvykle v cykle 

jar/jeseň) .  

 
čl.6 

Umiestnenie zberných nádob 

 

1.Pôvodca odpadov si vyberie stanovište tak, aby bolo prístupné zbernému vozu a aby bolo 

možné bez časových strát a zvláštnych ťažkosti zberne nádoby vynášať. Pri výbere stanovišťa 

je potrebné dodržať hygienické a estetické zásady a dbať aj nato, aby : 

a) manipulácia so zbernými nádobami pri vývoze odpadov bola čo najjednoduchšia, 

b)zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami, v blízkosti ihrísk a oddychových 

zón, 

c)zberne nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade. 

2. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo podstatne sťažujú prístup ku stanovišťu, je 

pôvodca odpadu povinný postarať sa o ich vynesenie až na miesto, kde je prístup možný. 

3.Stanovište pre veľkoobjemové kontajnery na DSO a objemný odpad z domácnosti je určené 

v priestore za Obecným úradom. 

4. Pôvodca odpadu ponechá zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu 

nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po 

vyprázdnení zabezpečí ich uloženie na pôvodné miesto. 

 
čl.7 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov  

 

1.Obec v spolupráci so zmluvným partnerom zabezpečuje triedený zber nasledovných zložiek 

komunálneho odpadu domácnosti ,ktoré je pôvodca odpadu povinný zberať a triediť:  

a)  neobalové výrobky a odpad z nich: 

 plast  

 papier a lepenka 

 sklo vrátane tabuľového obločného skla 

b) ostatné triedené zložky odpadu : 

 kompozitné obaly - VKM (tetrapak) 

 elektroodpad 

 kovové obaly 

 nebezpečný odpad(patria sem napr. batérie , akumulátory ,žiarivky, filtračné 

materiály, prevodové a mazacie oleje , farby ,rozpúšťadla ap.) 

 jedlé oleje a tuky 

Jednotlivé triedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú podľa označenia recyklačným 

symbolom. 

2. Na zber triedeného komunálneho odpadu obec určuje nasledovný typ zberných nádob: 

a) PVC vrecia s logom vývozcu odpadu a farebným označením podľa druhu vytriedenej 

zložky : plasty -žltá ,papier- modrá, kompozitné obaly -oranžová , sklo- zelená , elektroodpad 

,kovové obaly –červená ,nebezpečný odpad –čierna, 

b) PET fľaše, pre jedlé oleje a tuky. 
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3.  Harmonogram vývozu jednotlivých vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa riadi 

podľa aktuálneho harmonogramu zberu odpadu z domácnosti na príslušný kalendárny rok 

spracovaný a vydaný zmluvným partnerom pre túto činnosť. 
 

 
čl.8 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  
 

1.Biologicky rozložiteľný komunálny odpad(„ďalej len BRKO“)sú všetky druhy biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 .V zásade sa jedna o : 

a)  BRKO zo záhrad, parkov vrátane cintorína -tzv .zelený odpad(kat.č.: 20 02 01) 

b)  Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad(20 01 08) 

c)  Jedlé oleje a tuky (20 01 25) 

2. Povinnosť kompostovať vlastný BRKO podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto článku majú 

všetci vlastníci rodinných domov, obytných domov, chalúp ,chát a pozemkov(záhrady, vinice, 

TTP ap.). 

3.Obec Remetské Hámre uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa zákona o odpadoch z dôvodu ,že  

100% domácnosti v obci kompostuje vlastný odpad.  

4.Na preukázanie splnenia tejto výnimky má obec podpísané čestné prehlásenia 

zástupcami jednotlivých domácnosti o kompostovaní ich odpadu na svojich domácich 

kompostoviskách . 

5. Zakazuje sa : 

a)  spaľovať mokrý zelený odpad (napr.  trávu, mokrú drevenú hmotu , burinu, listy ap.), 

b) ukladať BRKO v akomkoľvek množstve do zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad. 
čl.9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom  
 

1. Zodpovednosť za nakladanie s týmto druhom BRKO má prevádzkovateľ kuchyne- 

podnikateľ, ktorý je povinný zaviesť a zabezpečiť na vlastné náklady vykonávanie triedeného 

zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad ktorého je pôvodcom.  

2. Ak je prevádzkovateľom zariadenia spoločného stravovania obec(napr. školská jedáleň) , 

vzťahujú sa na ňu povinnosti prevádzkovateľa kuchyne. 

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť nakladanie s kuchynským a reštauračným 

odpadom, ktorého je pôvodcom, prostredníctvom oprávnenej osoby.  

4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný tento druh odpadu triediť a ukladať do zberných nádob 

na to určených. 

5.Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne: 

a) uložiť biologický rozložiteľný kuchynsky a reštauračný odpad do nádob určených na zber 

komunálneho odpadu, 

b) používať drviče biologický rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené 

na verejnú kanalizáciu a septik, 

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie alebo septikov. 

 
čl.10 

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti 
 

1.Obec ustanovuje nasledujúce podmienky nakladania s uvedeným druhom biologicky 

rozložiteľného odpadu: 
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a) pôvodca odpadu ho zhromažďuje do priesvitných PET fliaš, ktoré sa dajú bezpečne 

uzatvoriť a tie potom pôvodca odpadu odnesie na zberné miesto stanovené obcou, ktorým je 

Obecný úrad, 

b) menšie množstvo použitých olejov a tukov je možné tiež použiť v procese kompostovania, 

tu je dôležité ,aby olej bol zmiešaný s prírodným sorbentom (napr. slama, piliny) a mohol doň 

nasiaknuť. 

2. Použité jedlé oleje a tuky je zakázané vylievať do kanalizácie alebo septiku, pôdy, či 

akéhokoľvek vodného recipienta. 
čl.11 

Miestny poplatok za komunálne odpady a DSO 

 

1.Obec ako správca poplatku vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a DSO, ktoré 

vznikli na území obce na základe VZN o miestnom  poplatku za komunálne odpady a DSO.  

2. Pri vyrubení výšky poplatku obec vychádza z nákladov za nakladanie z komunálnymi 

odpadmi a DSO za predchádzajúce obdobie.  

3.Vybraté prostriedky z miestneho poplatku obec používa len na činnosti súvisiace 

s nakladaním s komunálnym odpadom a DSO. 

 

 
čl.12 

Nakladanie s odpadom veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami 

a zdravotných pomôcok 

 

1. Nespotrebované veterinárne a humánne lieky alebo lieky po dátume expirácie  je zakázané 

vhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. Medzi tento odpad  nepatrí odpad 

z výživových doplnkov, kozmetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok 

a z homeopatických liekov. 

2. Pôvodca tohto druhu odpadu ho zlikviduje nasledujúcim spôsobom : 

a) nespotrebované tablety, kapsuly, čapíky, sklenené obaly, plastové obaly a hliníkové tuby s 

polotuhými alebo tekutými liekmi je potrebné vybrať z vonkajšieho obalu, ponechať ho vo 

vnútornom obale ,vložiť do plastového alebo papierového vrecka a zaniesť do verejnej 

lekárne, vonkajší obal a príbalový leták patria do triedenej zložky komunálneho odpadu, 

b) nespotrebované alebo použité ihly a striekačky , nepoškodené ortuťové teplomery uložiť do 

plastovej nádoby a odovzdať vo verejnej lekárni. 

3. Zneškodňovanie odpadu zo zdravotníckych pomôcok : 

a) za pôvodcu tohto druhu odpadu sa v zmysle §117 zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov považuje držiteľ povolenia na 

zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, ktorý jeho zneškodnenie zabezpečí na 

vlastné náklady podľa zákona o odpadoch, 

b) nespotrebované zdravotnícke pomôcky obyvateľ obce zneškodní tak ,že ich odnesie 

výdajcovi alebo predajcovi zdravotníckych pomôcok. 

 
čl.13 

Nakladanie a zber odpadových pneumatík 

 

1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný odovzdať pneumatiku po tom , ako sa stala 

odpadovou pneumatikou, distribútorovi pneumatík na zberný dvor zriadený distribútorom .  

2. Povinnosť  bezplatne prevziať odpadovú pneumatiku majú v zmysle zákona o odpadoch  

všetky subjekty(distribútori pneumatík), ktorí pneumatiky predávajú alebo prezúvajú bez 

ohľadu na značku pneumatiky a bez viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.  
čl.14 
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Nakladanie s odpadom z verejných ,otvorených priestranstiev a čistenia ulíc v správe alebo 

vlastníctve obce 

 

1.Zmesný odpad ,ktorý vzniká na verejných a otvorených priestranstvách na území obce je 

každý povinný ukladať do nádob na uličný odpad. 

2. Je zakázané . 

a) ukladať tento odpad mimo nádob nato určených alebo znečisťovať ním verejné a otvorené 

priestranstvá, 

b) ukladať do zberných nádob alebo kontajnerov určených na odpad z verejných a otvorených 

priestranstiev komunálne odpady ,DSO alebo odpad z podnikateľskej činnosti. 

3.BRKO –tzv. zelený odpad vznikajúci pri údržbe otvorených priestranstiev a parkov sa 

priamo mulčuje pri kosení a údržbe alebo kompostuje v obecných kompostéroch. 
 

čl.15 

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie komunálnych odpadov a DSO 
 

1.Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto VZN je povinná 

akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva a obci. 

2.Vlastník nehnuteľnosti je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania 

nepovolených skládok na jeho pozemkoch. 

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný  bezodkladne (najneskôr do 

troch pracovných dní) po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, 

oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a obci. 

4. Na základe oznámenia, z vlastného podnetu ,z podnetu iného orgánu štátnej správy 

alebo obce, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia 

zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v zmysle ustanovení 

§ 15 ods.3 až 17 zákona o odpadoch. 

5. Obec je oprávnená bezodkladne po zistení zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch  

zneškodnenie alebo zhodnotenie nezákonne umiestnených komunálnych odpadov a DSO. 

V tomto prípade sa ustanovenia §15 ods.3 až 17 nepoužijú. O uvedenom je povinná do 3 

pracovných dní informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.  

 
čl.16 

Priestupky 
 

1.Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva : 

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa §115 ods.3 písm. a) zákona 

o odpadoch, 

b) ukladá pokuty za priestupky podľa § 115 ods.2 písm. a) predmetného zákona, 

c) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie 

s odpadmi na území obce. 

2.Pokutu za priestupok v pôsobnosti obce podľa §115 ods.1 písm. a) až r) zákona o odpadoch 

je možné uložiť do výšky 1500,-€ .  

3.Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce a na konanie o uložení 

pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov. 
 

 
čl.17 

Správne delikty 
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1.Obec uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľ pokutu za správne delikty do 

výšky 6638,-€ v zmysle zákona o obecnom zriadení, ak : 

a) poruší toto nariadenie , 

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti,  a tým naruší 

vzhľad alebo prostredie obce ,alebo ak znečistí verejne priestranstvo alebo odkladá veci mimo 

vyhradených miest. 

2. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje 

všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov. 
 

čl.18 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.Toto Všeobecné záväzné nariadenie je záväzné pre celé katastrálne územie obce Remetské 

Hámre. 

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú starosta obce ,poslanci obecného 

zastupiteľstva a osoby poverené starostom obce. 

3.Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší doteraz platné 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 zo dňa 21.2.2014. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12.7.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................... 

Marek Kondžura , starosta obce 


