
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 lb. O obecnom
zriadeni v zneni neskorších zmien a doplnkov a 5 81 ods. S zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE Č. s/2016/VzN
o nakladanĺ s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VlN Č. 18/2016/VlN
úplné znenie

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE

*1
Predmet úpravy

Toto všeobecné závázné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o

a) spósobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste
Uptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“),

b) spósobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu,
c) spósobe zberu a prepravy zložiek komunálneho odpadu,
d) spósobe a mieste určenom na ukladanie týchto odpadov,
e) vymedzení práv a povinností mesta ‚ původcov a držiteľov odpadov v oblasti nakladania

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane jeho zberu a prepravy na
území mesta,

fl spósobe nahlasovania nezákonného umiestnenia odpadu,
g) prevádzkovania zberných dvorov.

ILČASÝ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

52
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely tohto VZN:

1. Pávodca odpadu je každý, ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad11 a je poplatníkom
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.21

2. Držitel‘ odpadu je původca odpadu alebo osoba, ktorá má komunálny odpad v držbe31.

3. Systém zberu je spósob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území mesta, spósob
triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spósob nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov a určenie miest
na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

1)54 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni
2)5 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v platnom znení.

S 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. Z.



4. Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddelif
a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje
za vytriedenú, ak neobsahuje ině zložky komunálneho odpadu alebo mé nečistoty, ktoré
možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

5. Zložkami komunáínych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území mesta
sa rozumejú:

a) odpady z papiera, skla, plastov, kovou, viacvrstvových materiálov,

b) biologicky rozložiteíný kornunálny odpad:
1. kuchynský a reštauračný odpad od fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby, ktorá

prevádzkuje zaríadenie spoločného stravovania (ďalej len “prevádzkovateí kuchyne“),
2. odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintoršnov, napríklad odpad z údržby

zelene, ako je lístie, tráva, konáre (dalej len „odpad zo záhrad“),

c) jedlé oleje a tuky,

d) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, napríklad chemické prípravky z domácností,
oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, obaly znečistené týmito zložkarni,

e) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a mých zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tornu, ktorý pochádza z domácností, ako napríklad
spotrebná elektronika, informačně technológie a telekomunikačné zariadenia, svietidlá,
svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia,
elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia na rekreačné a športové účely,
zdravotnícke pomůcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu,

f) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený v pismene e)
s vonkajším rozmerorn najviac 25 cm,

g) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:
1. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombikový článok, súprava batérii alebo

akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, můžu sa ručne prenášať,
2. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory používané

pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla4 a jeho osvetlenie,

h) veterinárne fleky a humánne ľeky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomůcky,

i) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, podlahová
krytina, koberec,

j) mé komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulic, kal zo septikov,

k) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacich prác5 vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.6‘

4)
2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
5) * 55 ods. 2 písm. c) a d) a 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni zákona č. 479/2005 Z. z. v platnom zneni
6) zákon Č. 582/2004 Z. z.



6. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.71

7. Zberná nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner a odpadkový kóš umiestnený na
verejnom priestranstve je nádobou určenou na ukladanie zložiek komunálneho odpadu za
účelom ich zhromaždenia do doby ich odvozu.

8. Stojisko je miesto určené na umiestnenie nádoby na odpadky81 alebo miesto vyhradené
na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým
a protipožiarnym požiadavkám a je zriadené a vybudované v súlade s osobitnými predpismi.91

9. Harmonogram zvozu odpadov určuje termíny zvozu jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu.

10. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené mestom a prevádzkované príspevkovou organizáciou mesta Verejnoprospešnými
službami Liptovský Mikuláš, ktoré majú uzatvorenú zmluvu S mestom na túto činnosť.

11. Správcom nehnuteľnosti pre

a) rodinný dom20> je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy
o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe mého právneho
úkonu,

b) bytový dom111 alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je
1. vlastník,
2. nájomca na základe zmluvy o nájme alebo iný oprávnený užívateľtejto nehnuteľnosti

na základe mého právneho úkonu,
3. správca pre nehnuteínosti vo vlastnícwe mesta,

c) bytový dom vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzických osób alebo právnických osób
je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca podra osobitného
p red pisu,121

d) nehnuternosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt,
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) je vlastník, nájomca na základe zmluvy
o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto
nehnuteľnosti na základe mého právneho úkonu.

12. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov,
správcom nehnuteľnosti je zástupca vlastníkov alebo správca určený vlastníkmi. Ak
je vlastníkom štát alebo mesto, správcom nehnuteľnosti je správca.131

7)
* 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.

8) *139b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.
9) Napríklad zákon L 50/1976 Zb., zákon Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskoršich predpisov.
10) 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/20007. Z.
fl) 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/20007. z.
12) 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/19937. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.



13. Oprévnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s mestom
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu141 na vykonávanie zberu a prepravy
komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiterného kuchynského a reštauračného
odpadu od prevádzkovatera kuchyne.

Oprávnenou osobou pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má okrem zmluvy podľa predchádzajúcej
vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú
zmluvu na prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi
z neobalových výrobkov.

Hierarchia odpadového hospodárstva

1. Hierarchia odpadového hospodárstva na území mesta je záväzné poradie týchto priorít
v súlade s osobitným predpisomt51:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opátovné použitie,

c) recyklácia,

d) mé zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

2. Póvodca odpadu predchádza vzniku odpadu zo svojej činnosti napríklad uprednostňovaním
nákupu tovaru vo vratných obaloch, použvanim výrobkov z recyklovaných materiálov,
predÍženim životnosti výrobkov, odovzdanim na prĺpravu na jeho opátovné použitie
na zberných dvoroch, kompostovaním odpadu zo záhrad, využívaním viacnásobne
použiterných batérii, obalov.

3. Oprávnená osoba je povinná:
a) zosúladit činnost nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

s platným Programom odpadového hospodárstva mesta,

b) prednostne zabezpečit materiálové zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu
podľa hierarchie odpadového hospodárstva,

c) zabezpečit energetické zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu.

d) zabezpečit zneškodnenie komunálneho odpadu v súlade s osobitným predpisom16, ak zložku
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych pričin zhodnotit podľa
písmena b) alebo c) alebo termicky zneškodnit podía písmena d).

54
Spoločné ustanovenia

1. Program odpadového hospodárstva

581 ods. 13 zákona č. 79/20157. z.
15) 56 zákona Č. 79/2015 Z. z.
16) Príloha Č. 2k zákonu č. 79/2015 Z. z.



Mesto je v súlade so zákonom o odpadoch povinné spracovávať, aktualizovať program
odpadového hospodárstva mesta (ďalej len „POH“) a schválený POH dodržiavať. POH
je programový dokument pre riadenie odpadového hospodárstva mesta v oblasti nakladania
s komunálnymi odpadmi, určujúci najmá smerovanie a ciele odpadového
hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
mesta, zodpovedá mesto ak zákon o odpadech neustanovuje inak. Táto povinnosť plati aj v tom
prípade, ak nakladanie s určitou zložkou komunálneho odpadu financuje iný subjekt ako mesto.

*5
Práva pávodcu a držiteUa odpadu

Póvodca a držiteľ odpadu má právo na:

a) zabezpečenie zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad a poskytnutie zbernej nádoby
na triedený odpad na odpady z papiera, plastov, skla v množstve a druhu zodpovedajúcom
systému zberu v meste, náklady na zbernů nádobu:

• na zmesový komunálny odpad znáša původný pĎvodca odpadu,

- zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje
rozširená zodpovednosť výrobcov organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba,

- náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri kterých sa neuplatňuje rozširená zodpovednosť výrobcov, máša obec,

b) informáciu o systéme zberu komunálneho odpadu a harmonograme zberu odpadu, zberných
miestach,

c) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu podľa 7 a 8
tohto VZN,

d) zber a pravidelný odvoz odpadov Z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) podľa 13 tohto VZN,

e) zber a odvoz odpadu zo záhrad v prípade, ak držiteí odpadu nepredchádza vzniku tohto
odpadu zo zelene v súlade s520 tohto VZN,

f) zber jedlých olejov a tukov z domácnosti podľa 21 tohto nariadenia,

g) bezplatné odovzdanie elektroodpadu z domácnosti podľa 14 tohto VZN a použitých
prenosných batérií a akumulátorov a použitých automobilových batérií a akumulátorov
do systému oddeleného zberu podľa * 15 tohto VZN,

h) zber a prepravu objemného odpadu podľa 18 tohto VlN,

i) zber a prepravu odpadu z textilu podľa * 17 tohto VZN,

j) zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomócok podra * 16 tohto VZN,

k) zber kuchynského a reštauračného odpadu podľa * 22 tohto VZN,
1) zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahem škodlivých látek

zo zberných miest určených na zhromažd‘ovanie podľa *19 tohto VZN,

m) odovzdanie drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch podľa * 11 tohto VlN.



Povinnosti póvodcu a držiteťa odpadu

1. Držitel‘ je povinný zapojit sa do systému zberu odpadov v meste; povinnost zapojit
sa do systému zberu póvodcovi odpadu vzniká dňom, ktorým nastane skutočnost uvedená
v osobitom predpise.

2. Držiterodpadu je povinný:

a) používat zberné nádoby alebo kontajnery zodpovedajúce systému zberu odpadov v meste,

b) triedit a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zložiek uvedených v 5 2
ods. S tohto VZN ukladaním do vyhradených zberných nádob alebo kontajnerov
a veľkokapacitných kontajnerov umiestených na stanovištiach, zberných dvoroch alebo
zberných miestach na to určených mestom v súlade s týmto VZN,

c) vytriedit zo zmesového komunilneho odpadu jednotlivé zložky komunálneho odpadu
uvedené v 5 2 ods. S tohto VZN,

d) ukladat zmesový komunálny odpad do zberných nádob alebo kontajnerov umiestených
výlučne na kontajnerových státiach určených mestom.

e) odpad vkladať do nádob na to určených tak, aby sa dali uzavriet, odpad z nich nevypadával
a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie a majetok osób,

f) ukladat komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad
a podobne do odpadkových košov na to určených a umiestených na komunikáciách alebo
verejných priestranstvách určených mestom tak, aby nedochádzalo kjeho rozptýleniu
do okolia,

g) za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu platit mestu poplatok stanovený
vo všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

h) zabezpečit komunálny odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos)
v mestských častiach:

- Bodice - celé územie,
- Demánová - celé územie obce,
- lľanovo - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500

metrov od jeho hranice,
- Ploštin - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500

metrov od jeho hranice
- Svätý Štefan - celé územie obce.

3. Zakazuje sa

a) ukladat do zberných nádob/kontajnerov horúci popol, uhynuté zvieratá,‘7 horľavý, výbušný
odpad,18 nebezpečný odpad19 a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie
a majetok osób,

17) 5 29 zákona Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munĺcii a o zmene a doplneni niektcrých
zákonov v platnom znení
19) 5 2 ods. 9 zákona č. 79/2015?. z. v platnom znení



b) znečisťovať stojisko zberných nádob alebo kontajnerov a okolie ukladaním odpadov mimo
zberných nádob alebo kontajnerov a odpadkových košov alebo ukladaním odpadov, pre
ktoré nie je stojisko určené, napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad,

c) poškodzovať zbernú nádobu alebo kontajner, jej označenie a premiestňovať JU zo stojiska
okrem času nevyhnutného na jej vyprázdnenie a údržbu.

d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob alebo
konta jnerov inou ako oprávnenou osobou podľa 52 ods. 13 tohto VZN.

4. Ak držiteí odpadu uloží do zbernej nádoby alebo kontajnera odpad v rozpore s 56 ods.? písm. b)
alebo uloží odpad podía 5 6 ods. 3 písm. a), oprávnená osoba, vykonávajúca zber odpadu
v meste, upozorni na to mesto. Oprávnená osoba prednostne vykoná alebo zabezpečí odvoz
a ďalšie nakladanie odpadu uvedeného v odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými predpismi20 ado
toho času sa odvoz ostatného odpadu nevykoná.

*7
Nakladanie s komunálnym odpadom

1. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov,
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovatera
kuchyne, může mesto samé alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spátný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce může Jen ten, kto má
okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou
obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov
a s odpadmi z neobalových výrobkov.

2. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré
sa nevzťahuje rozširená zodpovednosť výrobcov, náklady spósobené nedůsledným triedenfm
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov hradí obec z miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.21

3. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej
do vyhradeného prúdu odpadu (elektroodpadu, odpadu z obalov, neobalových materiálov, batérií
a akumulátorov), vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú tretie

osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným
prúdom odpadu v meste na zmluvnom podklade. Mesto tieto náklady nezahřňa do miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

20) Napriklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 3912007 Z. z., zákon č. 58/2014 Z. z.
21) zákon Č. 582/2004 Z. z., všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008/VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení



4. Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta zabezpečujú výhradne Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš, príspevková organizácia mesta Liptovský Mikuláš.

5. Na území mesta sa uplatňuje:

- intervalový systém zberu zmesového komunálneho odpadu. Intervaly odvozu pre
jednotlivé lokality mesta sú stanovené v kalendári harmonogramu zberu,

- množstvový zber zmesového komunálneho odpadu u subjektov, ktorí si o tento zber
požiadali,

- množstvový zber drobného stavebného odpadu.
6. Mesto na základe žiadosti zavedie množstvový zber zmesového komunálneho odpadu u takej

právnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikateľa, ktorý preukáže, že:
- množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
- komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou,

odcudzením alebo mým nežiaducim únikom podra osobitného predpisu.22.

III. Časť
NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

1. Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území mesta a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba - podnikateľ
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá
za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

2. Mesto je povinné zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho
na jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste.

*9
Systém zberu zmesového komunálneho odpadu

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu v meste sú určené:
- 110 I, 120 I, 240 I zberné nádoby,
- 1 100 I kontajnery,

- 30 I smetné nádoby — na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,
- zberné Vrecla — ukladať komunálny odpad len do zberných vriec je možné iba

na miestach, kde nemožno umiestniť zbernú nádobu a len na základe písomného
povolenia mesta

- 5 m3 podzemné kontajnery.

2. Minmálny počet zberných nádob pre jednotlivých původcov, resp. držiterov odpadov sa stanovuje
takto:

- na jeden rodinný dom jedna 110 I ‚ alebo 120 I alebo 240 I nádoba,

22) zákon č. 79/20151. z.



- v bytových domoch s menším počtom bytov ako 20 na dva byty jedna 110 I nádoba,
- na cca 25 bytov v bytových domoch jeden 1100 I kontajner (pri intervale vývozu 2 X

týždenne),

- pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadu, minimálne
1 k5 110 I nádoby,

- ostatné prevádzky— podniky, školy, nemocnica 11001 kontajner,
- chaty, rekreačně zariadenia v závislosti od produkcie odpadov, minimálne 1 ks 110 I

nádoby,

- iný počet nádob, ako je vyššie stanovený, je možný na základe udelenia výnimky
primátorom mesta.

3. Náklady na pozemnú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša póvodný póvodca
odpadu. Tieto náklady mesto Liptovský Mikuláš nezahřňa do miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Nádobu je původca odpadu povinný kúpiť sám u prepravcu
tohto odpadu v meste Liptovský Mikuláš prípade u mého predajcu tak, aby zberná nádoba bola
kompatibilná so zavedeným systémom zberu odpadu. Prepravca na svojej mnternetovei stránke
zverejní cenu jednotlivých používaných zberných nádob.
Náklady na obstaranie a zabudovanie podzemných kontajnerov znáša mesto Liptovský Mikuláš
a sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Za odpad umiestnený v zbernej nádobe je zodpovedný do doby jeho odvozu majiteí — správca
objektu, obytného domu, prevádzky t.j. póvodca odpadu. Na zber zmesového komunálneho
odpadu jeho póvodca použiva len zbernú nádobu, ktorá je používaná v systéme zberu tohto
odpadu v meste.

5. Zberné nádoby sa nesmú odpadom preplňovať; tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vloženi
odpadu uzavrieť.

6. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad sa nesmú ukladať;
- tie zložky komunálneho odpadu, ktorých triedený zber jev meste zavedený,
- objemný odpad,

- odpad z priemyselných a obchodných prevádzok,
- odpad zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,
- zložky komunálneho odpadu kategórie nebezpečný odpad,
- biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad,
- drobný stavebný odpad,

- odpady tekuté, toxické, zápalné,

- telá a časti uhynutých zvierat.

7. Nic je dovolené;

- do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou,
- odpady v nádobách spaľovať,

- ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na mé účely,
- vyberať odpad zo zbernej nádoby.



8. Vlastník každej nehnuteínosti je povinný zriadiť miesto pre zberné nádoby. Neplatí, kecl‘ zber
zmesového odpadu sa uskutočňuje do podzemných kontajnerov. Rn jeho určovaní musí dbať na
to, aby:

a) vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre
účely jeho odvozu, v deň vývozu spristupniť zberné nádoby na pnístupné miesto, nádoba
sa nesmie nachádzať za plotom alebo bránou,

b) umiestnenim zberných nádob nebol rušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) sa nenachádzalo podľa možností na náveternej strane, v blízkosti okien, detských ihrísk,

frekventovaných miest,

d) zberné nádoby boll uložené na spevnenom podklade,
e) za čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob pri bytových domoch zodpovedá původca

odpadu. Za porušenie tohto ustanovenia může byť uložená sankcia vo výške nákladov
za jednorazové vyčistenie stojiska. Za znečistenie vzniknuté počas vývozu odpadu zodpovedá
prepravca odpadu,

f) nefunkčnú zbernú nádobu je povinný jej vlastník odstrániť a nahradiť novou,
g) na chodníkoch a komunikáciách můžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu

nevyhnutnú pre účely ich vysypania.

9. Odpad, ktorý vzniká pri pobyte na verejných priestranstvách mesta, je každý povinný odhadzovat
do nádob na to určených (malé smetné nádoby).

10. Každý, kto vykonáva, prevádzkuje predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, poazdné stánky
a podobné zariadenia alebo organizuje podujatia pro verejnosť na verejných alebo otvorených
priestranstvách na území mesta Liptovský Mikuláš, je povinný zabezpečiť:

a) priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na odpad,
b) zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu zo zberných

nádob, ktorý vzniká jemu v súvislosti s touto činnosťou, čistotu, a poriadok, ak nie je určené
inak, do 3 mod tohto zariadenia.

5 10
Preprava zmesového komunálneho odpadu

1. Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vykonávajú Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš (ďalej len „prepravca“) na základe zmluvy s mestom podra harmonogramu odvozu.

2. Póvodca odpadu je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadu, najm dbať, aby
bol odpad niadnym spůsobom uložený v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom mieste
a prístup k nádobám bol bez prekážok. Nádoba nesmie byť v čase zberu za plotom alebo bránou
a musí byť v maX. vzdialenosti cca 10 m od pristavenia vozidla na zber odpadov. Inak prepravca
může odmietnuť prepravu odpadu.

3. Prepravca může odmietnut prepravu aj ak zistí, že v zbernej nádobe je odpad, ktorý do nej nepatrí
alebo drobný stavebný odpad. Zamestnanci zabezpečujúci zber a odvoz sú povinní o tejto
skutočnosti informovať mesto (počet zberných nádoba lokalitu ich umiestnenia).



4. Vývoz zmesového komunálneho odpadu prepravca musí zabezpečiť:
- najmenej 1 x týždenne od rodinných domov, v jednotlivých prípadoch, po súhlase

mesta 1 x za dva týždne,

- najmenej 2 x týždenne od bytových domov,
najviac 1 x týždenne od objektov právnických osób a občianskej vybavenosti

- individuálnym intervalom na žiadosť právnických osób alebo podnikaterov, ktorí
požiadali o množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ak preukážu, že nimi
vyprodukované množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
s výnimkou biologicky rozložiteľných komunálneho odpadu je presne meraterné a do
času ich odvozu je vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo mým
nežiaducim únikom.

5. Prepravca má právo zmeny harmonogramu odvozu komunálneho odpadu z dóvodu štátneho
sviatku, dňa pracovného voma a klimatických podmienok.

* 11
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1. Nakladanie s drobným stavebným odpadom na území mesta zabezpečujú výhradne
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

2. V meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Výška poplatku za drobné
stavebné odpady je stanovená v aktuálne platnom všeobecnem záváznom nariadení mesta
Liptovský Mikuláš o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady alebo vo výške spodnej hranice poplatku podía osobitného predpisu23‘.

3. Obyvatelia mesta můžu drobné stavebné odpady priviesť do zberného dvora na Okoličianskej
ulici počas jeho prevádzkovej doby.

4, Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť na jednotlivé zložky (napr.
betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným
použitím. Ak nie je možné drobné stavebné odpady znovu použit jeho držiteľ na vlastné náklady
dovezie odpad na zberný dvor, kde ho uloží do zbernej nádoby určenej na zhromažďovanie tohto
druhu odpadu.

5. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečí odváženie jeho množstva, vystavenie vážneho lístka
na držiteYa odpadu, ktorý je poplatníkom na území mesta. Vážny listok slúži ako podklad pre účely
určenia miestneho poplatku mestom podľa osobitného predpisu.23

6. Zakazuje sa ukladaf drobný stavebný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad
alebo k nim a na verejné priestranstvo.

23) zákon č. 582/2004 Z. z, a všeobecne závzné nariadenie mesta č. 9/2008/VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení



IV. ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

* 12

1. Póvodca odpadu občan, fyzická osoba — podnikateI právnická osoba sú povinní triediť komunálny
odpad na nasledovné zložky:

a) papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály,
b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého póvodcom je fyzická osoba —

podnikateľa právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
d) jedlé oleje a tuky z domácností,
e) elektroodpad z domácností,
f) použité prenosné batérie a akumulátory,

g) nebezpečné zložky komunálneho odpadu - rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické
látky, pesticídy, odpad obsahujúci ortuť, minerálne oleje a tuky, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty, liečivá, obaly znečistené nebezpečnými
látkami,

h) objemný odpad.

2. Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva:
a) na zberných dvoroch,
b) mobilným zberom — zabezpečujú Verejnoprospešné služby liptovský Mikuláš a subjektom,

ktorý má s mestom podpísanú zmluvu na vykonávanie danej činnosti,
c) do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu,
d) spátným zberom použitých batérií a akumulátorov, elektroodpadu z domácností

zabezpečovaný distribútorom —obchodníkom dodávajúcim tento výrobok na trh.
e) kalendárovým zberom.

3. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom
farebne rozlíšené ich vyhotovením pri podzemných kontajneroch nadzemná časť je v
nasledujúcich farbách:

a) modrá pre z)ožku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žitá pre zložku plast, kovy a pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,
d) hnedá pre zložku biologicky rozIožiteľného odpadu (zeleného odpadu).

4. Na zber triedeného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby s nasledovným určením:
a) zberné nádoby umiestnené na území mesta:

- zelený zvonový kontajner — sklo,
- modrý kontajner 11001— papier,
- žitý kontajner 1100 I - plasty, tetrapaky, kovy,
- zberové vrecia - plasty z rodinných domov v prímestských častiach,
- podzemné kontajnery 3 m3 - papier, plasty, sklo,
- hnedé 240 I kontajnery - biologicky rozložiterného odpadu (zeleného odpadu).

b) zberné nádoby na zberných dvoroch:



- veľkoobjemové kontajnery o objeme

5 rn3, 7 m3 ‚ 9 m3 - biologicky rozložiteľné odpady, drobný stavebný odpad, odpad
zo skla,

12 m3 — objemný odpad, biologicky rozložiteťné odpady,
20 m3 — papier, plasty,

- špeciálny kontajner - opotrebované batérie a batérie (monočlánky, suché galvanické
články) a drobný elektroodpad,

- špeciálny kontajner - žiarivky,
- vrecia — polystyrén,

- ekokontajner — nebezpečný odpad,
- plechové domčeky—elektroodpad.

5. Kalendárovýrn zberom sa uskutočňuje zber objemného odpadu a zložiek komunálneho odpadu
kategórie nebezpečný odpad.

6. Zberné nádoby na triedený zber sú urniestnené na verejných priestranswách tak, aby zohíadnili
vhodné donáškové a prepravné vzdialenosti.

7. Zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečujú
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš podľa harmonogramu zberu odpadov. Ak
zhodnotenie odpadu nie je možné, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zabezpečia jeho
zneškodnenie prostredníctvom zmluvného partnera.

8. Objem vytriedených zložiek sa znižuje stlačením, rozobratím.

9. Odpad z papiera, plastov, kovov, viackombinované odpady sa dotrieďujú 3 upravujú v triediacej
hale, ktorej prevádzkovaterom sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

10. Podnikateľský subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie), ktorý
je původcom alebo držiteľom odpadu, ktorý vzniká na území mesta pri bezprostrednom výkone
činností tvoriacich predmet podnikania podnikatelského subjektu, je povinný zabezpečif
zhodnotenie alebo zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v súlade s týmto všeobecne
závázným nariadenirn 8 50 zákonom o odpadoch. Toto sa netýka odpadov, za ktoré
si podnikatelský subjekt platí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

* 13
Zber odpadu z papiera, piastov, kovov, skla

1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom
farebne rozlišené ich vyhotovenim v nasledujúcich farbách:

a) modrá pre zložku papier,

b) zelená pre zložku sklo,

c) žitá pre zložku plast, kovy a pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.



2. Zberné nádoby sú označené štitkom obsahujúcim údaj o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad
z neobalových výrobkov je určená. V 5úlade s textom na štítku sa do farebne rozlíšených zberných
nádob ukladajú tieto odpady:

b) do zbernej nádoby modrej farby: čistý papier, ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamně
letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu
alebo vlnitej lepenky,

c) do zbernej nádoby zelenej farby: biele a farebné čisté sklo róznej veľkosti (poháre, fľaše,
a pod.), sklenené črepy,

d) do zbernej nádoby žltej farby, ktorá je určená aj na zber kovov: stlačené PET fraše
neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, ině stlačené plastové obaly, plastové
obaly z mlieka a mých nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované sinými
materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov.

3. Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) nepatria asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný
alebo inak znečistený papier, samoprepisovaci a voskovaný papier, hygienické potreby, použité
plienky, keramika, drótené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá, porcelán,
televízne obrazovky, počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok, horniny, obaly
s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.),
novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal,
kovové obaly kombinované siným obalom.

4. Kovy väčších rozmerov, ktoré by mohli poškodit mechanizmus zvozovej techniky oprávnenej
osoby, odovzdá držiter odpadu na zberné dvory mesta.

5. Zasklené okná držiter odpadu odovzdá len na zbernom dvore Okoličianska ul. ‚ na mieste určenom
na zhromažďovanie tohto odpadu.

6. Polystyrén odovzdá držiteí odpadu na zberných dvoroch mesta a uloží ho na miesto určené
na zhromažďovanie tohto odpadu podľa jeho zloženia.

7. Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) sa uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu
odpadov v meste.

5 14
SpĎsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

elektroodpadov z domácností

1. Zber elektroodpadu z domácnosti mesto zabezpečuje:

a) kalendárovým zberom uskutočňovaným spolu s odpadmi s obsahom škodlivín, ktorý
spočíva v pristavení motorového vozidla 2 x ročne (jarný a jesenný zber) na miestach
určených mestom. Mesto oznámi miestne obvyklým spósobom (kalendárom harmonogramu
zberu, mestským rozhlasom, web mesta, miestnou tlačou, na vývesnej tabuli a pod.)
termín, miesto a čas zberu odpadu,



a) zberom elektroodpadu z domácnosti na zberných dvoroch, kde na ich zhromažďovanie
slúžia:

- plechové domčeky na elektroodpad z bielej techniky,
- kontajnery elektroodapad malých rozmerov a žiarivky,

- objekt prefabrikovanej garáže na elektroodpad z televíznych príjmačov.

b) odovzdaním elektroodpadu z domácností distribútorom elektrozariadenia24 v rámci
spätného zberu — odovzdaním predajcovi.

2. Medii elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska
a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky,
ohrievače, klimatizácie, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé domáce
spotrebiče, žiarivky, LED žiarovky, svietidlá, atd‘,

3. Mesto zber elektroodpadu z domácnosti vykonáva na základe uzavretej zmluvy s organizáciou
zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.

4. Zakazuje Sa:

a) elektroodpad ukladať do mých nádob alebo vedía nich a na verejné priestranstvá mesta,
b) rozoberať elektroodpad na komponenty, z ktorých je zložený,
c) odovzdať elektroodpad mým subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktori nemajú

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

* 15
Spósob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

použitých batérii a akumulátormi

1. Mesto zber použitých hatění a akumulátorov vykonáva na základe uzavretej zmluvy
s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov baténií a akumulátorov.

2. Občania můžu odovzdať použité baténie a akumulátory:
a) na zberných dvoroch mesta v ich prevádzkovom čase,
b) pri kalendárovom zbere a na predajných miestach u distribútora batérií v rámci spätného

zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov.25
c) zberom uskutočňovanom spolu s odpadmi s obsahom škodlivin, ktorý spočíva v pristavení

motorového vozidla 2 x ročne (jarný a jesenný zber) na miestach určených mestom. Mesto
oznámi miestne obvyklým spůsobom (kalendárom harmonogramu zberu, mestským
rozhlasom, web mesta, miestnou tlačou, a pod.) termín, miesto a čas zberu odpadu.

3. Zakazuje Sa:

a) Použité batérte a akumulátory ukladať do mých zberných nádob alebo vedľa nich
a na verejné pniestranstvá mesta.

b) Odovzdaf použité batérie a akumulátory mým subjektom (napr. pouličným zberačom), ktorí
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

24) 532 ods. 23 zákona č. 7912015 Z. Z.
2S)

542 ods. 23 zákona č. 79j2015 Z. Z.



* 16
Spósob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov veterinárnych liekov a
humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomócok

I. Veterinárne a humánne leky a zdravotné pomůcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ
odpadu odovzdá verejnej lekárni.26

2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

3. Zakazuje sa nespotrebované leky ukladať do zberných nádob na odpad aiebo vedra nich
a na verejné priestranstvá mesta.

* 17
Spósob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov vhodného textilu

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
- šatstvo vrátane všetkých druhov odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň,
- topánky - iba v pároch a nezničené,
- dopinky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.), ktorý je vhodný na zber a opätovné použitie.

Vhodný textil musí byť čistý a suchý.

2, Zber vhodného textilu prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
umiestnené na území mesta a na zberných dvoroch mesta.

3. Kontajnery na vhodný textil sú vlastnictvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich
údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie kontajnerov sa vykonáva podľa potreby.

* 18
Nakladanie s objemným odpadom

1. Na území mesta nakladanie s objemným odpadom zabezpečujú výhradne Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš.

2. Zber a odvoz objemných odpadov z domácností mesto vykonáva veíkoobjemovými kontajnermi.
Zber je vykonávaný dvoma spůsobmi:
a) kaiendárovým zberom, ktorý spočíva v pristavení zbernej nádoby 2 x ročne (jarný a jesenný

zber objemných odpadov) na miestach určených mestom.
b) mesto oznámi miestne obvyklým spůsobom (kalendár harmonogramu zberu, mestský

rozhlas, web mesta, miestna tlač, vývesné tabule a pod.) termín zberu objemného odpadu,
c) zberom objemných odpadov do kontajnerov, ktoré sú pre obyvateíov mesta k dispozícii

na zberných dvoroch počas ich prevádzkových hodín. Poverený zamestnanec na zbernom
dvore je oprávnený prevziať objemný odpad len ak póvodca odpadu predloži preukaz
totožnosti a doklad o uhradení poplatku za komunálny odpad na prísiušný rok.

25> 74 ods. 3 zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomóckach a o zmene a doplneni nektorých
zákonov v platnom znení.



3. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. v rozobratom
stave na dosky).

4. Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
- stavebné odpady za stavieb vyžadujúcich povolenie podľa stavebného zákona,
- objemné odpady v nezmenšenom objeme,
- okenné rámy vznikajúcich pri rekonštrukcii bytov alebo domov,
- nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektro2ariadenia, kyseliny,
- opotrebované pneumatiky,
- biologicky rozložiteľný odpad — tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osůb.

5. V čase, ked‘ nie sú vyložené veľkokapacitné kontajnery, je odvoz objemného odpadu na skládku
alebo do zberného strediska ich póvodca povinný zabezpečiť individuálne na vlastně náklady.

6. V pripade, že si občan nemůže odvoz zabezpečiť sám, může si odvoz týchto odpadov objednať
u Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za cenu podía aktuálneho cennika.

7. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
a oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na mé miesta na verejnom
priestranstve.

* 19
Nakladanie s nebezpečným odpadom

(odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok)

1. Na území mesta nakladanie s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje
výhradne oprávnená osoba podra 5 2 písm. b) tohto VlN - Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš.

2. Zber nebezpečného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivin mesto zabezpečuje:
c) kalendárovým zberom, ktorý spočiva v pristavení motorového vozidla 2 X ročne (jarný

a jesenný zber) na miestach určených mestom. Mesto oznámi miestne obvyklým spůsobom
(kalendárom harmonogramu zberu, mestský rozhlas, web mesta, miestna tlač, vývesné
tabule a pod.) termín a miesto zberu nebezpečného odpadu.

d) zberom nebezpečných odpadov na zberných dvoroch.

3. Odpady s obsahom škodlivin nepatria do nádob na zber zmesového komunálneho odpadu ado
nádob určených na triedené zložky komunálneho odpadu.

4. Původca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými
vlastnosťami.

5. Mesto, ako držiteť odpadu, nakladá s nebezpečnými odpadmi, ktoré sú podľa prílohy č. 1
vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaradené do nasledovných
druhov odpadov:



Číslo ‚ KategóriaNazov druhu odpadudruhu odpadu odpadu

20 01 13 Rozpúšťadlá N

2001 14 Kyseliny N

200115 Zásady N

2001 17 fotochemické látky N

2001 19 Pesticídy N

200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

200123
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované

Nuhľovodíky

200126 oleje a tuky mé ako uvedené v 200125 N

2001 27
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

Nnebezpecne latky

2001 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N

200133
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02,

Nalebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory

vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako
20 01 35 uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné N

časti

[ 2001 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N

V. časť
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

* 20

1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len,, BRKO“) patri:
a) biologicky rozložiteíný odpad zo záhrad, parkov a cintorinov (d‘alej len „zelený bioodpad“)

katalógového čísla 20 02 01, ktorý obsahuje rastlinný materiál, najmä trávu, lístie, konáre,
vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú
štiepku, hobliny, drevný popal a pod.

b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad katalógového čísla 20 01 OB a jedlé
oleje a tuky katalógového čísla 2001 25.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí odpad, ktorý vzniká pri
príprave jedál a nápojov (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, nespracované
zostatky surovín a pod.), ako aj odpad vzniknutý po konzumácii jedál a nápajov (použité
papierové servítky, neskonzumované zostatky pokrmov, kávové a čajové zvyšky a pod.)
a taktiež potraviny po záručnej dobe,

c) lné biologicky rozložiteľné odpady sú:
- lepenka a papier katalágového čísla 200101,
- textilie katalágového čísla 2001 11 — len biologicky odbúrateťné textilie, napr. ran,

bavlna,

- drevo katalógového čísla 2001 38 — len chemicky neošetrené drevo,
- odpad z trhovísk katalógového čísla 20 03 02 - pokiaľ neobsahuje biologicky

neodbúrateľné prímesi, napr. plasty,



- kal zo septikov katalógového čísla 2003 04.

2. Biologicky rozložiteíný kuchynský a reštauračný odpad sa klasifikuje ako vedíajši živočíšny produkt
a musí s ním byť nakladané v zmysle osobitného predpisu.27)

3. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách občan prednostne zelený bioodpad
kompostuje formou domáceho kompostovania.

4. Ak má občan väčšie množstvo zeleného bioodpadu (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie
je schopný skompostovať v domácom kompostovisku, pripadne nemá možnosť domáceho
kompostovania, může takýto zelený bioodpad priviesť na zberný dvor alebo ho uložiť
do zberného vreca alebo nádoby určenej na tento odpad. Odvoz takto uloženého odpadu
zabezpečia Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v súlade s kalendárom zberu odpadov.

5. V prípade, že si občan nemůže odvoz zeleného bioodpadu na zberný dvor zabezpečiť sám, může
si odvoz objednať u Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš v zmysle aktuálneho cenníka.

6. Zelený bioodpad je zakázané sparovať a ukladať do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad. Zákaz sa nevzťahuje na spaľovanie palivového dreva.

7. Vykladať vrecia so zeleným bioodpadom pred svoju nehnuteľnosť tak, aby nebránili pešej
a cestnej doprave a boli ľahko dostupné zberovej technike. Takýto odpad je možné vyložiť
v termínoch určených harmonogramem najneskór do 7.oo hod. a najskůr 48 hod. pred uvedeným
termínom. V ostatné dni je uvedený odpad vykladať zakázané.

8. Biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vzniká pri činnosti podnikateľov pri údržbe a úprave zelene,
ukladajú původcovia v zariadení na zber biologicky rozložiteíného odpadu za poplatok podľa
platného cenníka Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš.

9. Časti rastlín napadnutých škodcami, vrátane časti inváznych rastlín je možné zneškodniť
spálením281.

10. Nájomca stánku na trhovisku je povinný pre svoj odpad využívať výhradne zberné nádoby
rozmiestnené správcem trhoviska. Podmienky pre triedený zber odpadov z trhoviska určuje
prevádzkový poriadok trhoviska.

11. Mesto nezabezpečuje výkon triedeného zberu kuchynského bioodpadu z domácnosti v zmysle
81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch, pretože najmenej 50 % obyvaterov obce kompostuje

vlastný odpad.

‘izákon Č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znenl neskoršich predpisov, Nariadenie
(ES) Č. 1069/2009 v platnom zneni, kterým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedťajšich živoČišnych
produktov a odvodených produktov neurčených rudskú spotrebu, kterou sa zrušuje nariadenie (Es) č. 1774/2002.



12. Za nakladanie biologicky rozložiteYného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu, ktorého
póvodcom je fyzická osoba — podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania, zodpovedá táto osoba.

13. Mesto napriek tornu, že si uplatňuje výnimku uvedenú v ods. 11 tohto paragrafu, nezbavuje sa
plnenia tejto zákonnej povinnosti, a zber a spracovanie kuchynského odpadu od občanov bude
v prípade jej nezabezpečenia nešit v súlade s platnými právnymi predpismi dotýkajúcimi sa
nakladania s týmto odpadom.

5 21
Jedlé oleje a tuky

Držitel‘ odpadu jedlých olejov a tuRov z domácností zhromažduje jedlé oleje a tuky oddelene od
mých zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napriklad plastových
fíašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškovjedál.

2. Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je:
a) zbernýdvor,

b) zber v rámci kalendárového zberu, ktorý spočíva v pristaveni motorového vozidla 2 X ročne
(jarný a jesenný zber) na miestach určených mestom. Mesto oznámi miestne obvyklým
spósobom (kalendárom harmonogramu zberu, mestský rozhlas, web mesta, miestna tlač,
vývesné tabule a pod.) termín a miesto zberu nebezpečného odpadu.

3. Každý občan mesta móže priniest odpadové jedlé oleje a tuky v uzatvorenej v PEr fraši a uložiť ich
na:

- nazbennýdvor,

odovzdat na zbernom mieste prevádzkovanom subjektom, ktorý ma na túto činnost
podpísanú zmluvu s mestom - Čerpacia stanica Slovnaft, Štefánikova ul., Liptovský Mikuláš,

- odovzdat odpad subjektu, ktorý vykonáva mobilný zber tohto odpadu - Brantner Poprad,
s.r.o., Poprad.

Vl. časť
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝM KUCHYNSKÝM A REŠTAURAČNÝM

ODPADOM OD PREVÁDZKOVATELA KUCHYNE

* 22

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteíným kuchynským a reštauračným odpadom (ďalej len
„kuchynský odpad“) od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

2. Pnevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviest a zabezpečovat vykonávanie triedeného zberu pre
kuchynský odpad, ktorého je póvodcom, v súlade so zákonom O odpadoch a týmto všeobecne
záväzným nariadením.

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovat nakladanie s kuchynským odpadom v súlade so
zákonom o odpadoch v platnom znení a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podFa *
3 ods. 1 tohto nariadenia. Prevádzkovateľ kuchyne prednostne predchádza vzniku kuchynského



a reštauračného odpadu kompostovaním použitím certifikovaného zariadenia určeného na tento
účel v súlade s osobitným predpisom 28)

4. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:
a) uložiť kuchynský odpad, ktorého je póvodcom do nádob určených na zber komunálneho

odpadu v meste,
b) používať drviče na kuchynský odpad napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz

sa neuplatni, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej Sa tento odpad vypúšťa, s použivaním
drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vód,

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťanim do kanalizácie.

5. Náklady spojené So zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním kuchynského odpadu vrátane
nákladov na zberné kontajnery a mé obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne. Tieto náklady nie
sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a mé
živočichy a ani verejnosť.

7. Zberné nádoby na kuchynský odpad musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

8. Frekvencia zberu kuchynského odpadu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc
aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

9. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s kuchynským
odpadom zaradeným ako vedľajší živočíšny produkt sám, ale prostrednictvom tretieho subjektu,
musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený
na nakladanie s týmto odpadom, pričom tento subjekt musí sp(ňať aj osobitné požiadavky
v súlade s osobitnými predpismi27 a vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov musí mať
odsúhlasenú príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

10. Prevádzkovateí kuchyne je povinný dodržiavať zákaz křmenia zvierat kuchynským odpadom
zaradeným ako vedľajší živočíšny produkt. Zákaz skrmovania sa vzťahuje na hospodárske zvieratá,
na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch a na chovných staniciach. Zákaz sa nevzťahuje
na kožušinové zvieratá, ktoré nie sú určené na priamu ľudskú spotrebu a ich křmenie takýmto
odpadom bob povolené miestne príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinou správou.

23) Vyhláška Č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znenI,
prĺloha 2a



VII. časť
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA

5 23

1. Na území mesta Liptovský Mikuláš sú prevádzkované zberné dvory:
- Zberný dvor na ul. Podtatranského, Liptovský Mikuláš,
- Zberný dvor na ul. Okoličianska, Liptovský Mikuláš.

2. Držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktorý je fyzickou osobou může
na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledovné zložky komunálneho odpadu:

Číslo KategáriaNazov druhu odpadudruhu odpadu odpadu

200101 papier a lepenka O

200102 Sklo O

200103
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity
na báze lepenky)

200108 biologicky rozložiterný kuchynský a reštauračný odpad O

2001 10 Šatstvo O

2001 11 Textilie O

200113 Rozpúšťadlá N

2001 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
2001 17 fotochemické látky N
2001 19 Pesticídy N

200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

2001 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodiky N

20 01 25 jedlé oleje a tuky O

200126 oleje a tuky mé ako uvedené v 200125 N

2001 27
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné

Nlátky

200128
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice mé ako uvedené v 20 01
27

200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N

20 01 30 detergenty mé ako uvedené v 20 01 29 O

200133
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06

N03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

200134 batérie a akumulátory mé ako uvedené v 200133 O

20 01 35
vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 20

N0121 a 2001 23, obsahujúce nebezpečné časti

2001 36
vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 20
0121,200123 a 200135

200138 drevo ině ako uvedenév2o 01 37 O



200139 Plasty O
200201 biologicky rozložiteľný odpad O
200202 Zemina a kamenivo O
200203 ině biologicky nerozložiteľné odpady O
200307 objemný odpad O

3. Bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore může len
fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Liptovský Mikuláš, ktorý nie je
dlžníkom obce za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Pri vstupe do areálu zberného dvora musí preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu a dokladom o zaplatení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

5. Odpad do zberného dvora je možné priniesť za dodržania podmienok:
- vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času

zberného dvora,
- v areáli zberného dvora sa musí póvodca odpadu riadiť pokynmi zamestnanca zberného

dvora,

- na zberný dvor můžu byť privezené len vytriedené zložky komunálneho odpadu,
ak odpad nie je roztriedený, musí ho póvodca odpadu roztriediť na zbernom dvore,

- objemný odpad musí byť rozložený na menšie kusy,
- al< prinesený odpad Me je v zozname odpadov, ktoré je možné priniesf na zberný dvor,

zodpovedná osoba za preberanie odpadu je oprávnená neprevziat odpad a původca
odpadu je povinný zabezpečíť si likvidáciu odpadu na vlastné náklady,

- odpad póvodca musí uložiť do zbernej nádoby alebo na zberné miesto, ktoré je určené
na zhromažďovanie daného druhu odpadu na základe usmernenia zodpovedného
pracovníka zberného dvora,

- zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný
na vyloženie odpadu.

6. Do zberného dvora nie je možné priviesť:
- nevytriedený zmesový komunálny odpad,
- odpady obsahujúce azbest,
- opotrebované pneumatiky - pneumatiky je možné odovzdať len distribútorom pneumatik.

Vlil. ČASt
SPÓSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNÉHO UMIESTNENIA ODPADU

* 24

1. Umiestnenie odpadu na nehnuteínosti na území mesta, ktoré je v rozpore so zákonom
o odpadoch a týmto VlN (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) může akákoľvek fyzická
osoba alebo právnická osoba nahlásiť Qkresnému úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti
o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (d‘alej len
‚Okresný úrad“) alebo mestu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, oddeleniu
životného prostredia a poľnohospodárstva.



2. Nezákonné umiestnenie odpadu na mesto Liptovský Mikuláš je možné oznámiť:
- písomným podnetom na adresu Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142

Liptovský Mikuláš,
- podnetom e- mailom na adresu sekretariat@mikulas.sk,
- na facebook—u mesta,
- na stránke Mikulášske ucho,
- telefonicky na telefánne číslo 044/55 65 111.

3. Oznámenie musí obsahovať bližšie určenie miesta podra ods. 1 a 2, na ktorom sa nezákonne
umiestnený odpad nachádza, napr. GPS súradnice, poprípade fotografiu mapy lokality a druh
odpadu napr. stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, objemný odpad.

ix. ČAS?
PRIESTUPKY

525

1. Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu
podľa osobitných predpisov.

2. Mesto pri prejednávní priestupku postupuje podľa osobitných predpisov. 29)

X. Časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

* 26

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši dňa
16.06.2016.

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Č. 6/2011/VZN
O nakladani s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky
rozložiteíných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovatefov kuchyne
a elektroodpadov z domácností v znení VZN Č. 1/2013/VZN zo dňa 31.1.2013.

3. 20 ods. 11 tohto VZN nadobúda úČinnosť od 01.06.2017 v súlade s vyhláškou MŽP SR
Č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

4. Toto všeobecne závzné nariadenie nadobúda úČinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

Ing.

29)
5115 ods. 1 písm. a) až k) a 5117 zákona č. 79/2015 Z. z


