
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 5 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (dalej len „zákon o

odpadoch“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

Č. 5 /2020/VZN

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 8/2016/VZN

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský

Mikuláš v znení VZN Č. 18/2016/VZN, VZN Č. 5/2017/VZN, VZN Č. 8/2017/VZN, VZN Č. 1/2019, VZN

Č. 13/2019.

Článok 1
Základné ustanovenia

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní 5

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení

VZN Č. 18/2016/VZN, VlN Č. 5/2017/VZN, VlN Č. 8/2017/VZN, VZN Č. 1/2019/VZN, VZN Č.13/2019 sa

meni a dopÍňa takto:

A) V celom texte VZN sa slová „zmesový komunálny odpad“ nahrádzajú slovami „zmesový

odpad“.

B) ll.čASt

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. V 5 4 ods. 1 sa v prvej vete za slová „schválený POH dodržiavať“ dopÍňa text: „do

31.12.2020“.

2. 54 ods. 2 znie:

„Za komunálne odpady vyprodukované na území mesta zodpovedá:

a) mesto:
- odpad z domácností (zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, drobný

stavebný odpad),
- odpad z mých zdrojov (zmesový odpad a z odpadu z obalov a odpadov z neobalových

výrobkov,
b) póvodca odpadu—podnikateY:
oddelene vyzbieraný odpad z mých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená

zodpovednosť výrobcov, elektroodpad, použité batérie a akumulátory.“

3. za 55 sa vkladá 5 Sa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„5 5a
Komunálny odpad
Do komunálneho odpadu patrí:

a) odpad z domácností:
- zmesový odpad,
- oddelene vyzbierané zložky odpadu z domácnosti ( odpad z papiera, lepeniek, skla, kovov,

plastov, dreva, textIlií, obalov, z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií
a akumulátorov, biologického a objemného odpadu,
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b) odpad z iriých zdrojov (odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania,

zdravotných služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter

a zloženie ako odpad z domácností)
- zmesový odpad,
- oddelene vyzbierané zložky odpadu z mých zdrojov.
c) Do komunálneho dopadu nepatrí;

- Zemina a kamenivo,
- kal zo septikov,
- odpad z čistenia kanalizácie.“

4. V 5 7 ods. 1 v prvej vete sa za slová „na vykonávanie tejto činnosti mestom“ vkladajú slová:

„a školské zariaderiia v rámci školského zberu“.

5. V 57 ods. 5 štvrtá odrážka znie:
„školský zber v školských zariadeniach“.

C) lil. ČASt
NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI KOMUNÁLNYCH ODPADOV

6. 59 ods. 7 znie:

1. Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý a výbušný odpad,

nebezpečný odpad a iný odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie a majetok osób,

b) znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných nádob a odpadkových

košov alebo ukladaním odpadov, pre ktoré nie je stanovište určené, naprĺklad objemný

odpad, drobný stavebný odpad,
c) poškodzovať zbernú nádobu, jej označenie,
d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob

kontajnerov inou ako Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

2. Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby odpad v rozpore s ods. 1 písm. a)
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš upozornia mesto a nalepením oznamu na

nádobu upozornia vlastníka nádoby, že odvoz odpadu sa uskutoční až po vykonaní nápravy.

3. Ak dójde k porušeniu zákazu uvedeného ods. 1 písm. b), bude to považované za
nezákonné umiestnenie odpadu. V prípade nahlásenia výskytu takto uloženého odpadu

Verejnoprospešnými službami Liptovský Mikuláš alebo mým subjektom mesto pri jeho

odstraňovaní bude postupovať v súlade s5 15 zákona o odpadoch.

7. V 5 11 ods. 3 sa slová „počas jeho prevádzkovej doby“ nahrádzajú slovami: „počas doby

uvedenej v prevádzkovom poriadku zberného dvora“.

8. V * ha ods. 3 sa slová „drobného stavebného odpadu“ nahrádzajú slovami „odpadových
pneumatík“.

D) IV. ČASt

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

9. 5 12 ods, 2 písm. g) znie: „školským zberom.

10. V * 12 ods. S sa za slová „zber objemného odpadu“ vkladá čiarka a slová: „biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad“.



11. V 5 13 ods. 4 sa za slová „zberné dvory mesta“ vkladajú slová „alebo do zariadenia na výkup
odpadov“.

12. V 5 14 ods. 4, písm. a) slová „do mých nádob“ sa nahrádzajú slovami „do mých zberných

nádob“.

E) V. ČASt
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

13. 5 20 ods. 3 znie:

a) Držiteí odpadu je povinný prednostne predchádzať vzniku odpadu zo záhrad individuálnym

kompostovaním alebo kompostovaním v kompostovacom zariadení; ak toto nie je možné

alebo účelné, odpad odovzdá osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom.

b) Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe cintorínov na území hlavného

mesta je správca cintorína.

c) Držiteíom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe parkov na území hlavného

mesta je správca parku.

d) Držitel‘ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe je

povinný zhromažďovať a zhodnocovať odpad individuálnym kompostovaním alebo využívať

zbernú nádobu hnedej farby s objemom 240 Iitrov.“

14. VS 20 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie „lx za dva týždne“ a nahrádza sa slovným
spojením „lx týždenne“.

15. VS 20 ods. 4 písm. d) sa za číslovku „31.“ vkladá číslovka „01.“

16. VS 20 sa vypúšťa odsek 11. a doterajšie odseky 12., 13. sa označujú ako odsek 11., 12.

17. 5 20 ods. 12 znie:
„Do hnedej nádoby sa:

a) může vkladať:

odpad z dreva, z orezov drevín a krov, stromová kóra, piliny, hobliny, pokosená tráva,

vypletá burina, lístie, rastlinný odpad z kvetinových záhonov, vňate a listy zo zeleniny,

opadané a prezreté ovocie, zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny a ovocia, škrupiny

z orechov,

b) nesmie vkladaf:

biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti živočíšneho původu najmä mliečne a mäsové

výrobky, rastlinné oleje.

F) VII. ČASt
PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA

18. * 23 ods. 3 znie

„Na zberných dvoroch může bezplatne odovzdať:

a) fyzická osoba —oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu uvedené v * 23 ods. 2,

b) právnická alebo fyzická osoba — podnikatel‘ oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov
a komunálny odpad z neobalových výrobkov z mých zdrojov, ktorá je poplatníkom mesta za

komunálny odpad a drobný stavebný odpad.“



•

19. V 23 ods. 7 sa za slová „ mesto Liptovský Mikuláš “ vkladajú slová „ a držiteľ
prineseného

odpadu je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom zberného dvora“.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1) Mestské zastupiteľstvo V Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záváznom

nariadení dňa 25.06.2020.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli

a účinnosť pátnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závázného nariadenia sa mení a dopÍňa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 18/2016/VZN účinné

od 04.01.2017, Všeobecne závzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš Č. 5/2017/VZN

účinné od 12.07.2017, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.

8/2017/VZN účinné od 11.10,2017, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský

Mikuláš č. 1/2019/VZN účinné od 01.03.2019 a Všeobecne závázného nariadenia mesta

Liptovský Mikuláš Č. 13/20191VZN účinné od 01.01.2020.

4) Mestské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský

Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne závazného nariadenia Č. 8/2016/VZN o

nakladaní s komunálnymi odpadmi a $ drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Liptovský Mikuláš v platnom znení.
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Toto všeob. záv. nariadenie je účinné dňoni

U lipt. Mkuáši

Podpis primátora mesta:
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