
     Popolnice vyložte k prístupovej komunikácii do 7:00 hod. v deň zvozu. Pôvodca odpadu je povinný 
zabezpečiť  dostatočný prístup k smetnej nádobe.  V zimnom období je potrebné sprístupniť popolnicu – 
odhádzať  sneh.  V opačnom prípade  nebude  popolnica  vyvezená.  Popolnica,  ktorá  nebude  vyložená  pri 
prístupovej komunikácii mimo oplotenia, nebude považovaná za naplnenú a teda nebude vyprázdnená.
Žiadame občanov, aby nebránili vývozu popolníc nevhodne zaparkovanými vozidlami a upozornili na o i 
ostatných spoluobčanov.
     Občan prípadne organizácia,  ktorí   uložia odpad na iné  miesto,  ako je určené obcou alebo odpad 
zneškodnia  v  rozpore  s  VZN,  sa  vystavujú  pokute.  Na  kontrolu  dodržiavania  tohto VZN sú oprávnení 
poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci Obecného úradu Raková a orgány štátnej správy v rozsahu 
kompetencií.

Spôsob a lehota uplatnenia poplatkovej úľavy:
1.Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže  na  základe  podkladov,  že  sa  viac  ako  90  dní  v  zdaňovacom  období  (kalendárny  rok) 
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
2.Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR pootvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s 
potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
c) Pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného 
poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva.
d) Doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí
e) Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
f) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
g) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Ak si  v  zdaňovacom období  poplatník  neuplatní  nárok  na  zníženie  poplatku  do  31.12.  príslušného 
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady nárok na zníženie poplatku 
za toto obdobie zaniká.

Vrátenie poplatku:
Obec  vráti  poplatok alebo  jeho  pomernú čať  poplatníkovi  na  základe písomnej  židosti,  ak mu zanikla 
povinnosť platiť  poplatok v preibehu zdaňovacieho obdobia a preukáže spnenie  podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti.
Poplatník  je  povinný  písomne  oznámiť  správcovi  poplatku  vznik,  zánik  príp.  Zmenu  povinnosti 
platenia poplatku do 30 dní  odo dňa zmeny povinnosti  platenia poplatku. Poplatník oznámi obci 
všetky údaje rozhodujúce pre určenie poplatku.

   Upozorňujeme  občanov  na  možnosť  dovozu  odpadu  na  zberný  dvor  odpadu  (areál  miestnej 
prevádzky) v našej  obci  v  priebehu celého roka v pracovné dni  v  čase  od 7.00 hod.  -  15.00 hod, 
tel. kontakt: 0905 975 633 alebo 041/ 434 15 10.

NOVINKA:   Možnosť odovzdania v termínoch zberu separovaného odpadu použitý kuchynský olej 
z vyprážania a fritovania samostatne v uzavretých PET fľašiach!

          Pôvodca odpadu (občan) je povinný odpad oddeľovať podľa kategórií uvedených v nasledujúcej tabuľke:
Kategória odpadu Zložky odpadu, ktoré zbierame Nesmie obsahovať

Ostatný KO (popolnice)
-  odvoz  1x  za  3  týždne  v  zimných 
mesiacoch a 1x za 4 týždne v letných 
mesiacoch  podľa  kalendára  zvozu 
odpadu

Popol,  škvara,  porcelán,  keramika, 
pogumované  textílie,  koženka,  guma, 
znečistený papier potravinami, olejom, 
ropnými  produktami,  plastové  obaly 
kníh, indigový papier

Separovateľný  odpad,  nebezpečný 
odpad, stavený odpad, bioodpad

SO – separovaný odpad

-  roztriedené  odpady podľa druhov 
vhodiť  do  zbernej  nádoby  podľa 
označenia,  alebo  do  vreca  a  v  deň 
zberu  SO  vyložiť  pred  dom  príp. 
doviezť na zberný dvor obce

-  plasty,  kovy  a  nápojové  kartóny 
zbierame spolu do jedného vreca

-  sklo,  papier  a  textil  zbierame do 
vriec samostatne

Papier – noviny, časopisy, kancelársky 
papier, zošity

Použité  hyg.  potreby,  mokrý 
znečistený,  mastný,  asfaltový  a 
voskový papier

SKLO –  sklenené  fľaše  a  nádoby 
tabuľové sklo, sklené črepy

Zrkadlá,  sklenené  fľaše  od 
chemikálii,  keramika,  porcelán, 
autosklo

PLASTY –  PET  fľaše  od  nápojov, 
rastlinných  olejov,  obaly  od 
kozmetických a  čistiacich  prípravkov, 
číre  a  farebné  fólie,  tašky,  vrecká, 
prepravky od fliaš, tégliky od jogurtov, 
poháriky  z  automatov,  rôzne  plast. 
nádobky

Obaly  od  nebezpečných  látok  a 
olejov,  znečistené  plasty,  plastové 
rúrky a výrobky

KOVY – konzervy, kovové výrobky a 
súčiastky, alobal, nápojové plechovky, 
hliníkové  obaly,  alobal,  vrchnáky  od 
fliaš

Kovové obaly vyrobené z viacerých 
druhov materiálu

Nápojové kartóny, TETRA PAKY – 
od mliečnych výrobkov, džúsov, vína, 
aviváži

Nápojové  kartóny  so  zbytkami 
nápojov

Textil  –  všetky  druhy  textílii,  staré 
látky, priadza

Hrubo  znečistené  textílie,  koža, 
obuv

Nebezpečný odpad

- možnosť odovzdať na zberný dvor

Batérie,  akumulátory,  lieky,  žiarivky, 
acetónové  farby,  chemikálie,  riedidlá, 
pracie a čistiace prostriedky, kyseliny

Zvyšky  tekutín  bez  nádrží, 
chladiace  prístroje,  výbušniny, 
rádioaktívne odpady

Veľkoobjemový odpad

- zbiera sa 2 x ročne podľa kalendára 
zvozu

Pneumatiky,  nábytok,  drevo, 
podlahová  krytina,  väčšie  plastové 
obaly,  guma,  linoleum,  televízie, 
práčky, rádia, bicykle, počítače

Separovateľný odpad

Stavebný odpad

- zbiera sa po dohode s OKVS 
( 0905 975 633)

Zmes  betónu,  tehál,  obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky

Hlina,  lepenka,  biologický  odpad, 
nebezpečný a ostatný KO

Biologicky  rozložiteľný  odpad 
–  BIOODPAD

KOMPOSTUJEME

Zvyšky  ovocia,  zeleniny,  šupky, 
kávové  a  čajové  zvyšky,  vaječné 
škrupiny,  bezmäsité  zvyšky  jedla, 
škrupiny z orechov, tráva, lístie, kvety, 
piliny, vata, drevný popol, vlasy

Mäso,  popol,  uhynuté  zvieratá, 
stavebný  odpad,  kosti,  kamene, 
cigaretové ohorky




