
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovení 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov a 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o odpadoch“) vydáva pre územie mesta Liptovský

Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

Č. 7/2022/VZN

ktorým sa mení dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 14/2020/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 10/2021/VZN o

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

Článok 1

Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 14/2020/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 1.0/2021/VZN sa mení a dopÍňa

takto:

1. V 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do zberných nádob určených“ a nahrádzajú slovami „spósobom

určeným“.

2. V 3 ods. 5 sa za slová „zberných nádob“ vkladajú slová „a zberových vriec“.

3. V 3 ods. 6 za slová „zberné nádoby“ vkladajú slová „a zberové vrecia“.

4. V 4 ods. 1 písm. a) znie:

„1. Póvodca zmesového odpadu (obyvateľ mesta a fyzická osoba — podnikateľ a právnická osoba)

má právo na zabezpečenie zbernej nádoby na zmesový odpad. Náklady na kúpu zbernej nádoby

znáša póvodca tohto odpadu.

2. Póvodca odpadu (obyvatel‘ mesta) má nárok:

- na poskytnutie zbernej nádoby alebo zberového vreca na triedený odpad na odpady z papiera,

plastov, skla, náklady na zberné nádoby alebo vrecia znáša organizácia zodpovednosti

výro bcov,

- na poskytnutie zbernej nádoby biologicky rozložiteľné odpadu - biologicky rozložitel‘ného

zeleného odpadu a kuchynského odpadu, náklady na zberné nádoby znáša obec,

- odpadu z textilu a šatstva, náklady na nakladanie s týmto odpadom znáša vykonávatel‘ zberu.“

5. V 4 ods. 2 písm. d) za slová „k zbernej nádobe“ vkladajú slová „a zberovým vreciam“ a za slová „ak

sú nádoby“ slová „a vrecia“

6. V 6 ods. 7 znie:

Ak držitel‘ odpadu uloží do zbernej nádoby alebo zberového vreca odpad v rozpore s 6 ods. 4

písm. a) VZN, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o danej skutočnosti upozornia mesto

a zanechaním oznamu (nalepením na nádobu, vložením do poštovej schránky) upozornia držiteľa

odpadu, že odvoz odpadu sa uskutoční až po vykonaní nápravy.“

7. V 13 ods. 2 písm. c) za slová „do zberných nádob“ vkladajú slová „a zberových vriec určených“.

8. V 13 ods. 3 za slová „Zberné nádoby“ vkladajú slová „a zberové vrecia“.

9. V 13 ods. 4 písm. a) znie:
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„zberné nádoby a zberové vrecia umiestnené na území mesta:

- zelený zvonový kontajner — sklo,

- modrý kontajner 1100 I — papier,

- žItý kontajner 1100 I - plasty, tetrapaky, kovy,

- žIté zberové vrecia — na odpad z plastov, obalov z kovov, tetrapakov z rodinných domov,

- modré zberové vrecia — na odpad z papiera z rodinných domov,

- podzemné kontajnery 3 m3 - papier, plasty, sklo,

- hnedé 240 I kontajnery - biologicky rozložitel‘né zelené odpady,

- hnedé 240 I kontajnery biologicky rozložiteľné kuchynské odpady s príslušným označením

košíky - biologicky rozložiteľné kuchynské odpady (rodinné domy).

10. V 13 ods. 6 znie:

„Zberné nádoby a zberové vrecia na triedený zber sú rozmiestnené tak, aby boli zohl‘adnené

primerané donáškové a prepravné vzdialenosti.

a) Zberové nádoby:

na území s komplexnou bytovou výstavbou na verejných priestoroch na stojisku, na ktorom sú

umiestnené zberné nádoby na zmesový odpad,

b) zberové vrecia:

na území s individuálnou bytovou výstavbou v každom obývanom rodinnom dome.

11. V 13 ods. 11 sa za písm. d) vkladá písm. e), ktoré znie:

„V rámci zabezpečenia triedeného zberu v častiach mesta, kde sa tento uskutočňuje do zberových

vriec, za odobraté zberové vrece z rodinného domu naplnené príslušným druhom odpadu dať nové

zberové vrece.“

Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. f).

12. V 14 ods. 1 sa za slová „zberné nádoby“ vkladajú slová „a zberové vrecia používané“.

13. V 14 ods. 2 písm. a) sa za slová „do zbernej nádoby“ vkladajú slová „a zberového vreca“.

14. V 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „do zbernej nádoby“ vkladajú slová „a zberového vreca“ a za slová

„žltej farby“ slová „ktoré sú určené“.

15. V 14 ods. 4) sa za slová „do zberných nádob“ vkladajú slová „a zberových vriec“ a za slova „ aby

zberné nádoby“ slová „a zberové vrecia“.

16. V 22 ods. 9 znie:

„Zneškodňovať časti rastlín spálením je možné len na základe súhlasu orgánu štátnej správy

v odpadovom hospodárstve a v prípade súkvetia a súplodia inváznych rastlín boľševníka a gunery15“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

Vyhláška č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a späsob odstraňovania inváznych

nepóvodných druhov, príloha 2a.

ČIá nok 2
Záverečné ustanovenie

1. Mestské zastupitel‘stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení

dňa 12.12.2022.

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

Liptovský Mikuláš a účinnosť 01.01.2023.
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3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopÍňa Všeobecne

závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2020/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a

s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 1O/2021/VZN o

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

Mikuláš.
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