Obec Ľubochňa na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a ustanoveniami § 39 ods. 4) zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Ľubochňa toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Ľubochňa
č.4/2004
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Čl. 1.
Základné pojmy
1) Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo
iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, t.j.:
a) fyzická osoba
b) právnická osoba
2) Držiteľ odpadov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je pôvodcom odpadu, alebo u ktorej sa odpady
nachádzajú
3) Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
4) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
5) Zneškodňovanie odpadov je nakladanie s nimi, ktoré nespôsobujú poškodzovanie životného prostredia alebo
ohrozovanie zdravia ľudí.
6) Komunálne odpady sú :
a) odpady z domácnosti vznikajúce na území obce
b) odpady podobným odpadom z domácnosti vznikajúce pri činnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností, ktoré tvoria predmet ich
činnosti alebo podnikania
c) odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu alebo na parkovanie
alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti ( najmä garáží a stojísk )
d) odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev vo vlastníctve alebo v správe obce,
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch vo vlastníctve alebo
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ktoré nie sú právnickými osobami.
7) Objemnými odpadmi sú také komunálne odpady, ktorých rozmery alebo množstvo neumožňujú zber zbernými
nádobami, ktorých je pôvodca odpadov držiteľom.
8) Drobné stavebné odpady ( DSO ) sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou.
9) Separovaný zber je zber oddelených zložiek KO.
10) Množstevný zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca
platí miestny poplatok vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za
daný čas.
11) Druhotné suroviny sú odpady určené na zhodnotenie ( recykláciou, opätovným použitím alebo inými
procesmi ).
Čl. 2.
Zber a preprava komunálnych odpadov
1) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní :
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať odpady alebo jednotlivé zložky odpadov a DSO na účely ich zberu na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci triediť odpady na
jednotlivé zložky a ukladať ich do príslušných zberných nádob,
d) za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov platiť obci poplatok stanovený vo VZN o
miestnych poplatkoch.
2) Zbernými nádobami zodpovedajúcimi systému zberu komunálnych odpadov v obci sú:
a) 110 l "kuka" nádoby
b) špeciálne kontajnery na zber separovaného odpadu
c) veľkokapacitné kontajnery.
3) Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadov sa stanovuje takto:
a) na jeden rodinný dom jedna 110 l nádoba
b) v bytových domoch na dva byty jedna 110 l nádoba
c) pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadov
d) ostatné prevádzky – prevádzky, školy, zdrav. zariadenia, chaty, rekreačné zariadenia v závislosti od

produkcie odpadov
e) iný počet ako vyššie stanovený je možný na základe udelenia výnimky starostom obce.
4) Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, objemné predmety všetkého druhu, priemyselné
odpady, odpady z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych
zariadení, kyseliny, látky tekuté, zápalné, opotrebované batérie a akumulátory a pod.
5) Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Po vložení odpadu sa musia uzavrieť krytom.
6) Pôvodca odpadu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to,
aby :
a) zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku, verejnom priestranstve alebo
parkovisku,
b) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely
prepravy,
c) umiestnením zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
d) sa nenachádzalo podľa možností na náveternej strane, v blízkosti okien, frekventovaných miest,
e) zberné nádoby boli uložené na spevnenom podklade.
7) Na chodníkoch, komunikáciách, verejných priestranstvách môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu
nevyhnutnú pre účely prepravy odpadov.
8) Vyberať zo zberných nádob v nich zhromaždené odpady pred ich prepravou je zakázané.
Čl. 3.
Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov
1) Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území obce sú:
a) papier
b) sklo
c) plasty
d) lieky
e) železný šrot
f) elektronický šrot
g) akumulátory
2) Na zber separovaného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby vo vlastníctve obce s nasledovným určením:
a) zelený zvonový kontajner – sklo biele a farebné
b) modrý zvonový kontajner – papier
c) žltý zvonový kontajner- plastové fľaše
3) Zberné nádoby na separovaný zber sú umiestnené na verejných priestranstvách a v určených predajniach tak,
aby zohľadnili vhodné donáškové a prepravné vzdialenosti.
4) Nepoužité liečivá po uplynutí exspiračnej doby odoberá lekáreň.
5) Opotrebované akumulátory sa zbierajú na mieste určenom a v čase vyhlásenom obcou.
6) Železný šrot sa umiestňuje na mieste určenom a v čase vyhlásenom obcou.. Zber železného šrotu obec
organizuje dvakrát do roka - na jar a na jeseň.
Čl. 4.
Objemné odpady
Zber objemných odpadov veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie zabezpečí obec na svoje náklady
dvakrát ročne – na jar a jeseň.
Čl. 5.
Drobné stavebné odpady
V množstve, ktoré neprekročí 30% jej objemu môže drobné stavebné odpady ich pôvodca uložiť aj do
zbernej nádoby, ktorej je držiteľom. Inak je povinný využiť systém likvidácie objemných odpadov.
Čl. 6.
Odpady zo záhrad a z parkov
Odpady zo záhrad a z parkov je majiteľ povinný kompostovať.
Čl. 7.
Preprava komunálnych odpadov
1) Prepravu komunálnych odpadov vykonáva Technické služby mesta Ružomberok (ďalej prepravca) na základe
zmluvy s obcou.
2) Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadov, najmä dbať aby boli odpady
riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom a prístupnom mieste. Inak
prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov.
3) Prepravca môže odmietnuť prepravu aj ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria.

4) Odpady prepravca vyváža
a) 1 x týždenne
b) Individuálnym intervalom na žiadosť právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí požiadali o množstevný
zber, ak preukážu, že nimi vyprodukované množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov s výnimkou biologických rozložiteľných KO je presne merateľné a do času ich odvozu je vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
Čl. 8.
Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov
1) Komunálne a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce sa zneškodňujú na skládke komunálnych
odpadov v Ružomberku Biela Púť .
2) Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a platným
prevádzkovým poriadkom.
3) Ukladať komunálne odpady na iných miestach ako aj spaľovať komunálne odpady je zakázané.
Čl. 9.
Sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) poverení pracovníci obce
b) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií
c) komisia pre ochranu verejného poriadku
d) poslanci OcZ
e) iné osoby poverené starostom obce.
2) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
3) Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok pokutou do
5000.- Sk, resp. do 20.000,-Sk.
4) Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 200.000 ,- Sk
Čl. 10.
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 09.06.2004 uznesením č. 16 / 2004 .
Prítomných poslancov: 7
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržali sa: 0
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli od 10.06.2004 do 28.06.2004.
3) Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje VZN č.7/ 2003 o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom.
4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť od 01.07.2004.
5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Ľubochni.

Ing.Peter Dávidík
starosta obce.

