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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov s použitím § 1a písm. b/ bod 1. zákona SNR č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších zmien a doplnkov pre územie obce Krajné m e n í a d o p ĺ ň a
Všeobecne

záväzné

nariadenie

č. 2/2004

dodatkom č. 2 t a k t o :
doplniť „Čl.II. Základné pojmy“ o ustanovenia bodu č. 32:
1. Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie
vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel
podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie
je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom
priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z
hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
2. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
staré vozidlo nachádza.
3. Určeným parkoviskom je parkovisko určené obvodným úradom životného
prostredia ktorého funkciou je umiestnenie a uchovávanie starého vozidla tak,
aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa
zachovával estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a
krajiny
vložiť „ Čl. VI. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
odpadov ustanovenie bodu 6“ v znení :
1. Ak sa u držiteľa starého vozidla staré vozidlo ( ktoré je odpadom ) nachádza a
držiteľ ho nepreviedol na iného s účelom jeho využitia ako motorového
vozidla, je tento povinný bezodkladne staré vozidlo odovzdať, alebo
zabezpečiť jeho odovzdanie, osobe vykonávajúcej zber alebo spracovanie
starých vozidiel .
2. Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa ods.(1) a (2) urobí tak :
 Slovenská správa ciest - na cestách a priestranstvách náležiacich
komunikáciám /cestám VÚC

obec - na miestnych, účelových komunikáciách, verejných
priestranstvách a inom mieste
Odstraňovaním vozidla podľa ods.(3) je jeho odovzdanie na určené
parkovisko. Náklady vzniknuté touto činnosťou je povinný, rovnako ako podľa
ods.(1), hradiť držiteľ starého vozidla.
Spôsob nakladania so starým vozidlom na určenom parkovisku stanovuje
zákon,resp. obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste n/ Váhom.
Pre k.ú. Krajné určil OÚŽP Nové Mesto n/ Váhom ako určené parkovisko:
Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je na inom
mieste zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec. V prípade
nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.
Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho
odstránenie podľa odseku 1 jeho odovzdaním na určené parkovisko, a to
bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť
ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, je na pozemku odstavené
viac než 30 dní. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša
prevádzovateľ určeného parkoviska; môže však požiadať o následnú úhradu z
Recyklačného fondu podľa § 63 ods. 1 písm.b) alebo od držiteľa starého
vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť.
Na konania v tejto právnej norme neuvedené sa vzťahujú ustanovenia zákona
o odpadoch.
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Na tomto Dodatku č.2 k VZN č.2/2004 všeobecne záväzného nariadenia o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom dňa 30.8.2007.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 15.9.2007

V Krajnom dňa 31.8.2007
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

