NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Ľubochňa
č. 5 /2015
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
§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 ).
12 ) Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo
aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
13) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský
odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z
potravinárskych podnikov.
14) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady
15) Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného
predpisu

§2
Povinnosti pôvodcu odpadu právnických, fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a občanov.
1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne
viac ako 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov vypracúva vlastný program
odpadového hospodárstva. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva
platí pre komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským reštauračným odpadom. Fyzické a právnické osoby podnikajúce na
území obce sú povinné nahlásiť OcÚ v Ľubochni počet zamestnancov pre výpočet výšky
poplatku za likvidáciu odpadu. Táto povinnosť je 1 x ročne do 15.1. príslušného roka. Za nesplnenie
tejto povinnosti sa uloží pokuta až do výšky 165.97 €.
2) Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN. Pri
nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.

3) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN,
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku,
d) spaľovať odpad mimo zariadení na to určených,
e) zmiešavať s komunálnym odpadom kvapalné odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné
a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárskych zariadení,
f) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok.
4) Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane
zberu a úpravy vykonáva.
5) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to bezodkladne ohlásiť Obvodnému úradu
životného prostredia a obci.
6) Obvodný úrad na základe odseku 5 požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadu na vlastné náklady.
7) Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v
rozpore s týmto VZN, okresný úrad začne konanie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto
nehnuteľnosti je pôvodcom odpadu,
a) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti
b) mal z toho odpadu majetkový alebo iný prospech.
8) Ak sa v konaní podľa odseku 7 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN niektorá zo skutočností uvedených v
odseku 7, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto
vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľností.
9) Ak sa podľa odseku 6 nezistí osoba zodpovedná z umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti,
zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad.
10) Kto zabezpečil zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8 alebo 9 má
nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na
nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom.
11) Pôvodca odpadu je povinný vlastniť, alebo mať v prenájme na zber zbytkového komunálneho
odpadu typizovanú zbernú nádobu 110 l.
12) Zberné nádoby 110 l si môže občan zakúpiť na obecnom úrade v Ľubochni.
13) Jedna 110 l nádoba bude slúžiť pre rodinný dom. V bytových domoch na dva byty jedna 110
l nádoba.
Nádoby pre podnikateľov môže zabezpečiť taktiež obec.
14) Pôvodca odpadu je povinný odpady odovzdať len tomu, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonanie tejto činnosti s obcou.
15) Pôvodca odpadu je povinný:
a) zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k
narušeniu životných podmienok a životného prostredia občanov,
b) počas vývozu sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt)
c) umiestniť zbernú nádobu do 5 m od verejnej komunikácie, nádoba nesmie byť za bránou, vo
dvore a inými prekážkami,
d) ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú
pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po vyprázdnení odpadu
zabezpečiť ich uloženie na pôvodné miesto,
e) v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahom nádoby,
f) ak nastanú okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, postarať sa o
náhradné umiestnenie,
g) zabezpečiť dezinfekciu zberných nádob, podľa potreby minimálne dva razy ročne,
h) dbať na to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob,
i) zabezpečiť označenie zbernej nádoby podľa čísla domu.

§3
Povinnosť obce
1) Obec je povinná:
a) vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva,
b) uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou s právom podnikania na zber,
prepravu a zneškodnenie odpadov,
c) vyberať miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, ktoré vznikli na území obce,
d) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve,
e) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej
činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu,
f) podľa potreby zabezpečovať informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodňovaní
odpadu prostredníctvom vyvesenia na úradnej tabuli obce, prípadne vyhlásením v miestnom rozhlase,
g) zabezpečiť odvoz triedeného skla, papiera a železa,
h) zabezpečiť zberné kontajnery na triedenie skla.
i) zabezpečiť preukázanie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu
zo záhrad (trávu, lístie, zelené časti rastlín zbavené zeminy ,porezané konáre
z orezávania stromov) v domácnostiach formou kompostovania.
§4
Povinnosti držiteľa odpadu
1) Držiteľ
– pôvodca odpadu je povinný:
a) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
b) zhromažďovať oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín,
c) zabezpečovať zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,
d) na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi,
e) odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch č.
223/2001 Z.z.
2) Kto vykonáva zber odpadov je povinný :
a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov
b) vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu
právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania FO – podnikateľa alebo obchodné meno a
sídlo PO, od ktorých sa preberajú farebné kovy, bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad
prevziať ani kúpiť.
c) Viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa b), ako aj o druhoch a množstve odpadov od nich
prevzatých alebo kúpených.
§5
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
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) Obec zabezpečí odvoz zbytkového komunálneho odpadu od pôvodcu odpadu v tomto časovom
intervale:
a) odvoz obsahu zberných nádob 110 l 1x týždenne,
b) odvoz veľkoobjemových kontajnérov podľa potreby.
5) Komunálny odpad je pôvodca povinný triediť na tieto zložky:
a) PAPIER – zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek, adresáre,
telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky (nesmie obsahovať pergamenový, asfaltový, brúsiaci,
napúšťaný, mastný, lakovaný, pauzovací a dechtový papier, papier s kovovou fóliou, textilom, plastom

a inými prímesami, obuvnícku lepenku, papierový prach, výseky dierovačiek a nesmie obsahovať
nečistoty – piesok, uhlie, kovy, sklo, cement).
b) SKLO - zbiera sa spolu biele a farebné sklo, fľaše bez kovového záveru, vypláchnuté sklené črepy,
poháre, tabuľové sklo (nesmie obsahovať: keramiku, kameninu, porcelán, olovené sklo, sklo a
drôtenou vložkou, žiarovky, žiarivky)
c) PET – fľaše (polyetyléntereftalát) – zbierajú sa nevratné nápojové fľaše bez rozdielu farby,plastové fľaše od oleja, octu, čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla,
kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,..
d) oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (olov. akumulátory, žiarivky,
výbojky, liečivá, monočlánky, oleje z áut)
e) objemový odpad (koberce, chladničky, televízory, vnútorná sanita, vane umývadlá, skrine)
f) drobný stavebný odpad (odpad pri maľovaní, vybúraní podláh, opravy omietok, výmena okien,
dverí)
g) železný šrot a farebné kovy.
6 ) Na území obce sa dobrovoľne zavádza zber textilu a šatstva,
7 ) na území obce sa povinne zavádza zber elektroodpadu ,
8 ) na území obce sa povinne zavádza zber batérií a akumulátorov , opotrebovaných pneumatík ale
nezabezpečuje ho obec.
§6
Spôsob zhromažďovania a separovania komunálneho odpadu
1) Vytriedené zložky komunálneho odpadu je pôvodca povinný zbierať a triediť nasledovne:
a) zberový papier – odovzdať do zberní papiera, alebo výkupcovi papiera po oznámení času a miesta
výkupu,
b) sklo –do igelitových vriec s vývozom 1x do mesiaca, alebo do zberných kontajnerov s nápisom
SKLO rozmiestnených na určených zberných miestach v jednotlivých častiach obce,
c) železný šrot, farebné kovy – odovzdať do zberní kovového šrotu, alebo na základe oznámenia obce
o začiatku zberu 2x do roka,
d) na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľné
komunálne odpady z dôvodu, že občania individuálne kompostujú
biologicky odpad zo záhrady, potravinársky a kuchynský odpad z domácnosti, biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad od prevádzkovateľa kuchyne sa zhodnocuje v zmysle prevádzkového poriadku
zariadenia školského stravovania.
e) PET – fľaše – do igelitových vriec a obec zabezpečí vývoz 1x do mesiaca,
f) oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín – odovzdať do
zberne a liečivá prostredníctvom lekární
g) objemový odpad – odovzdať do zberní, alebo na základe oznámenia obce o začiatku zberu 2x do
roka,
h) drobný stavebný odpad – 2x do roka do veľkokapacitných kontajnerov- obec zabezpečí odvoz.
I ) elektroodpad 2x do roka zabezpečí obec.
§7
Poplatky
1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli
na území obce,
2) Výšku poplatku stanovuje obecné zastupiteľstvo podľa VZN,
3) Poplatok platí v zmysle osobitných predpisov:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
b) právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká KO a ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce určenú na podnikanie,
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej
sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo
nebytový priestor.
4) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je
platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu, určí platiteľa
obec.

5) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie KO použije obec výhradne na úhradu nákladov
spojených so zberom, prepravou a zneškodňovaním KO.
6) Platitelia poplatku sú povinní ohlásiť obci všetky zmeny, ktoré sú zhodné pre správne určenie výšky
poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
7) Noví platitelia sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa,
keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
§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.
§9
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou,
c) ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti neoznámi, že bol na jeho nehnuteľnosti
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN,
d) ak držiteľ komunálneho a drobného stavebného odpadu odmietne na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním a komunálnymi a drobnými odpadmi.
Za priestupok podľa §9
a) odseku 1 písm. a) 33,194 €
b) odseku 1 písm. b) 165,97 €
c) odseku 1 písm. c) 16,60 €
d) odseku 1 písm. d) 99,59 €
2) Starosta obce môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť za porušenie
tohto VZN pokutu do výšky 3.319,40 € v zmysle zákona o obecnom zriadení.
3) Týmto ustanovením nie sú dotknuté sankčné postihy, ktoré je možné uložiť v zmysle všeobecne
záväzných predpisov.
4) 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.
5) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
Čl. 10.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.4/2004
z 1.07.2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa na svojom
zasadnutí dňa.....................2015, uznesením č........./2015.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ....................2015.
V Ľubochni dňa.................2015
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuly dňa27.11.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa.......................................2015

