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Vitajte v novom roku 2008!
Vážení čitatelia, dovoľ-

te nám, aby sme sa vám 
v mimoriadnom vydaní Ko-
šeckých novín opäť priho-
vorili. 

V prvom rade vám chce-
me popriať všetko dobré 
v novom roku 2008, no naj-
mä veľa zdravia, lebo to je 
to najcennejšie, čo máme.

Je neuveriteľné ako be-
ží čas. Ešte prednedávnom 
sme pozorovali ako kvitnú 
stromy v záhradách, či zbe-
rali ovocie v pestrofarebnej 
jeseni. Jeseň sa prehupla 

v zimu, zo zimy vzíde jar... 
Všetko ubehlo ako voda 
a môžeme konštatovať, že 
tento cyklus ročných ob-
dobí máme opäť pred se-
bou. 

Nový rok máme tu 
a s ním aj nové vyhliadky.  
Preto vám v tomto mimo-
riadnom vydaní novín ch-
ceme najaktuálnejšie no-
vinky z našej obce priblížiť. 
Veríme, že tieto zmeny bu-
dete vnímať pozitívne.

 Vaša redakcia

Tento rok začíname so se-
parovaním odpadov, ktoré 
produkujeme vo svojich do-
mácnostiach. Mnohí z vás sa 
na to tešia, mnohí s tým majú 
problém, niekomu je to jedno. 
O potrebe a výhodách sepa-
rovania odpadov sa už písalo 
všade veľa a my vám teda pri-
blížime, ako so separovaním 
začneme v Košeci.

V prvom rade, poplatok za 
vývoz odpadu zostáva nezme-
nený.  

Smetné nádoby, ktoré podľa 
nového VZN o odpadoch v ob-
ci Košeca musí vlastniť každá 
domácnosť i podnikateľský 
subjekt, budú naďalej vyváža-
né pravidelne raz za týždeň – 
a to v stredu. 

Do týchto nádob môžete na-
ďalej ukladať zmesový komu-
nálny odpad, t.j. odpad, ktorý 
sa nedá separovať – napr. hru-
bo znečistené suroviny, prach, 
špina, popol z uhlia, použité 
hygienické vložky, cigaretové 
nedopalky, niektoré viacvrstvo-
vé obaly (od kávy, korenín,...), 
malé množstvo drobného sta-
vebného odpadu (max. do 1/5 
smetnej nádoby), keramika, 
zrkadlá, faxový papier, mäsité 
zostatky jedál, kosti, obväzy, 
koža, obuv, zamastený alebo 
inak znečistený papier...

Jednotlivé zložky odpadu 
budeme separovať do plasto-
vých vriec. Vrecia budú texto-

vo označené a farebne rozlíše-
né podľa druhu odpadu. Tieto 
vrecia poskytne každej domác-
nosti obecný úrad bezplatne 
a bude si evidovať počet  odo-
vzdaných vriec do jednotlivých 
domácností. Občan bude po-
vinný počet odobraných vriec  
aj vrátiť. Či už naplnených prí-
slušnou vyseparovanou zlož-
kou, alebo vrece vráti prázdne 
a nepoužité. V opačnom prí-
pade mu budú neodovzdané 
vrecia vyúčtované sumou 20,- 
Sk/kus. 

Vyseparované odpady budú 
občania odovzdávať iba v tých-
to označených vreciach. Ak 
pripravia vrece iné, nebude im 
prevzaté. Vrecia sú priesvitné 
pre ľahkú identifikáciu obsa-
hu vreca. 

V prípade, ak sa vo vreci na-
chádza iná zložka, než na akú 
je vrece určené, toto vám ne-
bude odobrané!

TYPICKÉ FARBY SEPA-
ROVANÝCH ZLOŽIEK OD-
PADU V NAŠEJ OBCI:
MODRÁ -   papier + tetra paky 
ZELENÁ  -   sklo
ŽLTÁ -   plasty
ČERVENÁ -   kovové obaly

Každá zložka bude zbera-
ná v pravidelných intervaloch 
podľa vopred určeného kalen-
dára z miest, kde bežne mávate 
k odberu pripravenú aj svoju 
110 l zbernú nádobu. 

(Pokračovanie na strane 2)

ODPADY v našej obci
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(Dokončenie z 1. strany))
K príslušnému dátumu na 

toto miesto pripravíte vrece 
s tou zložkou odpadu, kto-
rej vývoz sa práve bude re-
alizovať.

Presné termíny budú vy-
hlasované obecným rozhla-
som, uverejnené na www.
koseca.sk.

Kalendár zvozov vo for-
me letáku vám bude doru-
čený do vašich poštových 
schránok.

Mimo kalendára zvozu 
odpadov je vyseparovaný 
odpad  možné doniesť pria-
mo na zberný dvor voľne 
ložený, alebo vo vlastných 
vreciach. 

V zbernom dvore bude 
možné okrem pravidelne zbe-
raných zložiek, ktorými sú:

papier a tetra paky, plasty, 
kovové obaly, sklo

odovzdať aj tieto odpady:
pneumatiky
tabuľové sklo
textil
elektro odpad
batérie (monočlánky)
použitý kuchynský olej

Zberný dvor je zriadený 
vo dvore Obecného úradu 
v Košeci.

Zodpovedná za jeho pre-
vádzku je Janka Bachárová 
a jeho prevádzková doba je 
stanovená nasledovne:

Pondelok
 9.00 – 13.30
Utorok 
 9.00 – 13.30
Streda 
 9.00 – 12.00  
 a  16.00 – 17.00

V priebehu roka 2008 bu-
de na základe výsledkov se-
parovania zberu a násled-
ného zníženia množstva 
zmesového komunálneho 
odpadu posúdený aj inter-
val vývozu pevného domo-
vého odpadu.

Podľa zákona o odpadoch 
komunálny odpad môže byť 
odvážaný aj v intervale 1 x 
za dva týždne.

Tento rok obec uzatvori-
la zmluvu na vývoz domo-
vého komunálneho odpadu 
so spoločnosťou TEKOS, 
s. r. o. Nová Dubnica. Verí-
me, že s ich prácou budete 
spokojní. Zopár nedostat-
kov sa síce vyskytlo, no bo-
li spôsobené nedopatrením 
a po vašom nahlásení boli 
odstránené. Synchronizácia 
ich práce bude chvíľu trvať, 
takže ak sa vyskytne prob-
lém aj vo vašom okolí, nevá-
hajte nás kontaktovať.

Viac informácií o separo-
vaní odpadu nájdete v brožúr-
ke, ktorá je súčasťou tohto 
mimoriadneho vydania Ko-
šeckých novín. V prípade, 
že vo vašom vydaní chýbala, 
dajte nám vedieť a my vám ju 
doručíme dodatočne.

INTERVALY ZBERU      

plasty 1 x mesaène
papier a tetra paky 1 x mesaène

sklo 1 x za 2 mesiace
kovové obaly 1 x za 2 mesiace
pneumatiky táto zložka sa dá odovzdaś len do zberného dvora

textil táto zložka sa dá odovzdaś len do zberného dvora
použitý kuchynský olej táto zložka sa dá odovzdaś len do zberného dvora

nebezpeèný odpad 2 x za rok, alebo je možné poèas prevádzkovej doby doniesś 
túto zložku priamo do zberného dvora

Ako ešte môžeme pomôcť?
Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne

1. Minimalizujme vznik 
a škodlivosť odpadov

• Premýšľajme už pred ná-
kupom, koľko odpadu následne 
vznikne z nášho nákupu a či ho 
vôbec vieme nejako využiť alebo 
odovzdať na recykláciu.

• Vyhýbajme sa jednorazo-
vým obalom a zbytočne bale-
ným potravinám (napr. chlieb, 
pečivo, ovocie, zelenina,...).

Pokiaľ je to len trochu možné, 
pokúsme sa znížiť spotrebu vý-
robkov balených v hliníkových 
plechovkách, 

viacvrstvových obaloch, PET 
fľašiach.

• Pri nákupoch odmietajme 
rozdávané igelitové tašky, vre-
cúška a používajme radšej vlast-
nú trvácnu tašku.

• Využívajme bezobalovú dis-
tribúciu - nákup do nami prine-
sených obalov.

• Vyhýbajme sa materiálom, 
ktoré spôsobujú problémy život-
nému prostrediu a zdraviu ľudí. 
Napr. PVC - sú z neho vyrobené 
niektoré obaly, podlahové kryti-
ny, plastové okná...

• Pri maľovaní uprednostni-
me vodou riediteľné farby pred 
syntetickými. Ich používanie vý-
razne prispieva k redukcii emi-
sií organických rozpúšťadiel do 
ovzdušia.

• Nepoužívajme agresívne 
čistiace prostriedky napr. s ob-
sahom chlóru... Použime radšej 
ocot alebo sódu

bikarbónu, ktoré sú šetrnejšie 
k životnému prostrediu.

• Označme si schránku ná-
pisom „Nevhadzujte reklamy“ a 
predíďme tak zbytočným odpa-
dom z nepotrebných letákov.

• Používajme elektronickú 
formu posielania správ, listov, 
dokumentov. Skladujme / opra-
vujme informácie priamo v počí-
tači a v prípade tlače používajme 
obojstrannú tlač.

2. Opätovne používajme veci 
použiteľné

• Kupujme radšej kvalitnej-
šie výrobky, ktoré majú dlhšiu 
životnosť a dajú sa opraviť, v po-
rovnaní s lacnými výrobkami na 
jedno použitie.

• Opravujme a renovujme po-
kazené veci ako šaty, topánky, 
elektroniku alebo nábytok.

• Uprednostňujme nápoje ba-
lené vo vratných obaloch. Požia-
dajme nášho obchodníka, aby 
takto balené nápoje zaradil do 
svojej ponuky. Pre obchody s 
predajnou plochou nad 100 m2 
to nariaďuje zákon o obaloch.

• Používajme nabíjateľné ba-
térie (monočlánky), predídeme 
tak zbytočným nebezpečným

odpadom.
• Ak už niektoré šaty, topán-

ky a hračky nepotrebujeme, da-
rujme ich charite.

• Niektoré veci nakupujme v 
second handoch, bazároch, an-
tikvariátoch.

• Ak máme malé deti, pou-
žívajme bavlnené plienky na-
miesto jednorazových.
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Jednoduchú ekonomickú od-
poveď na túto otázku vyjadrenú 
číslami nájdete aj v brožúrke o 
odpadoch, ktorá je priložená k 
tomuto mimoriadnemu vydaniu 
Košeckých novín. Ale...

...stiahli sa aj preto, lebo už 
neplnia pôvodný účel. Tým 
účelom bolo slúžiť pre oby-
vateľov Košece a Nozdrovíc, 
ktorí nevlastnili 110 litrovú ná-
dobu na odpad a ktorí mohli 

odpad sypať do týchto kontaj-
nerov. Teraz už podľa nového 
VZN takáto možnosť neexis-
tuje, pretože každá domác-
nosť i právnická osoba musí 
vlastniť minimálne jednu 110 
litrovú nádobu!

...stiahli sa aj preto, lebo si 
okoloidúci cezpoľní zvykli sy-
pať ich smeti do našich kontaj-
nerov. Asi každý uzná, že by 
sme nemali platiť za uloženie 

a vývoz odpadu niekoho, kto 
nám do obecného rozpočtu 
neprispieva poplatkami za ti-
eto služby.

...stiahli sa aj preto, lebo aj 
keď boli prázdne – poloprázd-
ne, videli sme často smeti aj 
vedľa kontajnerov. „Lenivci“, 
ktorým sa neťažilo priniesť k 
nim smeti aj niekoľko stoviek 
metrov, zrazu ako keby nemali 
síl vyložiť ich tam, kam patrili 

– do kontajnera.

...stiahli sa aj preto, lebo zá-
kon o odpadoch obci prikazu-
je robiť vývoz veľkorozmerné-
ho odpadu minimálne 2 razy 
za rok. Toto nariadenie bude-
me aj dodržiavať. V roku 2008 
bude jarný a jesenný vývoz.

...stiahli sa aj preto, lebo na-
príklad ....    stačí porovnať fo-
tografie. „Strašiaky“ zmizli.

• Plastové vrecká a tašky opä-
tovne používajme.

• Ak v našom zamestnaní, 
škole, bufete používajú jednora-
zový riad, utierky, požiadajme

o ich nahradenie opätovne po-
užiteľnými.

• Ak máme možnosť kom-
postovať biologicky rozložiteľ-
ný odpad, pri balení potravín 
uprednostnime radšej papierové 
obaly (vrecká, baliaci papier) 
pred plastovými. Takto znečis-
tené obaly (od oleja a pod.) 
môžeme následne umiestniť do 
kompostu.

3. Trieďme odpad pre recyk-
láciu a kompostovanie

• Začnime triediť jednotlivé 
suroviny v domácnosti, zamest-
naní, škole (papier, sklo, kovo-
vé obaly, plasty, bioodpad, ná-
pojové kartónové obaly – tetra 
paky, ...).

• Ak bývame v rodinnom do-
me alebo máme záhradku, za-
čnime kompostovať náš biolo-
gický odpad. Vhodné je urobiť 
si jednoduchý zásobník napr. 
zo starých paliet alebo dosiek. 
Okrem toho, že získame kva-
litné hnojivo, znížime množ-

stvo vyhadzovaného odpadu o 
takmer polovicu. Ak nemáme 
záhradku, skúsme sa prípadne 
dohodnúť so susedom, že bude 
kompostovať náš bioodpad.

• Nezabúdajme triediť aj ne-
bezpečné zložky nášho odpadu 
(žiarivky, akumulátory, elektro-
niku, staré farby, lieky...) a veľ-
korozmerný odpad (stavebná 
suť...).

• Uprednostňujme výrobky, 
ktoré sú vyrobené z recyklova-
ných surovín (napr. papier, sk-
lo, kovy...) alebo ktoré je možné 
bezproblémovo recyklovať.

• Dodržujme stanovené po-
kyny a podmienky triedeného 
zberu a do zberných nádob ne-
vhadzujme tie zložky, ktoré tam 
nepatria.

• Ak sme svedkom toho, že 
niekto z našich susedov netriedi 
odpad, upozorníme ho na to.

Priemerná domácnosť 

dnes „vyhodí“ 10 až 50%

z cien potravín a nápojov 

len za ich obaly.

Sme naozaj takí bohatí, 

aby sme si to 

mohli dovoliť?

Veľkoobjemové kontajnery – prečo...??? 
alebo

Prečo sa stiahli kontajnery zo svojich stanovíšť?

•Situácia dnes•Situácia pred stiahnutím kontajnerov
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Kompletné znenia týchto na-
riadení nájdete na stránke www.
koseca.sk, alebo priamo na obec-
nom úrade, kde sú k nahliadnutiu 
na informačnej nástenke pri vcho-
dových dverách.

VZN č. 3/2007 O NAKLA-
DANÍ S KOMUNÁLNYM OD-
PADOM A DROBNÝM STA-
VEBNÝM ODPADOM V OBCI 
KOŠECA

(1) Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné na-
riadenie ustanovuje pôsobnosť 
obce, práva a povinnosti práv-
nických a fyzických osôb pri 
predchádzaní vzniku odpadov 
a pri nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, zodpovednosť za poru-
šenie povinností pri nakladaní 
s uvedenými druhmi odpadov 
na celom katastrálnom území 
obce Košeca.

2. Toto VZN sa vzťahuje na na-
kladanie s komunálnymi a drob-
nými stavebnými odpadmi. Na 
nakladanie s ostatnými druhmi 
odpadov sa vzťahujú ustanovenia 
zákona NR SR číslo 223/2001 Z. 
z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov a ostatných právnych 
predpisov platných v odpado-
vom hospodárstve.

(2) Základné pojmy

1. Drobné stavebné odpady 
(ďalej DSO) sú odpady vznika-
júce z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou oso-
bou nepodnikateľom, na vykona-
nie ktorých sa nevyžaduje staveb-
né povolenie, ale len ohlásenie 
stavebnému úradu (§ 55 odsek 
2 písmena b/ a c/ stavebného 
zákona), alebo pri ktorých nie je 
potrebné ohlásenie stavebnému 
úradu (§ 56 písmeno h/ staveb-
ného zákona).

2. Elektro odpad sú elektric-
ké zariadenia, vrátane všetkých 
komponentov konštrukčných 
dielcov a spotrebných dielcov, 

ktoré sú súčasťou elektrozaria-
denia v čase, keď sa ho držiteľ 
zbavuje.

(3) Povinnosti pôvodcu 

a držiteľa odpadu

1. Pôvodca a držiteľ komunál-
nych a drobných stavebných od-
padov je povinný nakladať alebo 
inak s nimi zaobchádzať v súlade 
so VZN obce Košeca

2. Pôvodca a držiteľ odpadu 
je povinný :

a/ zapojiť sa do systému zbe-
ru komunálnych odpadov v obci 
najneskôr do jedného mesiaca 
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti tohto VZN, alebo odo 
dňa, kedy sa stáva platiteľom po-
platku za zber, prepravu a zneš-
kodňovanie komunálneho od-
padu a drobného stavebného 
odpadu,

e/ za zber, prepravu a zneškod-
ňovanie komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu 
platiť obci poplatok stanovený 
vo VZN o miestnych poplat-
koch,

f/ zaobchádzať šetrne so 
zbernými nádobami a vysýpať 
do nich odpad tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu a zároveň zne-
čisteniu okolia,

i/ pri chove domácich úžitko-
vých zvierat (rožný statok, oší-
pané, kone...) zabezpečiť odtok 
alebo zber výkalov, fekálií do ne-
priepustnej izolovanej žumpy, 
septiku. Pri porušení tohto na-
riadenia môže obecný úrad tento 
chov zákazom zrušiť.

3. Vlastný program povinného 
hospodárstva sú povinné vypra-
covať právnické a fyzické osoby 
– podnikatelia, ktorí produku-
jú viac ako 50 kg nebezpečného 
odpadu, alebo viac ako 1 tonu 
ostatného odpadu ročne.

3. Zakazuje sa :
a/ uložiť alebo ponechať aké-

koľvek množstvo odpadu na 
inom mieste, ako na mieste na 
to určenom v súlade so zákonom 

o odpadoch, alebo týmto VZN. 
Porušením tohto nariadenia bu-
de považovaný pôvodca a držiteľ 
odpadu zároveň za pôvodcu a dr-
žiteľa všetkého odpadu nachá-
dzajúceho sa na danom pozem-
ku v čase priestupku. Následne 
na vlastné náklady si zabezpečí 
odvoz a uloženie odpadu v súla-
de so zákonom o odpadoch.

b/ zneškodňovať odpad alebo 
zhodnotiť odpad inak, ako v sú-
lade so zákonom o odpadoch 
a týmto VZN,

c/ zneškodniť odpad vypúšťa-
ním a vhadzovaním do vodných 
tokov a voľne do terénu,

d/ pri chove domácich úžitko-
vých zvierat (rožný statok, ošípa-
né, kone...) vypúšťať ich výkaly 
a fekálie do voľnej pôdy.

 
(4) Nakladanie s komunál-

nymi odpadmi

2. Zberné nádoby na komu-
nálny odpad od platnosti tohto 
VZN zakúpené vlastníkmi ne-
hnuteľností sú ich vlastníctvom. 
Vlastník je povinný nahlásiť po-
čet zberných nádob na

Obecný úrad, v inom prípade 
mu tieto nebudú vyvážané.

3. Majitelia rekreačných chát, 
chalúp a rekreačných domčekov, 
ktorí tieto využívajú občasne, sú 
povinní dohodnúť s Obecným 
úradom Košeca spôsob likvidá-
cie odpadov. 

Vo výnimočných prípadoch 
budú ukladať odpad na vyhrade-
ných miestach, ktoré musia byť 
dohodnuté s obcou.

4. Povinný minimálny počet 
zberných nádob pre jednotlivých 
pôvodcov, respektíve

držiteľov komunálnych odpa-
dov sa stanovuje takto :

a/ pre jeden rodinný dom 1 ks 
110 l kuka nádoba (max. 4 oso-
by),

b/ pre bytový dom od 5-8 by-
tov napríklad 1ks 110 l kuka ná-
doba na 1 byt alebo

1100 l kontajner.
c/ pre právnické a fyzické oso-

by – podnikateľov počet a druh 
zbernej nádoby je podmienený 
produkciou komunálnych odpa-
dov a dohodnutého intervalu vý-
vozu odpadov v zmysle bodu 2.

(5) Umiestnenie nádob na 

odpad

1. Vlastník (správca, resp. ná-
jomca) nehnuteľnosti je povin-
ný zriadiť vyhradené miesto pre 
zberné nádoby. Pri jeho určení 
musí dbať, aby :

a/ k vyhradenému miestu bol 
zabezpečený bezpečný prístup 
a dostatočný priestor na

vhodnú manipuláciu s nádo-
bami, ktorá nebude spôsobovať 
nadmernú hlučnosť,

b/ nebude narušený vzhľad 
okolia a hygiena prostredia,

c/ nádoby neboli umiestnené 
na náveternej strane v blízkosti 
okien, detských ihrísk,

f r ekventovaných  mies t 
a pod.,

d/ boli umiestnené na spevne-
nom podklade,

e/ neboli umiestňované trvalo 
na chodníku, komunikácii alebo 
parkovisku.

2.Miesto stáleho i dočasného 
umiestnenia nádob na odpad 
určí majiteľ (správca, resp. ná-
jomca) nehnuteľnosti po prero-
kovaní s povereným subjektom, 
v sporných prípadoch rozhodne 
Obecný úrad Košeca.

3. Na chodníkoch, parkovis-
kách a komunikáciách možno 
nádoby ponechať iba na dobu 
nevyhnutnú na ich vyprázdne-
nie. Po vyprázdnení sa musia 
nádoby ihneď umiestniť na vy-
hradené miesto. Výnimku môže 
povoliť Obecný úrad Košeca.

4. V prípadoch, ak nastanú 
okolnosti, ktoré znemožňujú 
prístup a vyprázdňovanie nádob 
na odpad, je majiteľ (správca, 
nájomca a pod.) nehnuteľnosti 
povinný postarať sa o ich pre-
miestnenie a následne po ich vy-
prázdnení o uloženie na vyhrade-
né miesto. Pokiaľ ide o prekáž-

Dôležité časti zo VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ 
obce Košeca platné od 1. 1. 2008
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ku spôsobenú stavebnou činnos-
ťou, majiteľ (správca, nájomca 
a pod.) nehnuteľnosti požiada 
poverený subjekt o dočasnú zme-
nu státia nádob.

5. Projektanti a investori pri 
vypracovaní projektových do-
kumentácií rodinných a byto-
vých domov musia umiestnenie 
všetkých druhov nádob na od-
pad konzultovať s Obecným úra-
dom Košeca.

6. Zakazuje sa premiestňovať 
nádoby na odpad a akokoľvek 
manipulovať s ich obsahom (pri-
svojovať si ich obsah, umiestňo-
vať odpad do iných než k tomu 
určených nádob, resp. vysýpať 
ho, vyberať alebo odnášať zložky 
odpadu zo zberných nádob).

(6) Zber a preprava komu-

nálnych odpadov

1. Obec Košeca je povinná:
a/ zabezpečiť a umožniť zber 

a prepravu komunálnych odpa-
dov vznikajúcich na jej území 
za účelom ich zhodnotenia ale-
bo zneškodnenia v súlade so zá-
konom, vrátane zabezpečenia 
zberných nádob zodpovedajú-
cich systému zberu komunál-
nych odpadov v obci a zabezpe-
čenie priestoru, kde môžu obča-
nia odovzdávať oddelené zložky 
komunálnych odpadov v rámci 
separovaného zberu,

b/ zabezpečiť podľa potreby, 
najmenej však dvakrát do roka, 
zber a prepravu vytriedených od-
padov z domácností s obsahom 
škodlivín (nebezpečné zložky ko-
munálnych odpadov) a elektro 
odpadov z domácností,

c/ zabezpečiť priestor, kde 
môžu občania odovzdávať od-
delené zložky komunálnych od-
padov v rámci separovaného 
zberu,

d/ podľa §39 ods.15 Zákona 
o odpadoch umožniť výrobcovi 
elektrozariadení zaviesť a pre-
vádzkovať na území obce systém 
oddeleného zberu elektroodpa-
dov z domácností a umožniť mu 
v rozsahu potrebnom na tento 
účel užívať existujúce zariade-
nie na zber odpadov, resp. obec 
je povinná umožniť výrobcovi 
zriadiť na jeho pozemkoch za-
riadenie na zber elektroodpadu 
z domácností,

e/ individuálne riešiť možnosť 
združovania jednotlivých vlastní-
kov (nájomcov) bytových jedno-
tiek, pre využívanie jednej kuka 
nádoby.

2. Odpady budú vyvážané od 
všetkých producentov :

a/ jedenkrát za týždeň v stredu 
a ak na tento deň pripadne svia-
tok, odpady budú vyvážané deň 
dopredu, prípadne podľa ozná-
menia v miestnom rozhlase,

b/ veľkoobjemové kontajnery 
vždy po ich naplnení počas jar-
ného a jesenného upratovania

3. Pravidelný zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálnych 
odpadov zabezpečuje podľa har-
monogramu vývozov poverený 
subjekt (TEKOS, s. r. o. Nová 
Dubnica).

(7) Separovaný zber od-

padov

3. Na území obce sa osobitne 
zbierajú nasledovné zložky ko-
munálneho odpadu:

a/ papier
b/ sklo
c/ plasty 
d/ kovy
e/ nebezpečné zložky komu-

nálneho odpadu
f/ elektro odpad z domácnos-

tí
g/ tetra paky (obaly zakysané-

ho, trvanlivého mlieka, džúsov, 
vína.....)

4. Obecné zastupiteľstvo do-
datkom k VZN môže nariadiť 
zber ďalších zložiek komunálne-
ho odpadu a stanoviť podmienky 
pre ich zhromažďovanie.

5. Pôvodca odpadu je povinný 
na mieste vzniku odpadu zložky 
komunálneho odpadu uvedené 
v odseku 3 do doby odloženia 
na určené miesto oddelene skla-
dovať.

6. Pôvodca odpadu, ktorý 
zložky komunálneho odpadu 
nezlikviduje iným spôsobom 
ako odovzdaním v zberni dru-
hotných surovín, organizovaným 
zberom, je povinný vytriedenú 
zložku komunálneho odpadu od-
ložiť do zbernej nádoby, alebo 
zlikvidovať spôsobom určeným 
v tomto VZN.

6. Na uloženie separovaného 
odpadu  slúži :

h/ PVC vrecia /k dispozícii 

zdarma na OcÚ/
7. Zberné stredisko na zhro-

mažďovanie vytriedených zlo-
žiek komunálneho odpadu 
a opotrebované pneumatiky (§ 
7 odsek 2 tohto VZN označova-
né písmenom N) sa nachádza vo 
dvore Obecného úradu.

8. Zber železného šrotu bude 
vykonaný 2 krát ročne podľa har-
monogramu vývozu.

9. Zhodnocovanie biologické-
ho odpadu si bude zabezpečovať 
pôvodca domácim kompostova-
ním.

Biologický odpad vznikajúci 
pri udržiavaní verejnej zelene sa 
bude zhodnocovať na komunit-
ných kompostoviskách.

10. Ak sa pri vývoze separova-
ných zložiek komunálneho od-
padu zistí, že v zbernej nádobe 
je zložka znečistená iným odpa-
dom v takom rozsahu, že nie je 
možné účelne zhodnotiť separo-
vané zložky, nádoba bude vyve-
zená až pri vývoze zmesového 
komunálneho odpadu. O tomto 
je poverený subjekt povinný in-
formovať pracovníka Obecného 
úradu v Košeci.

(8) Povinnosti majiteľa 

(správcu resp. nájomcu) ne-

hnuteľnosti

1. Majitelia, správcovia resp. 
nájomcovia nehnuteľností, kto-
rí užívajú zberné nádoby, sú po-
vinní :

a/ užívať nádobu tak, aby ju 
nepoškodzovali, po vysypaní 
odpadu ju uzatvárať, v prípa-
de poškodenia zbernej nádoby 
oznámiť závadu poverenému 
subjektu, alebo Obecnému úra-
du v Košeci,

b/ udržiavať vyhradené plochy 
pre nádoby v čistote bez ohľadu 
na to, ako k znečisteniu prišlo,

c/ pripraviť 110 l Kuka nádoby 
pre vývoz,

d/ v zimnom období zabez-
pečovať posyp a odstraňovanie 
snehu z prístupových plôch, kde 
prichádza k manipulácii s nádo-
bami na odpad (súkromné po-
zemky),

e/ dodržiavať rozmiestnenie 
nádob na odpad podľa schvále-
nej dohody alebo projektu.

2. Ak nie je odpad riadne 
pripravený na odvoz, poverený 

subjekt ho neodvezie, najmä ak 
hrozí nebezpečie narušenia jeho 
pracovného plánu, ak by mohlo 
prísť k úrazu pracovníka, prípad-
ne k poškodeniu technického za-
riadenia. Ak príde k takémuto 
prípadu, poverený subjekt ihneď 
po jeho zistení oznámi tento ne-
dostatok majiteľovi, správcovi, 
alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 
ktorý je v tomto prípade závadu 
povinný bezodkladne odstrániť.

3. Pri ukladaní odpadu do 
zberných nádob nie je dovolené 
ich preplňovať a úmyselne ich 
poškodzovať.

4. Zakazuje sa sypať odpad na 
zem, znečisťovať okolie a spaľo-
vať odpad v zberných nádobách, 
alebo používať nádoby na odpad 
pre iné účely.

5. Povinnosti uvedené v od-
seku 1 písmena b) až d) sa ne-
vzťahujú na majiteľov, správcov, 
nájomcov nehnuteľností v tom 
prípade, ak si túto službu objed-
návajú u povereného subjektu.

6. Do nádob na triedený od-
pad je zakázané ukladať iné dru-
hy odpadu, ako tie, na ktoré sú 
určené.

(10) Nakladanie s drob-

nými stavebnými odpadmi 

(DSO)

1. DSO nesmie pôvodca uložiť 
do zbernej nádoby určenej na 
zmesový komunálny odpad.

2. Pôvodca DSO je povinný 
odpad zhromažďovať bezpeč-
ným spôsobom mimo verejného 
priestranstva tak, aby nedochá-
dzalo k poškodzovaniu životné-
ho prostredia, nadmernému zne-
čisťovaniu okolia a zabezpečiť 
si odvoz odpadu na vlastné ná-
klady na skládku odpadov a do 
zberného strediska, ale iba za 
účasti zodpovedného pracovní-
ka povereného subjektu. O takto 
zlikvidovanom DSO dostane po-
tvrdenie a toto je povinný pred-
ložiť Obecnému úradu, ktorý ho 
uloží do svojej evidencie.

3. Držitelia DSO sú povinní 
odpad prednostne vytriediť na 
jednotlivé zložky (drevo, kov, sk-
lo, plast a pod.) a tieto účelne 
zhodnotiť alebo ich odovzdať 
v zbernom stredisku.

4. Iné nakladanie s DSO sa 
zakazuje.
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(11) Kal zo septikov a od-

pad z čistenia kanalizácie

Majitelia (užívatelia) septi-
kov alebo kanalizácie sú povin-
ní zabezpečiť na svoje náklady 
zneškodňovanie kalu a odpadu 
z čistenia kanalizácie v súlade 
s týmto VZN.

(14) Zavedený systém zbe-

ru, prepravy a zneškodňova-

nia komunálneho odpadu

1/ Ak nie je v rodinnom dome 
alebo byte prihlásený k trvalému 
alebo prechodnému pobytu žia-
den občan, môže o zakúpenie 
zbernej nádoby požiadať vlast-
ník alebo užívateľ nehnuteľnosti. 
Zberné nádoby je možné zakúpiť 
na Obecnom úrade Košeca.

Povinné minimálne množstvo 
zberných nádob:

a) Nehnuteľnosti slúžiace na 
bývanie:

• 1 až 4 osôb 
1 zberná nádoba

• 5 a viac osôb  
2 zberné nádoby

b) Iné nehnuteľnosti /úrady, 
školy, organizácie, firmy/ pri 
priemernom počte zamestnan-
cov, žiakov alebo ubytovaných 
osôb

• 1-4 osoby  
1 zberná nádoba

• 5-15 osôb  
2 zberné nádoby

• 16-30 osôb  
3 zberné nádoby

• 31-60 osôb  
4 zberné nádoby

• 61 a viac osôb  
6 zberných nádob

Miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady

1/ Miestny poplatok  za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady /ďalej len poplatok/ 
sa platí za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré 
vznikajú na území obce.

2/  Ak ďalej nie je ustanovené 
inak, poplatok platí poplatník, 
ktorým je

fyzická osoba, ktorá má v obci 
trvalý alebo prechodný pobyt, 
alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať alebo užíva 
byt, nebytový priestor, pozem-
nú stavbu alebo jej časť, alebo 
objekt, ktorý nie je stavbou ale-
bo záhradu, ovocný sad, trvalý 
trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie , pozemok v zastava-
nom území obce okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľ-
nosti ako vodná plocha;

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

na podnikanie; 
podnikateľ, ktorý je oprávne-

ný užívať alebo užíva nehnuteľ-
nosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania.

3/ Poplatok od poplatníka 
v ustanovenej výške  vyberá 
obec.

4/ Poplatková povinnosť vzni-
ká dňom, kedy je poplatník pri-
hlásený k trvalému alebo pre-
chodnému pobytu. Poplatková 
povinnosť zaniká dňom, ktorým 
zanikne skutočnosť zakladajúca 
vznik poplatkovej povinnosti.

5/ Sadzba poplatku:
pre fyzické osoby je 1,15 Sk za 

osobu a kalendárny deň = 420,- 
Sk/osoba/rok

podniky, podnikatelia, organi-
zácie za vývoz 1 smetnej nádoby 
1 krát za týždeň 35,- Sk

6/ Poplatok vyrubí obec pla-
tobným výmerom.

7/ Splatnosť poplatku:
jednorázovo,
formou splátok.

8/ O zníženie poplatku možno 
žiadať na základe preukázania sa 
v týchto prípadoch:

• ak sa občan v určenom ob-
dobí dlhodobo zdržiava v zahra-

ničí;
• ak občan svoju neprítom-

nosť v obci preukáže z dôvodu 
štúdia alebo zamestnania mimo 
obec  vo výške 50%;

• ak občan dovŕšil 70 rokov 
veku vo výške 50%;        

• občania držitelia preukazu 
zdravotne ťažko postihnutého 
občana vo výške 50%.

Poznámka: Občan môže po-
žiadať iba o jednu z týchto mož-
ných úľav z poplatku. Tzn., že 
ak ide o osobu zdravotne ťažko 
postihnutú, ktorá má nad 70 ro-
kov, bude jej poskytnutá úľava 
vo výške 50%.

(15) Záverečné ustanove-

nia

1. Toto VZN číslo 3/2007 
o nakladaní s komunálnymi 
a drobnými stavebnými

odpadmi bolo schválené Obec-
ným zastupiteľstvom v Košeci, 
dňa 4. 12. 2007, uznesením č. 
109/2007.

2. VZN číslo 3/2007 o nakla-
daní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi

nadobúda účinnosť 1. 1. 
2008.

3. Dňom nadobudnutia účin-
nosti tohto VZN sa ruší VZN 
č. 1/2005 o miestnych daniach, 
a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

VZN č.4/2007 o miestnych daniach na území obce K O Š E C A
• daň z nehnuteľností
• daň za psa
• daň za užívanie verejného 

priestranstva
• daň za nevýherné hracie 

prístroje
Základné ustanovenia o zda-

ňovaní pozemkov, stavieb, bytov 
a nebytových priestorov sú uve-
dené v zákone č. 582/2004 Z. 
z. a jeho ďalších noviel  o miest-
nych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady (v ďalšom 

texte len zák. č. 582/2004 Z. z.). 
Tieto ustanovenia upravujú da-
ňovníka, dane z nehnuteľností, 
predmet dane z nehnuteľností, 
základ dane z nehnuteľností, zá-
kladné ročné sadzby dane z ne-
hnuteľností, ktoré môže obec 
všeobecne záväzným nariade-
ním zvýšiť alebo znížiť, oslobo-
denie vybraných druhov pozem-
kov a zníženie dane správcom 
dane, vznik a zánik daňovej po-
vinnosti, povinnosť predklada-
nia daňového priznania, vyrube-

nie dane a platenie dane.

Správu dane z nehnuteľností, 
dane za psa, dane za užívanie ve-
rejného priestranstva a dane za 
nevýherné hracie prístroje vyko-
náva obec Košeca prostredníc-
tvom Obecného úradu v Košeci 
(ďalej len správca dane).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
daň z pozemkov
daň zo stavieb

daň z bytov a z nebytových 
priestorov v bytovom dome

DAŇ ZA PSA
Sadzba dane za psa je 100,- 

Sk za jedného psa a kalendár-
ny rok.

Spôsoby platenia dane:
• v hotovosti do pokladne 

Obecného úradu,
• peňažnou poukážkou,
• prevodným príkazom z ban-

ky.

Obecné zastupiteľstvo v Košeci na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov a na základe zák. č. 582/2004 Z. z  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 
odpady a jeho ďalších noviel vydalo pre územie obce Košeca VZN
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Pozemky r. 2007 r. 2008

Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné 
sady

0,0375 Sk/m2 0,0402 Sk/m2

(13,40 x výmera) 0,28% (13,40 x výmera) 0,30%

Trvalé trávne porasty
0,0027 Sk/m2 0,0029 Sk/m2

(1,08 x výmera) 0,25% (1,08 x výmera) 0,27%

Záhrady
0,1512 Sk/m2 0,168 Sk/m2

(56 x výmera) 0,27% (56 x výmera) 0,30%

Lesné pozemky
0,00992 Sk/m2 0,0107 Sk/m2

(3,97 x výmera) 0,25 % (3,97 x výmera) 0,27%

Rybníky
0,0075 Sk/m2 0,0081 Sk/m2

(3 x výmera) 0,25% (3 x výmera) 0,27%

Zastavané plochy a nádvoria
0,1512 Sk/m2 0,168 Sk/m2

(56 x výmera) 0,27% (56 x výmera) 0,30%

Stavebné pozemky
2,016 Sk/m2 2,52 Sk/m2

(560 x výmera) 0,36% (560 x výmera) 0,45%

Ostatné plochy
0,1512 Sk/m2 0,1512 Sk/m2

(56 x výmera) 0,27% (56 x výmera) 0,27%

Stavby r. 2007 r. 2008

Stavby na bývanie
1,50 Sk + 1,00 Sk za každé 

nadzemné podlažie

        1,62 Sk/m2 + 
1,00 Sk za každé ďalšie 

nadzemné podlažie

Poľn. prvovýroba, skleníky 1,5 Sk/m2 1,62 Sk/m2

Garáže 6,00 Sk/m2 7,00 Sk/m2

Rekreačné chaty 5,00 Sk/m2 6,00 Sk/m2

Priemyselné stavby 20,00 Sk/m2

22,00 Sk/m2 + 2,00 Sk 
za každé ďalšie nadzemné 

podlažie

Podnikateľské objekty 25,00 Sk/m2

27,00 Sk/m2 + 2,00 Sk 
za každé ďalšie nadzemné 

podlažie

Ostatné stavby 5,00 Sk/m2

6,00 Sk/m2 + 2,00 Sk 
za každé ďalšie nadzemné 

podlažie

Byty r. 2007 r. 2008

Byty a nebytové priestory 2,00 Sk/m2 2,50 Sk/m2
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VZN č. 5/2007 o úhrade za poskytnutú 
opatrovateľskú službu v obci KOŠECA

V zmysle ustanovenia paragrafu 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona 
č.195/1998 o sociálnej pomoci :

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob určenia 
úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú 
opatrovateľskú službu.

Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí 
podľa skutočného rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných 
úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu 
so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný 
úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu 
so spoločenským prostredím.

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce 
v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím 
poskytované v rámci opatrovateľskej služby je určená nasledovne:

1. Nevyhnutné životné úkony:

 Úhrada:
 
 a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,
 pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri
 presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,
 pomoc pri použití WC  14 ,- Sk/deň

 b/ donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého
 jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití  18,- Sk/deň 
 c/ dohľad  30,- Sk/hod.

 d/ kúpanie – umytie vlasov  20,- Sk/deň
 e/ starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené
 rodinné prostredie  60,- Sk/deň 
 
2. Nevyhnutné práce v domácnosti 

 a/ donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola,
 donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
 a ich čistenie  20,- Sk/deň
 
 b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
 s prevádzkou domácnosti  30,- Sk/deň

 c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti  100,- Sk/deň

 d/ príprava a varenie raňajok  30,- Sk/ úkon
 obeda  30,- Sk/ úkon
 večere  30,- Sk/ úkon
 prípadne olovrantu  30,- Sk/ úkon 

 e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
 a ostatnej bielizne  14,- Sk/kg

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:

 a/ sprievod na kultúrne podujatia, telovýchovné podujatia
 a iné verejné podujatia  15,- Sk/deň

 b/ sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných
 záležitostí  50,-Sk/deň

Nová pracovná doba 
na Obecnom úrade v Košeci

Vyšli sme vám v ústrety a v stredu si môžete vybaviť čo potre-
bujete až do 17. hodiny:

PONDELOK 7.30 – 15.30

UTOROK 7.30 – 15.30

STREDA 7.30 – 17.00

ŠTVRTOK 7.30 – 15.30

PIATOK 7.30 – 14.00

Redakcia: šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Švehlová
členovia: PaedDr. Anna Podskočová, Helena Pavlíková, 

      Mária Kalamenová, Jana Sláviková

KOŠECKÉ KOŠECKÉ 
NOVINYNOVINY

Uverejnené príspevky sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Vyhradzujeme si právo na výber, krátenie a redakčnú úpravu príspevkov.

Viac na www.koseca.sk
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