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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §
4, ods. 3 písm. f) a v zmysle § 39 ods. 4 zákona. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)
vydáva pre územie Obce Krajné toto
Všeobecne

záväzné

nariadenie

č. 4/2010
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
I. Predmet úpravy
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o
nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi
(ďalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o
mieste určeného na nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka
alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti oprávnených a autorizovaných organizácií
v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a
dodržiavanie čistoty a verejného poriadku na
II. Základné pojmy
1. Odpad je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 223/2001 Z.z.,o
odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť.
2. Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti
právnickej osoby alebo výkone činnosti 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
domácností, najmä 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 a ďalšej zelene na pozemkoch

právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. Zoznam odpadov, ktoré
tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho
neoddeliteľnosť súčasťou.
3. Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác,
zabezpečovaných fyzickou osobou – na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci)
4. Separovaný odpad (SO), zložka KO je odpad, ktorý možno mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadov. Obvykle pri nakladaní s odpadom v obci
považujeme SO vyseparované zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo a
ďalšie).
5. Objemný odpad (OO) je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou
nezodpovedá zberovým nádobám podľa tohto VZN (nepotrebný nábytok,
elektrospotrebiče a ďalšie).
6. Nebezpečný odpad (NO) je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi
nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho
odpadu, prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho
zneškodňovanie.
7. Biologický odpad je odpad z domácností a organický odpad vznikajúci na území
obce pri činnosti právnických alebo fyzických osôb, ako aj pri údržbe verejnej
zelene, vrátane parkov a cintorínov. Biologický odpad nesmie obsahovať suroviny s
nadlimitným obsahom cudzorodých látok, nerozložiteľné prímesi, mastnotu, zbytky
pesticídov, ropné uhľovodíky, ťažké kovy, kovové predmety (vrátane drôtov) a
kamene. Obvykle sem patria zelený bio odpad (tráva, lístie, burina, viničné prútia,
kukuričné kôrovie), odpad z dreva (konáre, drevené triesky, hobliny a piliny) odpad
z potravín (škrupiny, zvyšky jedál, odpad z kávy a čaju, odpad z ovocia), slama,
seno, exkrementy zvierat (trus z hydiny, močovka exkrementy hovädzieho dobytka).
8. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, ktorý vykonáva
úpravu zmiešavania alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy, alebo zloženie týchto odpadov.
9. Držiteľ odpadu je pôvodca alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
10. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi
nehnuteľnosti. Ak si vlastníci nehnuteľnosti neurčia zástupcu alebo správcu
nehnuteľnosti, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec,
platiteľom je správca, resp. nájomca.
11. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s obcou má
uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce.
12. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
a)
bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu (OSBD)
b)
bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správcu (zákon
NR SR c. 182/1993 Z. z.)
c)
rodinné domy je vlastník rodinného domu
d)
nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je
vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru
e)
nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa,
záhrada, byt, nebytový priestor) je vlastník nehnuteľnosti
f)
byty alebo nebytové priestory je vlastník nehnuteľnosti

g)
nehnuteľnosť, ktorá neslúži na podnikanie, ale využíva sa na činnosť
iného subjektu, je vlastník alebo nájomca, alebo užívateľ.
13. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie
odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto
zneškodňovania.
14. Separovaný zber je zber oddeliteľných zložiek komunálnych odpadov.
15. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nepoškodzuje životné
prostredie alebo ohrozuje zdravie ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 1 zákona o
odpadoch.
16. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických
alebo biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
17. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek
komunálnych odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
18. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na
účel ich prepravy.
19. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovených podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadu a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov u vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
20. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasne stavby spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, rodinné domy (stavebného zákona č. 50/1976 Zb.), nehnuteľnosti
slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy, záhrady), pozemky, stanovištia
zberových nádob.
21. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie
s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.
22. Kalendár zvozu komunálneho odpadu a Harmonogram vývozu veľkoobjemového
odpadu a drobného stavebného odpadu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých
druhov odpadu a ich zložiek a je učený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
23. Žetónový systém zberu je odvoz zložiek KO od držiteľa odpadu zo zberovej nádoby
oprávnenou organizáciou za protihodnotu žetónu. Cena žetónu zahrňuje náklady na
prepravu a zneškodňovanie objemu KO v zberovej nádobe, vrátane nákladov na
prepravu a úpravu z neho vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber a
zneškodňovanie DSO a OO.
24. Paušálny – intervalový systém zberu je obcou stanovený interval (na základe
kapacity ZN, technických možností, počtu obyvateľov v osade, resp. miestnej časti)
odvozu zložiek KO od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou v rámci obcou
vyrubeného platobného výmeru.
25. Objednávkový systém zberu (zhodnocovanie) je zber nepravidelný a realizovaný na
základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu predkladá objednávku na
prepravu a zneškodňovanie odpadu obci, prípadne s jej súhlasom priamo
oprávnenej organizácii.
26. Stanovište zberových nádob je obcou vyhradené miesto pre umiestnenie zberových
nádob pred samotným zberom. Toto miesto môže byť za určitých podmienok i
miestom trvalým. Rozhoduje o tom obec.
27. Zberový dvor je oplotený strážený priestor, zriadený v súlade s platnou legislatívou
na zhromažďovanie (prípadne úpravu) odpadov od držiteľov odpadu (právnických a
fyzických osôb). Na zberovom dvore sa odpad v zmysle VZN (z hľadiska druhov,
množstva a termínu), od držiteľov odpadu preberá a zhromažďuje v zberových

nádobách (kontajneroch) alebo na voľnej ploche a následne upravuje, zhodnocuje
a zneškodňuje.
28. Zberová nádoba (ZN) je typizovaná a obcou schválená nádoba, do ktorej držiteľ
odpadu na dobu stanovenú (interval odvozu) odkladá odpad (zložku
odpadu).Funkciu zberovej nádoby pre komunálny odpad určený na skládkovanie (v
osadách a častiach nedostupných technike KUKA vozidiel, príp. za nepriaznivých
klimatických podmienok, v čase havárií techniky ap.) môže plniť i plastové vrece
(Počet vriec stanovuje prepočet zo štandardnej zberovej nádoby KUKA 110l.).
29. Kompostovanie je riadený prevažne aeróbny mikrobionálny proces, v priebehu
ktorého sú organické odpady premieňané na organicko-minerálne hnojivo - kompost
v členení:
a) domáce kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu ako aj súčasné
používanie kompostu v záhradkách, patriacich súkromným domácnostiam
b) komunitné kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu a súčasné
používanie kompostu, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite s cieľom
kompostovať ich vlastný odpad ako aj odpad od iných ľudí
c) komunálne kompostovanie znamená kompostovanie veľkého množstva
bioodpadu na centrálnych kompostovacích zariadeniach - kompostárňach, ktoré
vykonáva vo väčšine špecializovaná firma. Kompost je využívaný pre vlastnú
potrebu (poľnohospodárske účely, údržba zelene) alebo predávané.
30. Vlastným zariadením pre účely tejto právnej normy sa rozumie domáce, resp.
komunitné kompostovisko.
31. Kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie odpadov (BRO), ktorého ročná
produkcia kompostu prevyšuje 10 ton. Je tvorená súborom strojov a zariadení
prevádzkovaných podľa dokumentácie v časovej, technickej náväznosti a
priestorom, ak je konštrukčne riešenie pevne spojené so stavbou.
32. 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.
33. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré
vozidlo nachádza.
34. 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
III. Účel odpadového hospodárenia
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a)
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä
rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá
rovnako ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov
a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom
vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v
odpadoch určených na zhodnotenie.
b)
separovať využiteľné zložky komunálneho odpadu, znižovať podiel
odpadu určeného na zneškodňovanie
c)
zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo

inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný
alebo účelný postup podľa písmena a),
d)
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný
postup podľa písmen a), b)
e)
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a
nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je
možný alebo účelný postup písmen a), b) alebo c).
IV. Spoločné ustanovenie
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10
ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre
komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady, obec, na ktorej území tieto
odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o
odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní
spoločného programu.
3. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať
a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Držiteľ odpadu je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na
základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s
nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo
inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa zoznamu (katalóg odpadov) a
sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN
6. Zakazuje sa:
a)
uložiť alebo prenechať odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
b)
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so
zákonom a týmto VZN,
c)
zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného
recipientu, zneškodňovať odpad spôsobmi uvedenými v prílohe č. 3 zákona o
odpadoch c. 223/2001 Z. z. ako D4 a D7,
d)
riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia
koncentrácie prítomných škodlivín
e)
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z
domácností,
f)
vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie,
g)
uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky
po spracovaní odpadov olejov do pôdy.
h)
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu
(opora v zákone o odpadoch č. 223/2001 v znení zákona č. 24/2004 s
platnosťou od pristúpenia SR k EU).
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia

udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu
odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov a náklady na zneškodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je
známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby
odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky,
zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad ŽP (ObÚ ŽP), na území ktorého sa
odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol
umiestený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
príslušnému ObÚ ŽP a obci v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť
nachádza.
11. ObÚ ŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu
štátnej správy alebo obce, požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba
je povinná zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu na vlastné náklady.
Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je
povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady a
výhradne právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú
zmluvu s obcou podľa § 39, ods. 7 zákona o odpadoch, ak túto činnosť
nezabezpečuje sama.
12. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore
so zákonom o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na
vlastné náklady príslušný ObÚ ŽP. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí
obec, na území ktorej boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o
odpadoch a s týmto VZN.
13. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými
ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu
rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k) a m) a primerane ustanovenie ods.
1 písm. i) zákona o odpadoch.
V. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Náklady na činnosť nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem
prípadov podľa §18 ods. 7 alebo ods. 9 zákona o odpadoch.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktorý vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto
všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:
a)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci.
b)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov a separovaného zberu v obci
c)
ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta a do zberných nádob určených
zodpovedajúcemu systému zberu komunálnych odpadov v obci a týmto VZN.
4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má
uzatvorenú zmluvu na vykonanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť

nezabezpečuje obec sama. Obec zmluvne podrobne upraví spôsob a podmienky
zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v
súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.
5. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch, je
oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce potrebné informácie.
6. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo len ten,
kto nakladá s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi.
7. Držiteľ odpadu, vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a)
užívať
minimálny
(odporučený)
počet
zberových
nádob
zodpovedajúci vymedzenému systému zberu a prepravy zložiek ZKO,
b)
označiť zberové nádoby pre domy z hľadiska ich adresnosti,
c)
zriadiť stanovište vlastných zberových nádob podľa pokynov
poverených pracovníkov obce (so zreteľom na dostupnosť a obslužnosť
dopravných zariadení, techniky, jej hospodárnej prevádzky počas celého roka)
d)
starať sa o čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob,
e)
ukladať KO do zberových nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z
nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov
oprávnenej organizácie.
8. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a)
ukladať do ZN KUKA 110 l tekutý odpad
b)
ukladať do ZN KUKA 110 l väčší objem odpadu ako 35 kg
c)
spaľovať KO v ZN KUKA 110 l
d)
poškodzovať zberové nádoby alebo jej označovanie
9. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu KO umiestniť ZN
KUKA 110 l, zberové vrece na dohodnuté miesto a zabezpečiť k ZN prístup.
10. Oprávnená organizácia je po vyprázdnení zberovej nádoby povinná túto vrátiť na
pôvodné miesto, odstrániť ňou spôsobené znečisťovanie priestranstva a v prípade
jej poškodenia toto oznámiť majiteľovi, uviesť ju do pôvodného stavu, prípadne
dohodnúť rozsah a spôsob náhrady škody.
VI. Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu
1. Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO
1. Na území obce pre pôvodcov, držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov
nehnuteľností, uvedených v časti II. ods. 12. tohto VZN sa uplatňuje prednostne
množstvový systém zberu (žetónový).
2. Paušálny intervalový spôsob zberu sa vykonáva len v osadách a miestnych
častiach zberovej technike ťažko prístupných a to len v zimnom období (sezónny
spôsob zberu).
3. Systém zberu a miestna príslušnosť k stanovišťu zberných nádob, ako I druh
zberných nádob je uvedený v prílohe č.2 tohto VZN.
4. Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená
organizácia.
5. Každý držiteľ odpadu je povinný používať v množstvovom zbere komunálneho
odpadu vlastné zberové nádoby.
6. Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí užívajú
zberové nádoby KUKA 110 l, je minimálny počet 1 ks. Odporúčaný počet pre 4
až 6 osôb je 1 ks, pre 6 až 10 osôb sú 2 ks KUKA 110l nádob.

7. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa Kalendára zvozu.
8. Pre sezónny, resp. celoročný paušálny systém zberu sa používajú veľkoobjemové
kontajnery (3 m3, 5 m3 , 7 m3 ).Interval odvozu pre kontajnery je prispôsobený
dobe ich naplnenia a prístupnosti techniky k nim.
9. Interval odvozu pre množstvový zber si určuje držiteľ odpadu individuálne. Obec
túto možnosť zmluvne zabezpečuje s frekvenciou 1 x za 14 dní. Termíny odvozu sú
uvedené v “Kalendári zvozu”. Ten je publikovaný vo všetkých dostupných médiách,
na úradnej tabuli obce a vývesných tabuliach miestnych častí a osád obce Krajné.
Vydáva sa zvlášť pre zimné a zvlášť pre letné obdobie.
10. Interval paušálneho zberu je daný kapacitou veľkoobjemového kontajnera a počtom
obyvateľov (pôvodcov, držiteľov odpadu), trvale i prechodne žijúcich vlastníkov
chát, chalúp v osadách a miestnych častiach.
11. Zneškodňovanie KO vykonáva oprávnená organizácia na skládke „Skládka
odpadov Kostolné“.
12. Platiteľ poplatku má náklady na nakladanie KO zahrnuté v poplatku, ktorý je
stanovený zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
13. Obec si vyhradzuje právo postupne meniť paušálny (sezónny, či celoročný) spôsob
zberu KO na množstvový spôsob ( žetónový).
2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania veľkoobjemového KO(OO) a DSO
1. Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber veľkoobjemového KO a DSO
uplatňuje jarný zvoz veľkoobjemového KO a DSO.
2. Prepravu a zneškodňovanie DSO a OO zabezpečuje výhradne oprávnená
organizácia.
3. Systém zberu sa realizuje podľa Harmonogramu vývozu veľkoobjemového KO a
DSO. Držitelia odpadu vykladajú tento odpad do veľkoobjemových kontajnerov,
pristavených v miestach daných samotným harmonogramom.
4. Harmonogram vývozu je publikovaný vo všetkých dostupných médiách, na úradnej
tabuli obce a vývesných tabuliach miestnych častí a osád obce Krajné.
5. Zneškodňovanie veľkoobjemového KO a DSO vykonáva oprávnená organizácia v
“Skládke odpadov Kostolné“
6. Zhodnocovanie a zneškodňovanie veľkoobjemového KO a DSO zabezpečuje
oprávnená organizácia v zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov, splňuje požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP
SR c. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
7. Platiteľ poplatku má náklady za nakladanie s veľkoobjemovým KO a DSO zahrnuté
v poplatku, ktorý je stanovený zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
8. Množstvo odpadu zahrnutého do poplatku nie je taxatívne stanovené, nemalo by
však prekročiť 30 kg (100l) na osobu a rok. Obec má právo toto množstvo
kontrolovať.
3. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania stavebného odpadu a
výkopovej zeminy a DSO
1. Na území obce sa pre držiteľov stavebného odpadu (v objeme nad množstvo
uvedené v článku IV v bode 2.8. tohto VZN) a výkopovej zeminy uplatňuje
objednávkový systém zberu.
2. Prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu a výkopovej
zeminy zabezpečujú objednávkovým systémom na území obce oprávnené
organizácie.

3. Platiteľ poplatku náklady za prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie, hradí
priamo dotknutým oprávneným organizáciám.
4. Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
1. Každý pôvodca odpadu separuje odpad už pri jeho vzniku, BRO odpad zhodnocuje
prednostne vo vlastných zariadeniach, na svojej nehnuteľnosti a na svoje náklady.
2. Obec sebe, pôvodcom – držiteľom odpadu na území obce, sama, alebo
prostredníctvom oprávnenej osoby, vytvára podmienky vznik a prevádzkovanie
zariadení pre zhodnocovanie BRO formou kompostovania v obecnej kompostárni,
resp. v zariadení na zhodnocovanie BRO u inej oprávnenej osoby.
3. Držiteľ odpadu za zhodnocovanie (mimo vlastných zariadení), hradí všetky
nevyhnutné náklady s ním spojené.
4. Nevyhnutnými nákladmi sú tie, ktoré zahŕňajú náklady zberu, prevádzkovania,
vrátane nákladov na zákonom stanovený monitoring a nákladov na predaplikačné
rozbory.
5. Výšku úplaty za náklady v obecnej kompostárni, v prípade, že ju prevádzkuje obec,
stanoví svojim rozhodnutím zastupiteľstvo obce.
5.Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho
odpadu (separovaný odpad – SO)
1. Na území obce sa vykonáva zber týchto vyseparovaných zložiek KO: zberový
papier, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, opotrebované batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, elektronický šrot, farby, znečistené obaly,
pneumatiky.
2. Držitelia odpadu ukladajú vyseparované zložky KO (zberový papier, plasty, sklo,
železné a neželezné kovy) do určených zberových vriec, ktoré zhromažďujú (podľa
Kalendára zvozu a pokynov obce) na stanovišti zberovej nádoby zmesového
komunálneho odpadu (KUKA 110 l, VOK).
3. Opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
elektronický šrot, držitelia odpadu zhromažďujú vo vhodnom obale v termíne a
mieste zverejnenom OÚ obvyklým spôsobom (elektronické médiá, miestny rozhlas,
úradné tabule), alebo odovzdajú priamo držiteľom autorizácie (na vyhradenom
mieste v obci priamo do pristaveného špeciálneho dopravného prostriedku).
4. Za umiestnenie zberových vriec pre SO (zberový papier, plasty, sklo, železné a
neželezné kovy) zodpovedajú držitelia odpadu, za ich prepravu a zhodnocovanie
oprávnená organizácia.
5. Za zhromažďovanie opotrebovaných batérií a akumulátorov, žiariviek a iného
odpadu obsahujúceho ortuť a elektronického šrotu, zodpovedajú držitelia odpadu.
6. Držiteľ odpadu je povinný užívať minimálne po jednom zberovom vreci pre každú
zložku SO.
7. Interval zvozu SO je stanovený Kalendárom zvozu.
8. Opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a
elektronický šrot, je držiteľ odpadu povinný prednostne vytriediť z komunálneho
odpadu a odovzdať ho na zhromaždisko, určené obcou k zneškodneniu držiteľom
autorizácie.
9. Opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
elektrický a elektronický odpad, farby, znečistené obaly, pneumatiky sa zberajú
min. 2x ročne.
10. Platiteľ poplatku má náklady za zber a zhodnocovanie všetkých vyseparovaných
ZKO zahrnuté v poplatku, ktorý je stanovený zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov.

6. Systém zberu, prepravy , zhodnocovania a zneškodňovania starých vozidiel
1. Ak sa u držiteľa starého vozidla toto vozidlo 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, urobí tak :
a) Slovenská správa ciest - na cestách a priestranstvách náležiacich
komunikáciám/cestám VÚC
b) obec - na miestnych, účelových komunikáciách, verejných priestranstvách a
inom mieste.
3. Odstraňovaním vozidla sa rozumie jeho odovzdanie na určené parkovisko.
4. Náklady vzniknuté touto činnosťou je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.
5. Spôsob nakladania so starým vozidlom na určenom parkovisku stanovuje zákon,
resp. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste n/ Váhom.
6. Pre k.ú. Krajné určil OÚŽP Nové Mesto n/ Váhom ako určené
parkovisko:...................................................................................................................
7. 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.
8. Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie 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 prevádzkovateľ určeného parkoviska. Ten 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.
VII. Obec
1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
2. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o
odpadoch)
a) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej MŽP SR
na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi,
starými vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a inými odpadmi obsahujúcimi ortuť
b) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s
odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO
c) jedenkrát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti separovaného zberu vrátane
príjmu z predaja a príjmov z príspevkov z koagulačného fondu vyseparovaných
zložiek KO a o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
d) spolupracuje s oprávnenou organizáciou v oblasti rozvoja odpadového
hospodárstva a ochrany životného prostredia.
VIII. Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18
ods. 3 písm., b) zákona o odpadoch
b)
uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
(§ 18 ods. 3 písm. a), § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch)

c)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. III ods. 10 tohto VZN (§ 18
ods. 6 zákona o odpadoch)
d)
neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods. 9
zákona o odpadoch)
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,96 €.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút
uložených za priestupky sú príjmov rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov),
ak zákon neustanovuje inak.
IX. Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3.319,39 €, ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom
obce.
2. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa kedy sa starosta obce dozvedel o
tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil (najneskôr však do jedného roka odo dňa,
keď k porušeniu povinnosti došlo). Na prejednávanie a ukladanie pokút sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
X. Spoločné ustanovenia
1. Podrobnosti určenia miestneho poplatku za zber, prepravu zneškodňovanie KO a
DSO, ktoré vznikli na území obce, sú upravené vo VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
vydaných dodatkov.
2. Sadzba poplatku je určená za osobu a kalendárny rok, jej výšku schvaľuje OZ.
3. Obec zabezpečuje kontrolu dodržiavania a povinnosti nevyplývajúcich z tohto VZN
prostredníctvom:
a)
poverených pracovníkov OÚ
b)
kontrolóra obce
c)
poslancov OZ
d)
iných osôb poverených starostom obce

1.

2.

3.
4.

XI. Záverečné ustanovenia
Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Krajné č.
5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ktoré
nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2009, Dodatok č.1 k VZN č.5/2008, ktorý nadobudol
účinnosť od 1.1.2010.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č.1 Zoznam odpadov tvoriacich
komunálne odpady v obci Krajné a Príloha č.2 Systém zberu a miestna príslušnosť
k stanovištiam zberných nádob
Na tomto VZN o odpadoch sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Krajné dňa
9.12.2010uznesením č. 6/2010 časť A) bod 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2011
V Krajnom dňa 10.12.2010
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Obec Krajné ZOZNAM ODPADOV TVORIACICH KOMUNÁLNE ODPADY V OBCI KRAJNÉ
Príloha č.1 k VZN č.4/2010

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Názov
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia ulíc
objemový odpad
komunálny odpad inak nešpecifikovaný
biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov
papier, lepenka
sklo
plasty
železné a neželezné kovy
šatstvo
textílie
zhrabky z hrablíc ČOV
odpad z lapačov piesku ČOV
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
zemina a kamenivo bez nebezpečných látok
výkopová zemina bez nebezpečných látok
zmesi betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky bez nebezpečných látok
zvierací trus, moc, hnoj (so slamou i bez nej), kvapalné odpady
odpady z lesného hospodárstva
zmiešané stavebné odpady zo stavieb a demolácií bez neb. Látok
piliny, hobliny, odrezky, rezivo, DT DV dosky a dyhy
akumulátory a batérie
olovené batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahuje nebezpečné časti
chladničky
pneumatiky
nečisté obaly
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
odpady z vymetania komínov
farby, lepidlá, živice
staré vozidlá

trieda kategória
200301
O
200302
O
200303
O
200304
O
200305
O
200306
O
200307
O
200201
O
200101
O
200102
O
200139
O
200140
O
200110
O
200111
O
190801
O
190802
O
190805
O
200108
O
170504
O
170506
O
170107
O
20106
O
20107
O
170904
O
30105
O
200133
O
160601
N
200135
N
200123
N
160103
O
150110
N
200121
N
200199
N
200127
N
160104
N

obyvateľstvo
trvale prechodne spolu
Krajné-obec
787
13
800
Matejovec
214
5
219
Žadovica
60
1
61
Podrienie
37
0
37
Dobrá Mer
41
5
46
Podvrch
39
1
40
Luskovica
39
2
41
Prehôrka
39
5
44
Zbehy
26
3
29
Svinová
32
0
32
Matejovec - Chalupy
28
0
28
U Januškov
32
1
33
Konkušova Dolina
24
0
24
Jeruzalem
17
0
17
Mitalovec
16
16
Nebojsa
11
0
11
Ošmek
12
0
12
u Sivákov
12
0
12
U Mozolákov
13
0
13
Vydarená Dolina
10
4
14
U Marušícov
7
0
7
Vydarená Dolina (Ličkoví)
4
0
4
U Stanov
6
0
6
U Drobných
8
0
8
Bukovina
6
0
6
Tŕnie
2
0
2
Osikovce
8
4
12
U Ferancov
11
0
11
Tabán - Manigov
5
0
5
Vápenky
9
0
9
U Vankov
5
1
6
Sychrov
4
0
4
U Hrdlicov
3
0
3
Hodovec
3
0
3
Kahúnova Dolina
1
0
1
Vršok
1
0
1
U Kurtišov
7
0
7
Podprehora
1
0
1
Žadovica -záhradkárska osada
0
0
0

miestna časť-osada

sezónne
sezónne
celoročne
celoročne
celoročne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
celoročne
sezónne
sezónne
celoročne
celoročne
celoročne
kuka 110 l,PVC vrecia 50l

kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l
kuka 110 l

HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K
HN-K

Hranica MK a cesty III.tr.

HN-K

križovatka za potokom

Nebojsa – otoč
HN-K

množstvový zber - zber žetónový
zberná nádoba stanovište
obdobie
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
celoročne kuka 110 l HN-K
kuka 110 l
sezónne
HN-K
kuka 110 l
sezónne
HN-K
kuka 110 l
sezónne
Nebojsa – otoč

VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK

sezónne
sezónne

VOK
VOK
VOK
VOK
VOK
VOK

sezónne
sezónne
sezónne
celoročne
sezónne
sezónne

sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne
sezónne

VOK

sezónne

Kahúnova Dolina
Kahúnova Dolina

Bukovina
Jeruzalem
U Mozolákov
U Stanov
U Stanov
Bukovina

Kahúnova Dolina

U Stanov
U Stanov
Bukovina
Tŕnie

U Mozolákov

Nebojsa - otoč

Ošmek

Nebojsa – otoč

Jeruzalem
Mitalovec

otoč Manákoví

452-540,858-9,875,879,880,884,890,897-900,987,1024

1-324, 860-873,885 -889,1022-1023,1028,1030,1032,1034,1037,1040,1043,1044,

rozsah súpisných čísel

Príloha č.2 VZN č4/2010

804-844,896
582-612
768-803,881-883,887,939-941
696-726,877-878,934-937
417-451,1021
901-929,1020
930-968
374-386,390-391
541-566
346-364
631-649,654-655,930-933
679-695
845-857
567-577
760-767,1029
578-581
727-744
393-408
365-368
392
656-665
613-616
332-336
340-341,891
617-628
337-345,988-989
674-678
745-759
Kahún.Dolina 650-653
Jeruzalem 666-673
801-803
369-373
409-416
629-630
387-389
325-331, 874

paušálny(intervalový) spôsob zberu
zberná nádoba stanovište 1
obdobie
stanovište 2

Systém zberu a miestna príslušnosť k stanovišťiam zberných nádob

HN-K hranica nehnuteľnosti a MK
počet obyvateľov
1580
45
1625
Stanovište zberných nádob (KUKA 110 l,vrecia 50l, VOK) určuje obec s dôrazom na zjazdnosť komunikácií, dostupnosť techniky prepravcov a bezpečnosť prevádzky.
Obec si vyhradzuje právo dočasnej zmeny druhu zbernej nádoby KUKA 110l na KUKA 1100l, príp.na vrecia plastové 50l
Obec si vyhradzuje právo zmenyv organizácii nakladania s odpadmi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

pč

Obec Krajné

