Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote, konaného dňa
29. júna 2016

Program:

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Záverečný účet obce za r. 2016 – schválenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota.
5. Prehodnotenie platu starostu obce
6. Rôzne
1.
2.
3.
4.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – p. Renáta Lacová prítomná od bodu 6 po prijatých uzneseniach.
P. starosta privítal prítomných. Program zasadnutia a materiál dostali poslanci s pozvánkou, nakoľko
neboli námietky pokračovalo sa podľa programu.
Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Vladimíra Makiša a Ing. Ľubomíra Kršáka.
Bod 2. P. starosta prečítal uznesenia zo zápisnice z dňa 20.4.2016 a konštatoval, že všetky uznesenia
boli splnené.
Bod 3. P. Mišáková informovala, že Návrh záverečného účtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Petrova Lehota počas 15 dní. Záverečný účet za r. 2015 bol vypracovaný v zmysle zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.. a v z.n.p. Vychádza z výsledkov
hospodárenia za r. 2015
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
schvaľuje Záverečný účet obce Petrova Lehota a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 4. P. starosta informoval, že je potrebné prijať nové Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len
VZN/ obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Petrova Lehota. Návrh tohoto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Petrova Lehota a bolo
doručené aj poslancom obecného zastupiteľstva. P. starosta vysvetlil poslancom niektoré body vo
VZN, na ktoré sa dotazovali. Potom sa pristúpilo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota.
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Bod 5 P. starosta informoval poslancov o prehodnotení platu starostu a výške úväzku. Nakoľko
poslanci nemali návrhy na zmenu – úväzok i plat starostu zostáva na úrovni vypočítanej podľa zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí ... v znení neskorších
zmien a predpisov.
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Schvaľuje plat starostu bez odmeny, v minimálnej základnej výške podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
v z.n.p.
Za: 4
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Bod 6. Rôzne
P. starosta a poslanci konštatovali, že došlo k spornej interpretácii riešenia – spevnenia komunikácie.
pri Ľubomírovi Matúšovi. Starosta informoval o cenovej ponuke 14 €/m2 opravy tejto komunikácie
/cena obsahuje dovoz, opravu a odvoz materiálu a vyspravenie cesty/ . Nakoľko ide o úsek cca od 75
do 100 m2 poslanci sa dohodli na dočasnej úprave tejto časti miestnej komunikácie /nakoľko na
rekonštrukciu miestnych komunikácií je v tomto roku podaný projekt aj na úsek tejto trasy/. Poslanci
sa rozhodli prijať nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Po vzájomnej dohode a pomoci všetkých zúčastnených doporučuje vysypať jamy kamennou drťou,
ktorá sa zrovná, aby bola komunikácia dočasne upravená, v prípade potreby zabezpečiť malý bager na
prepravu a rozhrnutie drte.
Za:4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

P. starosta informoval, že je vypracovaný návrh na dodávku a montáž elektronického
zabezpečovacieho systému pri Vodojeme Petrova Lehota v cene 430 € bez DPH.
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Poveruje starostu k realizácii elektronického zabezpečovacieho systému pri Vodojeme Petrova Lehota
podľa cenovej ponuky vypracovanej spoločnosťou: Milan Bačinský- EleXis,, Dubnica nad Váhom
v cene 430 € bez DPH.
Za:4

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Poslanec Ing. Makiš sa dotazoval na oplotenie detského ihriska v areáli OcÚ. Poslanci sa vzájomne
dohodli, že vhodnejšie riešenie by bolo výmena oplotenia, ale celého areálu OcÚ a KD spolu
s bránou. Tu je potrebné zvážiť, aké oplotenie riešiť.
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote
Poveruje starostu, aby dal vypracovať cenovú ponuku na oplotenie celého areálu vo výške cca 1,20 m
s pogumovaným pletivom a samohybnou bránou.
Za:4
Zdržal sa: 0
Proti: 0

P. poslanec Ing. Kršák sa dotazoval či sa pokročilo v riešení odkúpenia pozemkov pod domom
smútku. Starosta informoval, že je to dlhodobá záležitosť, ktorá je stále v riešení.
Starosta
- informoval: o vykonaní obnovy náteru strešnej krytiny na veži kostola
- o vykonaní kontroly z Okresného úradu v Trenčíne – odboru životného prostredia /právomoci obce
na úseku odpadového hospodárstva, na úseku štátnej vodnej správy a na úseku ochrany prírody
a krajiny/. Riešiť je potrebné najmä vyčistenie potoka nad Požiarnou nádržou. Potok je v správe
Štátnych lesov SR, už boli viaceré rokovania a výzvy na riešenie tohto stavu.
- informoval o liste p. Titurusa Rastislava, ktorý informoval obec o tvorení skládky odpadu v lokalite
Chríb. Starosta konštatoval, že tento neporiadok bol odstránený, vytriedený a následne zlikvidovaný
spoločnosťou Borina Ekos. s..r.o. Občania by mali byť viac disciplinovaní pri triedení odpadu, verí,
že sa tak stane, ak budú v obci umiestnené ďalšie kontejnery na jednotlivé komodity odpadov a po
platnosti nového VZN o nakladaní s odpadmi.
Nakoľko už neboli žiadne návrhy a podnety, starosta zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Ing. Vladimír Makiš
Ing. Ľubomír Kršák

Zapísala: Mária Mišáková

Radko Rožánek
starosta obce

Obec Petrova Lehota na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Petrova Lehota

Obec Petrova Lehota (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 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 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) vydáva všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota.

§1
PREDMET ÚPRAVY
1.

Obec všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok
obyvateľov obce a životného prostredia v obci.

2.

Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a programom obce
podrobnosti o
a)

nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce,

b)

spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce,

c)

nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území obce,

d)

nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne na území obce,

e)

spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce,
najmä zberu
1.

elektroodpadov z domácností,

2.

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

3.

použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,

4.

veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,

5.

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 na území obce,

h)

prevádzkovaní zberného dvora na území obce,

i)

spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce,

j)

dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad na území obce.

3.

Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti 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.

§2
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1.

Na účely nariadenia sa rozumie:
a)

biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny komunálne odpady
podľa katalógu odpadov.

b)

biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom - biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad, ktorého pôvodcom nie je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

c)

biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene - biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov.

d)

bytovým domom - budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

e)

distribútorom pneumatík - 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.

f)

drobným stavebným odpadom - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok drobné
stavebné odpady.

g)

držiteľom odpadu - pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

h)

držiteľom starého vozidla - osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

i)

elektroodpadom - elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia
v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

j)

elektroodpadom z domácností - elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad z

elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. Žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť, ktorý je zložkou komunálnych odpadov z triedeného zberu
je súčasťou elektroodpadu z domácností.
k)

elektrozariadeniami - zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd
alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého
prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre
striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

l)

historickým elektroodpadom - elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia
uvedeného na trh do 13. augusta 2005.

m)

harmonogramom vývozu - podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, ktorého
súčasťou je určenie intervalov na zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek.

n)

jedlými olejmi a tukmi - jedlé oleje a tuky z domácností.

o)

kalendárovým zberom - zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v
určenom čase, ktorý určí obec v nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla
alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto
zbere informuje obyvateľov vopred prostredníctvom [miestneho rozhlasu,
vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce].

p)

komunálnymi odpadmi - odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a
parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v
správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických
osôb.

q)

množstvovým zberom - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach
vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom odpadu za daný čas.

r)

nakladaním s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

s)

nebezpečnou látkou - látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa
kritériá stanovené v časti 2 až 5 prílohy I 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.

t)

nebezpečným odpadom - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
uvedenú v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení.

u)

objemným odpadom - komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného
harmonogramu vývozu.

v)

odpadom - hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi.

w)

odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktorá je odpadom.

x)

oprávnenou osobou - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou
uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/alebo drobným
stavebným odpadom a zároveň má živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných
orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.

y)

OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej
bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch.

z)

odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok - odpad z oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok
alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov:
1.

rozpúšťadlá,

2.

kyseliny,

3.

zásady,

4.

fotochemické látky,

5.

pesticídy,

6.

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

7.

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,

8.

oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,

9.

farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

10. detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
11. olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,
12. vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti,
13. drevo obsahujúce nebezpečné látky.
aa)

pôvodcom odpadu - 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.

ab)

prevádzkovateľom kuchyne - fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

ac)

rodinným domom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve
nadzemné podlažia a podkrovie.

ad)

spätným zberom elektroodpadu - odobratie elektroodpadu z domácností od jeho
držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia
1.

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,

2.

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.

ae)

spätným zberom odpadových pneumatík - bezplatný zber odpadovej pneumatiky
distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky alebo iného tovaru.

af)

stanovišťom zbernej nádoby - miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo
kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym
požiadavkám.

ag)

starým vozidlom - vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

ah)

systémom zberu odpadov - určenie počtu a veľkosti zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a vytriedenú zložku komunálneho odpadu, interval ich vývozu a
ich umiestnenie na území obce.

ai)

triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.

aj)

triedeným zberom - zber vytriedených odpadov.

ak)

triedeným zberom komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.

al)

treťou osobou - 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.

am) veľmi malým elektroodpadom - elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25
centimetrov.
an)

vyhradeným prúdom odpadu - odpad z vyhradeného výrobku.

ao)

vytriedenou zložkou komunálneho odpadu - vytriedená zložka, ktorá neobsahuje
iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.

ap)

zákonom o miestnych daniach - zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.

aq)

zberom odpadu - zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na
spracovanie odpadov.

ar)

zbernou nádobou - typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece,
kam držiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zložku
komunálneho odpadu) ukladá.

as)

zberným dvorom - zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou,
združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo
združením obcí na túto činnosť.

at)

zberným miestom elektroodpadu - 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.

au)

zmesovým komunálnym odpadom - nevytriedený komunálny odpad alebo
komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

aw) zložkou komunálnych odpadov – časť komunálnych odpadov, ktorú možno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

§3
PRÁVA A POVINNOSTI OBCE
1.

Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec s výnimkami, ktoré
ustanovuje zákon o odpadoch.

2.

Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi iba oprávnená osoba.

3.

Výber osoby oprávnenej na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetky druhy
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov spadá výlučne do pôsobnosti
obce a obec rozhoduje o výbere oprávnenej osoby, s ktorou obec uzatvorí zmluvu na
nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, za ktoré
zodpovedá.

4.

Obec zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov
a)

zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu
vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade
so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,

b)

zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.

jedlých olejov a tukov a

2.

biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene,

c)

zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty,
kovy, sklo, kompozitné obaly (tetrapaky),

d)

umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, tretej osobe alebo príslušnej OZV pre daný vyhradený prúd odpadu
na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov,

e)

umožňuje OZV pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, na náklady OZV,
zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a

f)

zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných
odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

5.

Obec určuje počet a objem zberných nádob, interval odvozu vyzbieraných odpadov a
stanovištia zberných nádob alebo vriec na zmesový komunálny odpad a triedené zložky
komunálnych odpadov, t.j. papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly.

6.

Obec na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikateľa, ktorý preukáže, že množstvo ním vyprodukovaných komunálnych
odpadov je presne merateľné a komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
§4
PRÁVA A POVINNOSTI PÔVODCOV A DRŽITEĽOV ODPADOV

1.

Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a nariadením.

2.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať
jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.

3.

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

4.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad,
oznámiť túto skutočnosť spôsobom uvedeným v § 14 príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva alebo obci.

5.

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinný:
a)

zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

b)

používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,

c)

ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na účely
ich zberu na miesta určené obcou,

d)

pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne 2 metre od okraja vozovky tak, aby
bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo
stanovišťa zbernej nádoby,

e)

zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na
dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako
stanovište zberných nádob,

f)

po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby,

g)

ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,

h)

zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim únikom
odpadov,

i)

zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných
mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého
znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté
a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,

j)

v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca
odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady.

6.

Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.

7.

Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla
osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

8.

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

9.

Zakazuje sa
a)

vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu
zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,

b)

znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,

c)

ukladať do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby
určené,

d)

využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov,

e)

ukladať do zberných nádob odpad ak sú zberné nádoby plné,

f)

ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,

g)

ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber komunálnych odpadov,

h)

spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,

i)

spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na voľnom priestranstve.

§5
SYSTÉM ZBERU PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŇOVANIA
ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
1.

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho
odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho
odpadu.

2.

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby s objemom 110 litrov
(1 - 5 osôb), alebo s objemom 1 100 litrov (1 - 40 osôb).

3.

Zberná nádoba musí byť označená nálepkou podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu.

4.

Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob 1 x za 14 dní.

5.

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho
odpadu, ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona
o miestnych daniach majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
zahrnuté v danom poplatku.

6.

Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov bude na požiadanie na území obce
zavedený množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov v rámci, ktorého
bude dohodnutý potrebný počet a druh nádob. Právnická osoba a fyzická osoba
podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie odvozu
zmesových komunálnych odpadov.

7.

Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na
území obce výhradne oprávnená osoba.

8.

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

§6
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV
Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH SPOLU S OBALMI
1.

OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady
na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo, kovy
a kompozitné obaly. Obec je umožní takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek
komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly.

7.

Na zber plastov sú určené žlté zberné nádoby s objemom 1 100 litrov umiestnené na
určených zberných miestach v obci s intervalom vývozu 1 x za šesť týždňov a PE vrecia.

8.

Na zber skla sú určené zelené zberné nádoby s objemom 1 100 litrov umiestnené na
vyhradených zberných miestach v obci s vývozom podľa potreby.

9.

Na zber papiera sú určené modré zberné nádoby s objemom 1 100 litrov umiestnené na
vyhradených zberných miestach v obci s vývozom podľa potreby.

10. Na zber kovov sú určené červené zberné nádoby s objemom 1 100 litrov umiestnené na
vyhradených zberných miestach v obci s vývozom podľa potreby.
11. Na zber kompozitných obalov sú určené zberné nádoby s objemom 1 100 litrov
umiestnené na vyhradených zberných miestach v obci s vývozom podľa potreby.
12. Zberná nádoba na triedený zber komunálnych odpadov musí byť označená nálepkou
podľa veľkosti nádoby a intervalu vývozu. Nálepka musí byť čitateľná, umiestnená na
zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahovať údaj o tom, pre odpad z ktorých
výrobkov je zberná nádoba určená.
§7
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z ELEKTROODPADOV
Z DOMÁCNOSTÍ VRÁTANE ŽIARIVIEK A SVIETIDIEL
1.

Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do
miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad.

2.

Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad alebo nádob na triedený zber.

3.

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci
zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe, ktorý
organizuje oprávnená osoba po dohode s obcou 2 x ročne.

4.

Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta
elektroodpadu.

5.

Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad

6.

a)

distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,

b)

na miesto určené podľa odseku 6., ak je zriadené,

c)

osobe oprávnenej na zber elektroodpadu.

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené obcou v rámci
systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, ak je zavedený v obci výrobcom
elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.

7.

Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s obcou, v ktorej sa špecifikujú
podmienky tohto zberu.

8.

Zber elektroodpadov z domácností sa na území obce môže byť zabezpečený aj mobilným
zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s obcou.

9.

Obec zverejní po uzatvorení zmluvy podľa odseku 7 alebo po dohode podľa odseku 8.
spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na
webovej stránke obce) aktualizovaný harmonogram vývozu zohľadňujúci systém
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností.

10. Elektroodpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjektom ako oprávneným
osobám (napr. pouličným výkupcom).
§8
TRIEDENÝ ZBER PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
A AUTOMOBILOVÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
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 spolu s týmto odpadom.

2.

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú
spolu s týmto odpadom.

3.

Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo nádob na triedený zber.

4.

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu
v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe, ktorý
organizuje oprávnená osoba po dohode s obcou 2 x ročne.

5.

Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom
spätného zberu alebo prostredníctvom zberného miesta ako je uvedené v odseku 6.

6.

Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o
použité

7.

a)

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

b)

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

Použité prenosné batérie – monočlánky a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto
určené obcou v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a

akumulátorov, ak je zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo
OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.
8.

Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu
použitých prenosných batérií a akumulátorov musí uzatvoriť zmluvu s obcou, v ktorej sa
špecifikujú podmienky tohto zberu.

9.

Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území obce môže byť
zabezpečený aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba
po dohode s obcou.

10. Obec zverejní po uzatvorení zmluvy podľa odseku 8 alebo po dohode podľa odseku 9.
spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na
webovej stránke obce) aktualizovaný harmonogram vývozu zohľadňujúci systém
oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov.
11. Použité prenosné batérie a akumulátory sa nemôžu odovzdávať iným subjektom ako
oprávneným osobám (napr. pouličným výkupcom).

§9
TRIEDENÝ ZBER VETERINÁRNYCH LIEKOV A HUMÁNNYCH LIEKOV
NESPOTREBOVANÝCH FYZICKÝMI OSOBAMI A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
1.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a
zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

§ 10
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
1.

Na území obce sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu a odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje systém kalendárového zberu
minimálne 2 x za rok.

2.

Systém zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa
realizuje pristavením veľkokapacitných kontajnerov oprávnenou osobou pre jednotlivý
druh odpadu na miesto dostupné z verejnej komunikácie.

3.

V rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok môžu držitelia odpadov
odovzdať nasledovné oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
a)

rozpúšťadlá, kyseliny a zásady,

b)

pesticídy,

c)

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť patriaci do komunálneho odpadu,

3.

d)

vyradené zariadenia
a mrazničky),

obsahujúce

chlórfluórované

uhľovodíky

(chladničky

e)

jedlé oleje a tuky,

f)

oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,

g)

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

h)

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako tie, ktoré obsahujú nebezpečné
látky,

i)

detergenty obsahujúce nebezpečné látky (čistiace prostriedky),

j)

olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť, netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie a iné batérie,

k)

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
obsahujúce nebezpečné časti,

l)

drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Termíny a spôsob zberu budú vyhlásené prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením
na úradnej tabuli a oznámením na webovej stránke obce.

§ 11
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
1.

Pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov (odpad zo zelene, záhrad, ďalej len BRO)
žijúci v rodinných domoch prednostne zhodnocujú odpad zo zelene na vlastných
pozemkoch domácim kompostovaním. V prípade väčšieho množstva BRO (sezónne
čistenie záhrad, zber úrody) z pozemkov fyzických osôb, obec zabezpečí zhodnotenie BRO
u oprávnenej osoby pristavením veľkoobjemového kontajnera.

2.

Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a to z dôvodu, že najmenej 50% obyvateľov
obce kompostuje vlastný odpad.

3.

Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený minimálne 2 x ročne v rámci zberu objemného
odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

§ 12
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM ODPADOM
A REŠTAURAČNÝM ODPADOM OD PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE

1.

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

2.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností uvedených v článku 4 nariadenia
zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

3.

Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na
zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou
miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach.

4.

Nakladanie biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom môže pre
prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba, ktorá má všetky potrebné súhlasy orgánov
štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.

5.

Prevádzkovateľ kuchyne nesmie uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu.

6.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania oprávnenej
osobe tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy ani
verejnosť.

7.

Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho
pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.

8.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi.

§ 13
ŠATSTVO A TEXTÍLIE
1.

Na území obce je na zber šatstva a textílií umiestnená špeciálna zberná nádoba určená na
textil a šatstvo. Nádoba je vo vlastníctve zmluvného odberateľa, ktorý zabezpečuje
vyprázdňovanie kontajnerov na vlastné náklady.

2.

Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň, obuv, príp. iné druhy textilu, ktoré sú určené na opätovné využitie a na
humanitárne účely. Šatstvo a textílie nesmú byť znečistené priemyselnými olejmi, vlhké,
roztrhané alebo inak znehodnotené.

3.

Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie je 1 x mesačne.

§ 14
NAHLASOVANIE NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU

1- Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, ktoré
je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba
alebo právnická osoba oznámiť obci ústne priamo na obecnom úrade v čase
prevádzkových hodín alebo písomne na adrese Obecný úrad Petrova Lehota, Petrova
Lehota č. 51, 913 26 Motešice alebo e-mailom na adrese info@petrovalehota.sk alebo
môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.

§ 15
ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
1.

Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to systémom
zberu prostredníctvom oprávnenej osoby za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona
o miestnych daniach.

2.

Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa realizuje do
veľkoobjemového kontajnera, ktorý na požiadanie obce pristaví oprávnená osoba na
nakladanie s KO.

3.

Pristavenie zberných nádob oprávnenou osobou bude určené v stanovenom termíne.

4.

Presný termíny bude vždy spresnený spôsobom obvyklým (miestnym rozhlasom,
vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce).

§ 16
PRIESTUPKY A KONTROLA NAD DODRŽIAVANÍM USTANOVENÍ VZN

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)

uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

b)

uloží do zbernej nádoby určenej na iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná
nádoba určená,

c)

zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,

d)

nesplní oznamovaciu povinnosť (neoznámi nezákonné umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, ktorú vlastní, užíva alebo má v prenájme),

e)

zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami KO alebo rozoberá či inak
zasahuje do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na nakladanie
s elektroodpadom,

g)

je konečný používateľ pneumatiky a neodovzdá túto distribútorovi pneumatík alebo
na miesto určené obcou,

h)

ukladá oddelene vyzbierané zložky KO, na ktoré sa uplatňuje RZV, a vytriedený BRKO
na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

i)

nenakladá s KO v súlade s VZN obce, nezapojí sa do systému zberu KO v obci, neužíva
zberné nádoby zodpovedajúce zberu KO v obci, neukladá ZKO, oddelene zbierané
zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu KO v obci,

j)

vykonáva na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu KO bez zmluvy
s obcou, v prípade odpadu z vyhradených výrobkov aj zmluvu s OZV. Uvedené sa
netýka kuchynského odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.

2. Za priestupky uvedené v odseku 1. môže obec uložiť pokutu do výšky 1 500,00 EUR.
Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom
kontrolných orgánov obce, ktorými pre účely dodržiavania tohto VZN sú:
a)

starosta obce,

b)

poslanci obecného zastupiteľstva,

c)

kontrolór Obce,

d)

iné osoby poverené Obcou.

§ 17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota bolo schválené obecným
zastupiteľstvom v Petrovej Lehote dňa 29.06. 2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
zverejnenia na úradnej tabuli obce.

2.

Nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 sa ruší platnosť
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota zo dňa 04.04. 2013
vrátane jeho dodatkov.

Obec Petrova Lehota

Záverečný účet Obce
Petrova Lehota
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015

Predkladá : Mária Mišáková
Spracoval: Mária Mišáková
V Petrovej Lehote dňa 30. mája 2016
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 1. júna 2016.
Záverečný účet schválený OZ dňa 29. júna 2016, uznesením č. 14/2016.
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet po zmenách tiež ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2014 uznesením č.24/2014.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena- schválená dňa rozpočtovým opatrením starostu obce dňa 30.3.2015
- druhá zmena schválená dňa 23.4.2015 uznesením č. 11/2015.
- tretia zmena schválená dňa 7.9.2015 uznesením č. 24/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 1.10.2015 uznesením č. 29/2015
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu dňa 10.12.2015.
Rozpočet obce k 31.12.2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

39 510,00

Upravený
rozpočet
po poslednej
zmene
526 670,86

39 510,00
0,00
0,00

56 250,00
232 846,06
237 574,80

56 282,48
232 846,06
237 574,80

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

39 510,00

525 882,86

526 248,65

36 640,00
0,00
2 870,00

48 850,00
245 564,80
233 468,06

47 216,67
245 563,92
233 468,06

Schválený
rozpočet

Skutočné
čerpanie
rozpočtu
526 703,34

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
526 670,86

Skutočnosť k 31.12.2015
526 703,34

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 526 670,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 526 703,34 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
56 250,00

Skutočnosť k 31.12.2015
56 282,48

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 56 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
56 282,48 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
40 935,00

Skutočnosť k 31.12.2015
41 054,37

% plnenia
101%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 29 202,35 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume. 29 264,67 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 7 822,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7 899,47 EUR, čo
je 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 938,16 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 1 961,31 EUR a dane z bytov neboli žiadne. Za rozpočtový rok bolo inkasovaných
58,64. EUR, za nedoplatky z minulých. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 496,86 EUR.
Daň za psa 200,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 50,00 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 640,23 €.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
6 905,00

Skutočnosť k 31.12.2015
6 819,40

% plnenia
99 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6 415,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 365,00 EUR, čo
je 99% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 0,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 6 365,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 490,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 454,40 EUR, čo je
takmer 100 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
521,36

Skutočnosť k 31.12.2015
520,07

% plnenia
100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 521,36 EUR, bol skutočný príjem vo výške
520,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 7 759,64 EUR bol skutočný príjem vo výške 7 888,64.
EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výst. a RR
SR
Ministerstvo dopravy, výst. a RR
SR
Ministerstvo vnútra SR – Okr.úrad
Okresný úrad, odb.starostl.o ŽP
Ministerstvo vnútra SR – Okr.úrad
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR
Účel
165,54 Prenes.výkon. - stavebný úrad
7,69 Prenes.výkon. – doprava a MK
58,74 Hlásenie pobytu obyv., REGOB
16,67 Starostlivosť o ŽP
640,00 Referendum 2015 –skut. 378,14
€
7 000,00 Výmena okien a dverí OcÚ II.et.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
232 846,06

Skutočnosť k 31.12.2015
232 846,02

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 232 846,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 232 846,06 EUR, čo predstavuje 100.% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív: - Predaj kapitálových aktív nebol žiadny.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Príjem z predaja pozemkov
a nehmotných aktív nebol žiadny.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 232 846,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 232 846,06
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery boli nasledovné:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. BA
Environmentálny fond BA

Suma v EUR
Účel
7 000,00 Realizácia projektu det. ihriska
150,00 Práce na realiz. detského
ihriska
225 696,06 Vodovod Petrova Lehota I.etapa

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
237 574,80

Skutočnosť k 31.12.2015
237 574,80

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 237 574,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015
v sume 237 574,80 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Ide o príjem na preklenovací úverový účet č. 243096-2015 zriadený v SZRB na príjem
prostriedkov na Vodovod Petrova Lehota – I. etapa vo výške 225 696,06 €.
Ďalším príjmom finančných operácií v r. 2015 je prijatý úver č. 243 125-2015 v SZRB v sume
11 878,74 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 1.10.2015 uznesením č.28/2015, na
spoluúčasť na projekte Vodovod Petrova Lehota – I. etapa.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
525 882,86

Skutočnosť k 31.12.2015
526 248,65

% čerpania
101 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 525 882,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 526 248,65 EUR, čo predstavuje 101% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% čerpania
46 850,00
47 216,67
101 %
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 46 850,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2015
v sume 47 216,67 EUR, čo predstavuje 101% čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre výkonné a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných 13 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 14 203,21.
EUR, čo je 104 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 4 981,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 063,18.EUR,
čo je 101 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 23 308,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 23 079,82
EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o všetky ostatné prevádzkové výdavky Obecného úradu, ako
sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku, ostatné tovary
a služby.
Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných 4 150,00 EUR bolo skutočné čerpanie 4 138,64 EUR čo predstavuje 100 %
plnenie.
Bežné transfery
- Neboli rozpočtované ani skutočne čerpané.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 810,00. EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 731,82.EUR,
čo predstavuje 94 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
245 564,80

Skutočnosť k 31.12.2015
245 563,92

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 245 564,80 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 245 563,92 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia stavby - Vodovod Petrova Lehota I. etapa vo výške 237 574,80 €
Z rozpočtovaných 237 574,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 237 574,80
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho dotácia zo ŠF bola vo výške 225 696,06 €.
Spoluúčasť obce bola riešená úhradou prostredníctvom čerpania úveru vo výške 11 878,74
EUR.
b) Realizácia stavby - Detské ihrisko vo výške 7 989,12 €
Z rozpočtovaných
7 990,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume
7 989,12..EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho 7 000,00 EUR bola dotácia zo ŠR.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
233 468,06

Skutočnosť k 31.12.2015
233 468,06

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 233 468,06
EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2015 v sume 233 468,06 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Úver č. 243096-2015 bol rozpočtovaný a použitý na predfinancovanie dotácie na projekt
Vodovod Petrova Lehota vo výške 225 696,06 € čo je plnenie na 100 %.

Z rozpočtovaných 7 772,00EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 7 772,00 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Prebytok/schodok kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
56 282,48
56 282,48
0,00

47 216 67
47 216,67
0,00

+9 065,81
232 846,06
232 846,06
0,00

245 563,92
245 563,92
0,00

-12 717,86
- 3 652,05

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

Príjmy z finančných operácií

237 574,08

Výdavky z finančných operácií

233 468,06

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

4 106,02
526 703,34
526 248,65
453,97
0
453,97

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
a príjmovými finančnými operáciami v roku 2015.

Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. je schodok vo výške 3 652,05 EUR a tento bol v rozpočtovom
roku 2015 vysporiadaný z finančných operácií.
Zostatok z rozpočtovaných finančných operácií je vo výške 453,97 €.
Z rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 nebude obec Petrova Lehota vytvárať rezervný
fond obce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. V roku
2015 obec netvorila rezervný fond.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0,00

0,00

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
96,41
0,00

0,00
96,41
0,00

Sociálny fond
Obec v roku 2015 netvorila sociálny fond.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
0,00

0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

194 955,55

435 152,77

Neobežný majetok spolu

193 756,62

434 730,98

193 756,62

434 730,98

1 131,33

324,16

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

1 034,92

160,04

96,41

164,12

67,60

97,63

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

194 955,55

435 152,77

Vlastné imanie

128 184,51

135 999,57

419,87

8 639,44

17 050,12

20 050,12

1 250,00

950,00

Krátkodobé záväzky

3 071,84

2 420,38

Bankové úvery a výpomoci

12 728,28

16 835,02

Časové rozlíšenie

49 720,92

278 947,80

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

16 835,02
0,00
300,00
0,00
1 318,64
801,74

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2015 žiadnu lízingovú zmluvu.
Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na 5 % -né spolufinancovanie projektu Vodovod
Petrova Lehota I. etapa so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou /SZRB/. Úver vo výške
11 878,74 € je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2025. Splátky úveru sa začnú splácať od mája
2016 vo výške 106,00 € mesačne. Splátky úrokov z tohto úveru budú splácané mesačne podľa
predpisu SZRB.

Poskytovateľ
úveru

Účel

PRIMA b. Spol.Pož.nádrž
PRIMA b. PD Vodovod
SZRB a.s. Vodovod I.et.

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

7720,28 2,50
9200,00 2,70
11878,74 2,20

Zabezpečenie
úveru

Vl.prostriedky
Blanko zmenka
Blanko zmenka

Zostatok
k 31.12.2015

1956,28
3000,00
11878,74

Splatnosť

r. 2017
r. 2025
r.2025

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické príspevkové organizácie nerobila v roku 2015
finančné usporiadanie voči takýmto organizáciám..

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MF SR

Kapit.dot.– Projekt dets.ihrisko

7000,00

7000,00

0,00

MF SR

Bež. dot.-Výmena okien a dverí OcÚ

7000,00

7000,00

0,00

MV SR OÚ

Transfer Referendum 2015

378,14

378,14

0,00

MDVa RR

Transfer na úseku dopravy

7,69

7,69

0,00

MDVaRR

Transfer – stavebný úrad

165,54

165,54

0,00

MV SR

Transfer –hlás.občanov a reg,obyv.

58,74

58,74

0,00

Okr.úrad

Transfer na život.prostredie

16,67

16,67

0,00

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v roku 2015 uzatvorila zmluvu s Environmentálnym fondom na realizáciu projektu:
Vodovod Petrova Lehota I. etapa vo výške 225 696,06 € s povinnou 5 % spoluúčasťou
žiadateľa - obce vo výške 11 878,74 €. Stavba: Vodovod Petrova Lehota – I. etapa bola
uskutočnená a odovzdaná. Preinvestované finančné prostriedky vo výške 225 696,06 € boli
zúčtované do 31.12. 2015.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2015 nedostala a nevykonávala finančné vysporiadanie s rozpočtom VÚC
Trenčianskeho kraja.

13.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Lehote č. 24/2014 zo dňa 24.
novembra obec nepredkladá a neschvaľuje programový rozpočet.
13. Uznesenie k záverečnému účtu Obce Petrova Lehota:
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/2016 schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Radko Rožánek
starosta obce

