Priestupky
1. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky podľa
§ 115 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom,
(§ 13 písm. a) zákona)
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená
(§ 81 ods. 6 písm. a) zákona, zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených mestom
na zber zmesového komunálneho dopadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad
a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená),
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch
(§ 13 písm. b) zákona),
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona
(t.j. vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení,
že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva),
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona
(t.j. zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
pričom takéto zmiešavanie je zakázané),
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona
(t.j. konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík)
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona
(t.j. zodpovedná osoba podľa zákona o odpadoch, je povinná stavebné odpady
a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií alebo v súlade s § 14 zákona)
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona
(t.j. ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny
odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, pričom
takéto konanie sa zakazuje)
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona
(t.j. pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade so VZN; je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych
odpadov v meste; užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov; ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané odpady na účely ich
zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v meste)
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona

(t.j. vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území mesta môže len ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom)
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona
(t.j. prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi)
3. Za priestupky možno uložiť pokutu do 1 500 eur.
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