
v Š E OBE C N E Z Á v A Z N É NAR I A DEN I E 
Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 11/1992 VZN 

o nakladaní s komunálnym odpadom 

Mestské zastupiteľstvo za účelom zabezpečenia úloh určených 
v S 4 odst. 3 písmena g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade
ní v znení neskorších zmien a doplnkov. S 6 odst. 1 zákona č. 
494/1991 Zb.o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení 
neskorších zmien a doplnkov na území mesta Liptovský Mikuláš sa 
podľa S 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 10.12.1992 uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení : 



Č a s "t prv á 

Všeobecné ustanovenia 
ČL 1-

Základné pojmy 

1./ Odpadom je vec. ktorej sa chce jej majiteľ zbavi"t alebo tiež 
vec hnuteľná. ktorej odstránenie /zneškodnenie/ je potrebné 
z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany 
životného prostredia. 

2./ Zvláštny odpad je taký odpad. ktorý vyžaduje osobitný režim 
pri nakladaní s ním. Medzi zvláštny odpad patrí aj odpad domový. 

3./ Nebezpečný odpad je taký odpad. ktorý svojimi v l astnos"tam i 
/najmä toxicitou. lnfekčnos"tou. dráždivos"tou. výbušnos"tou, horľa
vos"tou. chemickými v lastnos"tam i karcionogénnymi. teratogénnymi 
a mutagénnymi vlastnos"tami/ je, alebo môže by"t nebezpečný pre 
zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. 

4./ Pôvodcom komunálneho 
/ďalej "len mesto"/ 

odpadu je Mesto Liptovský Mikuláš 

Zahŕňa .. domový odpad 
.. uličné smeti 

.. zvláštny odpad 
- ostatný odpad 

.. odpad zo zelene 

.. objemný odpad - zvláštny odpad 

5./ Nakladanie s odpadmi je akákoľvek činnos"t. ktorej predmetom 
sú odpady, naJma zhromažďovanie. preprava. skladovanie a 
zneškodňovanie odpadov. včítane starostlivosti o miesto 
zneškodňovania /zber. výkup. triedenie. spracovanie a využívanie 
odpadov/o 

6./ Separovaný zber je zabezpečovanie 
pôvodcom na jednotlivé sortimenty. ktoré 
surovín alebo energie /1/. 

triedenia odpadu jeho 
sú zdrOjom druhotných 

7./ Druhotnou surovinou je surovina, alebo materiál získaný z od
padu. ktorý je spôsobilý na ďalšie hospodárske alebo iné využitie 
/kovy, papier. textil. sklo. koža. guma a pod./ 

8./ Zneškodňovanie odpadov je najmä 
alebo neutralizácia. pri ktorom 
prostredia alebo ohrozovanie zdravia 
ustanovenú osobitnými predpismi. 

/1/ Zákon č. 238/91 Zb. o odpadoch 

ich ukladanie. spaľovanie 

poškodzovanie životného 
ľudí nepreSiahne mieru 



Dru h á Č a s "t 

Komunálny odpad 
L oddiel 

Čl. 2. 
Domový odpad 

Za domový odpad sa považuje : 
al odpad z domácností ako smeti. popol. škvára. drobné obaly. 
pevné kuchynské odpady. rôzne vyradené predmety. hmoty. ktoré sa 
vyskytujú pri obvyklom hospodárení v domácnosti 
bI ostatný odpad podObný domovému. ktorý vzniká v súvislosti 
s technickou a občianskou vybavenos"tou. dopravou. rekreáciou. 
športom a prevádzkovaním živností 
cl oddelene vytriedený domový odpad 121 

Čl. 3. 
Umiestňovanie domového odpadu 

1.1 Domový odpad sa umiestňuje do zberných nádob Ikuka nádoby a 
konta j nery I. 

2.1 Za domový odpad nemožno považova"t druhotné suroviny; kovy. 
papier. textil. gumu. sklo.ktoré sa nemôžu umiestňova"t do zber
nýCh nádob len v tom prípade ak sú mestom vytvorené podmienkY pre 
ich separovaný zber. 

3.1 Sklo sa umiestňuje do zvonových kontajnerov. 

4.1 Dalej domovým odpadom nie je a do zberných nádob sa nesmie 
umlestňova"t zemina. zvyšky po stavebných a iných remeselných prá
cach. objemné predmety všetkého druhu. priemyselný odpad z ob
chodnej činnosti. ďalšie odpadky z podnikov. kyseliny. látky te
kuté. zápalné. zdravotne závadné odpadky z potraVinových výrobní. 
z predajní mäsa. zo zdravotníckych zariadení a ďalšie. ktorých 
odvoz musia zabezpeči"t fyzické a právnické osoby vlastnými alebo 
objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bez
pečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpa
du. 

5.1 ZakaZUje sa vybera"t z kuka nádob. kontajnerov a veľkoob1emo
vých kontajnerov odpad v nich uložený na iný účel. ako na jeho 
likvidáciu 

121 Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie. ktorým 
sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov publikované v 
čiastke Č. 69/1991 Zb. 



Čl. 4 
Povinnosti pôvodcov domového odpadu 

1./ Vlastník /užívateľ/ domu je povinnÝ objedna~ u prepravcu 
odvoz odpadu. Vlastník je povinný dba~. aby bol domový odpad na 
odvoz riadne pripravený. aby boli umožnené všetky práce spojené 
s odvozom a bolo zabezpečené riadne uskladnenie odpadu. 

2./ Domový odpad je riadne pripravený k odvozu ak 
a/ je riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách. 
b/ je prístup k nádobám bez závady. 
c/ sú nádoby umiestnené na trvalom. alebo dočasnom mieste. 
d/ ak je obsah nádoby zmrznutý tak. že sa nedá vvsýpa~. je 
majiteľ domu povinný túto závadu odstránie bez poškodenia 
zberných nádob. 

3./ Počet potrebných zberných nádob pre odvoz odpadu určí 
prepravca po dohode s vlastníkom /užívateľom/ alebo správcom domu 
podľa miestnych podmienok. prepočtu potreby podľa výškového funk
čného členenia zástavby nasledovne : 
a/ pri rodinných domčekoch minimálne 1 kuka nádobu na jednu 
bytovú jednotku. 
b/ pri obytných domoch tak. aby neboli preplňované. minimálne je
den kontajner pre 10 bytov 

4./ Ak nie je domový odpad riadne pripravený na odvoz. prepravca 
požiada vlastníka /užívateľa/ domu o odstránenie závad. Pokiaľ sa 
tak nestane. odvezie majiteľ odpad na svoj náklad. 

5./ Pri uskladňovaní domového odpadu do zberných nádob sa nesmú 
nádoby preplňova~ po naplnení sa musia zberné nádoby uzatvárae. 

6./ Sypae odpad na zem je zakázané. 

7./ Odstránenie znečistenia okolia zbernej nádoby vzniknutého pri 
manipulácii s odvozom zabezpečuje prepravca. 

8./ Výmenu zberných nádob 
a/ opotrebovaných bežným používaním /vysvpaním odpadov do zberných 
nádob/zabezpečí prepravca za úhradu od vlastníka nádoby 
b/ poškodených prepravcom /deformácie. odtrhnuté uzávery Zberných 
nádob a pod./ zabezpečí na vlastné náklady prepravca. 

Čl. 5. 
Odvoz domového odpadu 

1./ Odvoz domového odpadu zo zberných nádob zabezpečujú Verejno 
prospešné služby mesta Liptovský Mikuláš /vPS/ na základe zmluvy 
s pôvodcom odpadu. 



2./ Odpad musí bye vyvážený min.: 
a/ 1 K týždenne v rámci rodinnej zástavby / min. 1K 
s možnoseou individuálnej dohody medzi vlastníkom 
a prepravcom/ 
b/ 2 K týždenne pri obytných domoch 
c/ pri objektoch občianskej vybavenosti individuálne 
medzi vlastníkom /užívateľom/ a prepravcom 

Čl. 6. 
Umiestnenie nádoby 

za dva týždne 
/užívateľom/ 

podľa dohody 

1./ Vlastník /užívateľ. správca/ domu po prejednaní s prepravcom 
je povin- ný zriadie vyhradené miesto pre zberné nádoby tak. aby 
neboli umiestnené na komunikácii. chodníku. alebo parkovisku. Pri 
určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavae hygienické a este
tické predpisy a dbae hlavne o to. aby: 
a/ bol k nim zabezpečený ľahký a dostatočne široký prístup 
výlučne po komunikácii. nie po chodníku. 
b/ nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými 
nádobami nespôsobovala prekročenie prípustnej hranice hlučnosti 
c/ neboli umiestnené na veternej strane v blízkosti okien bytov. 
detských ihrísk. frekventovaných miest. 
d/ boli uložené na spevnenom podklade. 
e/ bolo zabezpečené vetranie. ak sú umiestnené vo vnútri domov 

2./ Ha chodníkoch a komunikáciách môžu bye poneChané len na dobu 
nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vysypaní zbernej nádoby je povinný 
prepravca vrátie nádobu na pôvodné miesto. 

3./ Projektant pri spracovaní zastavovacích plánov sídlisk musí 
umiestnenie všetkých druhov zberných nádob konzul tovae s 
prepravcom a organizáciami /BP a SBO/ na území mesta. 

2. oddiel 

Čl. 7. 
ObjemnÝ odpad 

1./ Objemným odpadom sa rozumie domový odpad. ktorý nie je možné 
ukladae do zberných nádob z dôvodu. že sa do nich pre svoj objem 
nezmestí. Producenti objemového odpadu ho umiestňujú do 
veľkoobjemových kontajnerov. ktorých rozmiestnenie zabezpeČUjú 
VPS mesta a vyprázdňujú ich podľa potreby, min.4 K ročne. 

2./ Ha objemné kusy domového odpadu si môže občan individuálne u 
prepravcu za odplatu objednae veľkoobjemový kontajner. 

3./ Ak prepravca odpadu zistí.že v zbernej nádobe sú odpady, kto
ré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení 
pracovníkmi prepravcu je objednávateľ nádoby povinný závadný ob
sah odstránie na svoj náklad. Prepravca je povinný určie náhradný 
termín na odvoz odpadu. 



4./ Pre výber odpadu zo zberných nádob platí ustanovenie čl.3. 
odst.5 

3. oddiel 

Čl. 8. 
Odpad zo zelene 

Väčšie množstvá zelene vzniknuté v čase jarného a jesenného 
upratovania sa umiestňujú do veľkoobjemových kontajnerov. ktorých 
rozmiestnenie na území mesta zabezpeČUjú VPS. 

4. oddiel 

Skládka komunálneho odpadu 

Čl. 9. 
Zriaďovateľ skládky 

1./ Zriaďovateľom skládky je Mesto Liptovský Mikuláš. Stavebné 
povolenie pre zriadenie skládky vydáva Obvodný úrad ŽP Lipt. 
Mikuláš. 

2./ Správcom skládky odpadov sú právnické a fyzické osoby. ktoré 
sú touto činnos~ou mestom poverené. 

3./ Zneškodňovanie odpadov na skládke sa riadi prevádzkovým 
poriadkom pre skládku komunálneho odpadu. 

4./ Odváža~ a uklada~ odpad na iné miesta. než sú určené na tieto 
účely je zakázané. 

Čl. 10. 
Účtovanie odvozu a skládkovanie odpadu 

1./ Fyzickým a právnickým osobám /pôvodcom odpadu/ sú účtované 
prepravcom / 
a/ odvoz odpadu 
b/ manipulácia na skládke 
c/ skladočné 

2./ Za komunálny odpad. ktorého pôvodcom je mesto 
odpadu a manipulácia na skládke. Za komunálny 
pôvodcom sú iné obce a právnické a fyzické osoby 
vané aj skladočné. 

sa účtuje odvoz 
odpad. ktorého 

je navyše účto-



Čl. 11. 
Sankcie 

Porušenie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia 
a/ právnickou osobou sa postihuje podľa zákona SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov pokutou 
až do výškY 100 000.- Kčs. 

bI fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému 
poriadku podľa zákona SNR 372/90 Zb. o priestupkoch v znení nes
korších zmien a doplnkov. za za ktorý možno uložie pokutu vo výš
ke 5000.- Kčs, pokiaľ toto konanie nie je trestným činom. 

ČI.12. 
Záverečné ustanovenia 

1./ Povinnose dodržiavania tohoto nariadenia vykonávajÚ Mestská 
polícia. Mestský úrad. príslu~né orgány štátnej správy v rozsahu 
svoj ich kompetene i í. komis ia ZP /Mestského zastupi teľstva/ a os
tatné osoby a orgány poverené primátorom mesta. 

2.1 Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje. ak 
nejde o trestný čin. ako priestupok podľa zákona Č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení zákona č. 542/1990 Zb. 

3./ Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnose 15. dňom 
od vyvesenia na úradnej tabuli. 
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