
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovení § 6 ods. 2 zákona Č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisova § 81 ods. 8 zákona č . 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva pre územie 
mesta Liptovský Mikuláš toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 10/2021!VZN 

ktorým sa mení dopfňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020!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 sa mení a dopfňa takto: 

1. V § 2 ods. 4 písm. a) znie: 

"a) mesto z miestneho poplatku platí za činnosti spojené s nakladaním komunálneho odpadu 

a drobného odpadu " a za zmesový odpad od podnikaterských subjektov." 

2. V § 8 ods. 9 znie: 

" (9) V mestských častiach Ira novo, Ploštín, Demänová, Bodice, Okoličné a Svätý Štefan na 

celom ich území a vostatných mestských častiach mesta Liptovský Mikuláš okrem ich 

zastaveného územia musia byť zberné nádoby na zber zmesového odpadu zabezpečené pred 

prístupom medveďa hnedého k odpadu v nich uloženom. Týka sa to rodinných domov, 

bytových domov, rekreačných objektov, ubytovacích, stravovacích, obchodných zariadení 

a iných podnikaterských subjektov nachádzajúcich sa na vyššie uvedených územiach. Zberné 

nádoby musia byť umiestnené v uzatvorenom priestore (oplotený priestor, prístrešok, 

v objekte) alebo zabezpečené uzatváraním znemožňujúcom prístup medveďa k odpadu." 

3. V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová "v mestských častiach IIa novo, Ploštín, Demänová a Bodice" 

4. V § 9 ods. 6 sa za bodkou vkladá veta : "Zmeny termínu odvozu odpadov sú zverejňované na 

webovej stránke prepravcu, mesta Liptovský Mikuláš a sociálnych sieťach . " 

5. V § 12 ods. 1 v písm. b) sa za slová "zberný dvor" vkladá pomlčka a slová ..len z osobných 

motorových vozidiel a bicyklov". 

6. V § 13 ods. 3 písm. d) sa za slovo "odpadu" vkladajÚ slová "zo zelene a biologicky 

rozložiterného kuchynského odpadu od seba rozlíšené nálepkami s popisom odpadu". 

7. V § 19 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie: 

,, (4) Mimo kalendárneho zberu je možné pož iadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 

o pristavenie vel'koobjemového kontajnera na odvoz objemného odpadu. Pristavenie 

a odvoz velkoobjemového kontajnera je hradené žiadaterom v súlade s platným cenníkom 

prenajímatera. Žiadater je zodpovedný za to, že v kontajneri nebude uložený iný odpad ako 

len objemný. 

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9. 

8. V § 22 odsek 12 znie: 

1 § 77 ods. 1 zákon Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 
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,,(12) Do hnedej nádoby označenej "BIOLOGICKÝ ODPAD": 

a) sa môže vkladať: odpad z orezov drevín a krovín, stromová kôra, piliny, hobliny, 

pokosená tráva, vypletá burina, Ifstie, rastlinný odpad z kvetinových záhonov, vňate a 

listy zo zeleniny, opadané a prezreté ovocie, zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny a 

ovocia, škrupiny z orechovapod., 

b) nesmie sa vkladať: biologicky rozložiteľný odpad uložený v plastových vreckách, 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad živočíšneho pôvodu, zvyšky jedál, uhynuté 

zvieratá, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat, oleje, tuky." 

9. § 25 vrátane nadpisu znie: 

.. § 25 

Nakladanie s biologicky rozložiterným kuchynským odpadom z domácnosti 

1. Triedený zber kuchynského odpadu je zabezpečený prostredníctvom : 

a) 240 litrových zberných nádob hnedej farby označených štítkom "Biologicky 

rozložiterný kuchynský odpad" umiestnených na stojisku zberových nádob na 

zmesový odpad. 

Do nádob na kuchynský odpad : 

- je možné uložiť nespracované zvyšky surovín, neskonzumované zostatky 

pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu - šupy z čistenia zeleniny a 

ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové 

vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po 

dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak 

znehodnotené. 

nie možné uložiť odpad uvedený v § 21 ods. 1 písm. b) tohto VZN. 

b) Zberných dvorov prevádzkovaných mestom Liptovský Mikuláš počas ich 

prevádzkových hodín. 

2. Do nádoby na kuchynský odpad sa zakazuje ukladať odpad uložený v plastových, 

kovových, sklenených obaloch. Tento odpad sa musí z týchto obalov pred ich uložením do 

nádoby vysypať. 

3. Zber kuchynského odpadu zo zberných nádob bude vykonávaný v termínoch uvedených 

v kalendári zberu odpadov v meste Liptovský Mikuláš na príslušný kalendárny rok. Zmeny 

termínu odvozu odpadu z dôvodu pracovného voľna, štátneho sviatku a klimatických 

podmienok budú zverejnené na webovom sídle prepravcu, mesta Liptovský Mikuláš 

a sociálnych sieťach. 

4. V mestských častiach l1anovo, Ploštín, Demänová, Bodice, Okoličné a Svätý Štefan na 

celom ich území a v ostatných mestských častiach mesta Liptovský Mikuláš okrem ich 

. zastaveného územia musia byť zberné nádoby na zber kuchynského odpadu zabezpečené 

pred prístupom medveďa hnedého k odpadu v nich uloženom. Týka sa to rodinných 

domov, bytových domov, rekreačných objektov, ubytovacích, stravovacích, obchodných 

zariadení a iných podnikateľských subjektov nachádzajúcich sa na vyššie uvedených 

územiach. Zberné nádoby musia byť umiestnené v uzatvorenom priestore (oplotený 

priestor, prístrešok, v objekte) alebo zabezpečené uzatváraním znemožňujúcom prístup 

medveďa hnedého k odpadu." 
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• 

Článok 2 
Záverečné ustanovenie 

1. Mestské zastupiterstvo v liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom 

nariadení dňa 09.09.2021. 

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

Liptovský Mikuláš a účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

liptovský Mikuláš. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopfňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2020!VZN o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta liptovský Mikuláš. 
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