
fadp;s primátora m~sta :_~... . ~' .Ll .. 
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č.369/1990 Zb. o o cno~ 
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 ods. 4) zákona Č. 223/2001 .z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie 
mesta Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005IVZN, ktorým sa mení a dopíňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 7/20011VZN 

O nakladaní s komunálnymi odpadmi, il drobnými stavebnými odpadmi a e/ektroodpadmi 
z domácností 

v znení VZN Č. 7/2004 zo dňa 20.5.2004 (účinnosť od 1.7.2004) 

CI. 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) Držitel' edpade ... odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba. alebo právnická osoba, která je 
pÔ'ledoem edpadl:l alebe u ktorej sa eElpady odpad nachádza nachádzajú. 

3) Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vrátane 
starostlivosti o miesto zneškodAeRia -ňovania. 

4) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy. 

5) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného 
prostredia alebo ohrozovanie zdravia rudí. 

6) Komunálne odpady (KO) sú: 
a) odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb, 
b) odpady podobných vlastnosti a zloženia ako z domácnosti, ktorých pôvodcom je právnická osoba 
alebo a fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, 
c) odpady z nehnutel'ností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu napríklad 
zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby 
domácnosti (najmä ~ garáži, garážových stoHsk a parkovacích stojísk), 
d) všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácii a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov 
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združenI. 

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) Množstvový 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 použitim alebo 
inými procesmi). 

12) Elektroodpad z domácností je elektroodpad. ktorý pochádza z domácností fyzických osôb 



a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý' je svojim zložením 
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

13) Mobilný zber odpadov je zber nebezpečných komunálnych odpadov z určených miest motorovým 
vozidlom špeciálne VYbaveným na zber nebezpečných odpadov od obwatefov. 

ČL 2. 

Zber a preprava komunálnych odpadov 

1) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní: 
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste 
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste 
c) ukladať odpady alebo jednotlivé zložky odpadov a DSa na účely ich zberu na miesta určené 
mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste 
d) za zber. prepravu. zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov platiť mestu poplatok stanovený 
vo VZN o miestnych poplatkoch 

2) Zbernými nádobami zodpovedajúcimi systému zberu komunálnych odpadov v meste sú: 
a) 110 I "kukali nádoby 
b) 1100 I kontajnery 
c) špeCiálne kontajnery na zber separovaného odpadu 
d) veľkokapacitné kontajnery 
e) vrecia na zber odpadu 
f} vozidlo špeciálne vybavené na zber nebezpečných odpadov 

3) Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadov sa stanovuje 
takto: 
a) na jeden rodinný dom jedna 110 I nádoba 
b) v bytových domoch s menším počtom bytov ako 20 na dva byty jedna 110 I nádoba 
c) na 20 bytov v bytových domoch jeden 1100 I kontajner (pri intervale vývozu 2 x týždenne) 
d) pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadov, minimálne 1 ks 110 I 
"kuka" nádoby 
e) ostatné prevádzky - podniky, školy, nemocnica, chaty, rekreačné zariadenia v závislosti 
od produkcie odpadov, minimálne 1 ks 110 I "kuka" nádoby 
f) iný počet ako vyššie stanovený je možný na základe udelenia výnimky primátorom mesta 

4) Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny. objemné predmety všetkého druhu, 
elektroodpad, 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, tie, ktoré sú opatrené krytom sa musia po vložení 
odpadov uzavrieť. 

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 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 možnosti na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk, 
frekventovaných miest 
e) zberné nádoby boli uložené na spevnenom podklade. 

7) Na chodníkoch a komunikáciách 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. 

9) Ukladať komunálny odpad len do zberných vriec je možné: 



a) iba na miestach kde nemožno umiestniť zbernú nádobu 
b) a len na základe písomného povolenia mesta. 

10) Na území mesta možno používať na zhromažďovanie odpadov len certifikované vrecia, ktoré sa 
rozkladajú v komposte alebo vrecia, ktoré sa vracajú pôvodcovi odpadu. 

Čl. 3. 

Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov 

1) Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území mesta sú: 
a) papier 
b) sklo 
c) plasty 
d)lieky 
e) žiarivky 
f) batérie 
g) pneumatiky 
h) železný šrot 
i) odpady zo záhrad a z parkov 
j) elektronický šrot elektroodpad z domácností 
k) kovové obaly 
I) viacvrstvové kombinované materiály (tetrapackové obaly) 

2) Na zber separovaného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby vo vlastníctve mesta 
s nasledovným určením: 
a) zelený zvonový kontajner - sklo biele a farebné 
b} modrý zvonový kontajner - papier 
c} žltý zvonový kontajner- plastové fľaše 
d) červený kontajner - opotrebované batérie (monočlánky, suché galvanické články) 
e) viackomorový kontajner - pre viac druhov odpadov 
f) hnedý kontajner - kovové obaly. 

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 uplynuti expiračnej doby odoberajú lekárne na území mesta, alebo je ich 
možné odovzdať pri mobilnom zbere nebezpečných odpadov. 

5) Opotrebované pneumatiky, žiarivky, elektroodpad z domácnostr, zvyšky farieb a obaly z nich 
odoberá zberné stredisko zriadené mestom. 

6) Opotrebované akumulátory sa zbierajú na mieste určenom a v čase vyhlásenom Mestom, alebo ich 
odoberá zberné stredisko mesta. 

7) L:elezný šrot sa umiestňuje ku veľkokapacitným kontajnerom v čase ich vyloženia, resp. odovzdá 
v zbernom stredisku mesta. 

Čl. 4. 

Objemné odpady 

1) Zber objemných odpadov veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie zabezpečí mesto 
na svoje náklady dvakrát ročne - v jarnom a jesennom obdobI. 

2) V čase, keď nie sú vyložené veľkokapacitné kontajnery, je odvoz objemných odpadov na skládku 
alebo do zberného strediska ich pôvodca povinný zabezpečiť individuálne na vlastné náklady. 

3) Objemné odpady odoberá zberné stredisko mesta počas celého roka. 



Čl. 5. 

Drobné stavebné odpady 

1) Drobné stavebné odpady odoberá zberné stredisko mesta. 

2) V množstve, ktoré neprekročí 30% jej objemu môže drobné stavebné odpady ich pôvodca uložiť aj 
do zbernej nádoby, ktorej je držitel'om. Inak je povinný využiť systém likvidácie objemných odpadov. 

Čl. 6. 

Kompostovatel'né odpady zo záhradkárskych osád 

1) Odpady zo záhrad je každý záhradkár povinný kompostovať. 
2) Odpady zo záhrad odoberá aj zberné stredisko mesta. 

Čl. 7. 

Kompostovatel'né odpady zo záhrad a z parkov 

1) Odpady zo záhrad mimo záhradkárskych osád a z parkov možno ukladať: 
a) do zberných vriec, alebo 
b) do vel'koobjemových kontajnerov v čase ich rozmiestnenia alebo 
c) kompostovať. 
2) Odpady zo záhrad a z parkov odoberá aj zberné stredisko mesta. 

Čl. 8. 

Preprava komunálnych odpadov 

1) Prepravu komunálnych odpadov vykonáva oprávnený subjekt (ďalej prepravca) na základe zmluvy 
s mestom. 

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 mieste 
a prístup k nádobám bez závad. 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 musí vyvážať: 
a) najmenej 1 x týždenne od rodinných domov, v jednotlivých prípadoch, po súhlase mesta 1 x za dva 
týždne 
b) najmenej 2x týždenne od bytových domov 
c) najviac 1x týždenne od objektov právnických osôb a občianskej vybavenosti 
d) individuálnym intervalom na žiadosť právnických osôb alebo podnikatel'ov, ktorí požiadali 
o množstevný zber, ak preukážu, že nimi vyprodukované množstvo komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložitel'ných KO je presne meratel'né a do času ich 
odvozu je vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. 

ČI. 9. 

Zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov 

1) Komunálne a drobné stavebné odpady vzniknuté na území mesta sa zneškodňujú na skládke 
komunálnych odpadov vo Veternej Porube, v Partizánskej Ľupči alebo v Liptovskom Hrádku. 

2) Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a platným 
prevádzkovým poriadkom. 

3) Zberné stredisko na zhromažďovanie komunálneho odpadu sa nachádza v areáli 
Verejnoprospešných služieb mesta na Podtatranského ulici v Lipt. Mikuláši a na iných miestach 
osobitne určených alebo vyhlásených MsÚ. 

4) Ukladať komunálne odpady na iných miestach ako aj spaľovať komunálne odpady produkujúce 
škodlivé látky je zakázané. 



Čl. 10. 

Sankcie 

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: 
a) Mestská polícia 
b) poverení pracovníci Mestského úradu 
c) príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií 
d) komisia zdravia a ŽP pri MsZ 
e) poslanci MsZ 
f) iné osoby poverené primátorom Mesta. 

2) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje primátor mesta. 

3) Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia, sa postihuje ako priestupok pokutou do 5000.- Sk 
resp. do 20 OOO,-Sk. 

4) Okrem toho za porušenie tohto VZN môže primátor podl'a § 13 ods. 8 zákona Č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie pokutu do výšky 200.000.- Sk. 

Čl. 11. 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto Na tomto VZN sa Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznieslo schválilo dňa 
8.12.2005. 

2) VZN nadobúda platnosť dňom Účinnosť nadobúda 15 - tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 
na úradnej tabuli. 

3) Týmto VZN sa zrušuje VZN č.11!1QQ2NZN o nakladaní s komunálnym odpadom IJ znení VZN 
č.4/1QQ7/VZN. dopíňa VZN Č. 7/2001NZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien. 

4) Toto VZN je prístupné na Mestskom úrade v Lipt. Mikuláši, oddelení ÚR, SP a ŽP. 
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