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LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovení 5 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a 5 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenĺ
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE Č. 14 /2020/VZN

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

I. ČASt
ÚVODNÉ USTANOVENIE

*1
Predmet a účel úpravy

Účelom tohto všeobecne závázného nariadenia (d‘alej len „VZN‘) je upraviť v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva spósob a podrobnosti o

a) spösobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Liptovský

Mikuláš (dalej len „mesto“),

b) spósobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu,

c) spösobe zberu a prepravy zložiek komunálneho odpadu,

d) spösobe a mieste určenom na ukladanie týchto odpadov,

e) vymedzení práv a povinností mesta, póvodcov a držiteľov odpadov v oblasti nakladania

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

mesta,

fl spásobe nahlasovania nezákonného umiestnenia odpadu,

g) prevádzkovaní zberných dvorov.

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

*2
Spoločné ustanovenia

1. VZN sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnym odpadom a drobným

stavebným odpadom vyprodukovaným na území mesta v súlade s hierarchiou odpadového

h os po dá rstva.

2. Za komunálne odpady vyprodukované na území mesta zodpovedá:
a) mesto za

- odpad z domácností (zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, drobný stavebný

odpad),

- odpad z mých zdrojov (zmesový odpad),
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- oddelene vyzbieraný odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z mých zdrojov,

- oddelene vyzbieraný odpad z mých zdrojov, na ktoré sa nevťahuje rozšírená zodpovednosť

výrobcov, elektroodpad, použité batérie a akumulátory1.

3. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,

ktoré vznikajú na území mesta:

a) pri činnosti fyzických osób,
b) pri činnosti právnických osób alebo fyzických osób oprávnených na podnikanie,

c) z činností ph čistení verejných komunikáciĺ, vrátane verejnej zelene, parkov a cintorinov.

4. Náklady spojené s nakladaním komunálneho odpadu hradí:

a) mesto z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2

b) výrobca vyhradeného výrobku, t. j. za odpad z elektrozariadení, batérií a akumulátorov,

obalov a neobalových výrobkov, pneumatík prostredníctvom organizácíe zodpovednosti

výrobcov (d‘alej len „QZV“) alebo tretej osoby3,

*3
Zberné nádoby

1.. Zber odpadu na území mesta sa vykonáva do zberných nádob určených týmto VZN.

2. V pripade použitía zberných nádob na zmesový odpad a triedený odpad podobnej farby je

potrebné zabezpečíť výrazné označenie zberných nádob názvom odpadu, na ktorěho 2ber je

nádoba určená.

3. Vzdialenosť novovybudovaných stojĺsk zberných nádob od okien alebo dvier objektu na bývanie

musí byť min. S rn, v pripade, že medii stojiskom a objektom na bývanie je prekážka (plný plot,

zeleň) 5 m.

4. Póvodca zmesového odpadu si zaobstará zbernú nádobu na vlastné náklady, pričom výška nákladov

za zbernú nádobu na zmesový odpad, nie je zahrnutá v miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady.

5. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov (papier,

plasty, sklo, kovové obaly a víacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky), pri ktorých sa

uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša príslušná OZV.

6. Zberné nádoby je možné ponechať na verejnom priestranstve len na dobu nevyhnutne potrebnú

pre zabezpečenie prepravy, ak toto miesto nie je stojiskom.

7. Zberné nádoby v komplexnej bytovej zástavbe sa umiestňujú na stojiskách zberných nádob, ktoré

na verejnom priestranstve zriad‘uje na vlastné náklady mesto alebo so súhlasom mesta držitel

odpadu na vlastné náklady.

S. V prípade bytových domov, ktoré nemali určené stojisko pre zberné nádoby a žiadajú

o vybudovanie nového stojiska, alebo o presun zberných nádob na ině stojisko, správca bytového

domu alebo zástupca vlastnikov bytov podá v danej veci žiadosť na mesto doplnenú nákresom

stojiska a súhlasom väčšiny vlastníkov.

9. Uzamykateľné stojiská musia byť vopred odkonzultované s mestom.

1 ods.1 zákon č. 79/20t5 2.7.0 odpadoch a o zrnen€ a doplnení níektorých zákonov v znenĺ zákona č. 460/20197.7.
2 ods. 1 zákon č, 532/2004 Z. z. o miestnych daniach a rníestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zneni neskorších predpísov

527 ods. 6 písm. b) zákon č. 79/2015 Z. to odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠĺch predpisov
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Iii. časť
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

*4
Práva a povinnosti držiteľa komunálneho odpadu

1. Držitel‘ komunálneho odpadu má právo na:
a) zabezpečenie zbernej nádoby na zmesový 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 zbernú nádobu:

na zmesový odpad znáša pčvodný pövodca odpadu,

na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšĺrená zodpovednosť

výrobcov 02V alebo tretia osoba,

náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec,

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

c) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového odpadu podľa 59 tohto VZN,

d) zber a pravidelný odvoz odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) podľa 5 14 tohto VZN,

e) zber a odvoz odpadu zo záhrad v prípade, ak držiteľ odpadu nepredchádza vzniku tohto

odpadu zo zelene — odpad nekompostuje sám, v súlade s522 tohto VZN,
f) zber jedlých olejov a tukov z domácností podľa 523 tohto VZN,

g) zber elektroodpadu z domácností podľa 5 15 tohto VZN a použitých prenosných batérií a
akumulátorov a použitých automobilových batérií a akumulátorov do systému oddeleného
zberu podľa 5 16 tohto VZN,

h) zber objemného odpadu podľa 5 19 tohto VZN, zber odpadu z textilu a šatstva podIa 5 18
tohto VZN,

i) veterinárnych liekov a humánnych lickov nespotrebovaných fyzickými osobami

a zdravotníckych pomócok podľa 5 17 tohto VZN,

j) zber kuchynského odpadu podľa 524 a 25 tohto VZN,

k) zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok zo zberných
miest určených na zhromažďovanie podľa 5 20 tohto VZN,

1) odovzdanie drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch podra 5 11 tohto VZN.

m) odovzdanie odpadových pneumatík na zberných dvoroch podľa 5 12 tohto VZN.

2. Držiteľ komunálneho odpadu je povinný:

a) nakladať s komunálnym odpadom v súlad s týmto VZN,

b) triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, čím
sa znížia i náklady mesta na nakladanie na zmesový odpad.

c) chrániť zberné nádoby pred poškodenĺm a odcudzením, neodlepovať z nich nálepky, dbať

o ich riadny technický stav,

d) zabezpečiť prístup k zbernej nádobe vozidlám zabezpečujúcim zber odpadov v deň ich
vývozu; ak sú nádoby umiestnené na súkromných pozemkoch v deň vývozu ich umiestniť
pred nehnuteľnosť,

e) udržiavať čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob.
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f) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a mých verejných priestranstvách len na dobu

nevyhnutne potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako stojisko zberných nádob.

3. Za čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob pri bytových domoch zodpovedá prĺslušné

spoločenstvo vlastníkov bytov. V prípade, že spoločenstvo zriadené nebolo, za čistotu a poriadok

na stojiskách zberných nádob zodpovedá správca bytového domu, prípadrie póvodca odpadu.

4. Póvodca komunálneho odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu tohto odpadu a zaplatiť
poplatok najneskůr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť poplatok za komunálny
odpad.

*5
Komunálny odpad

1. Do komunálneho odpadu patrí:

a) zmesový odpad:

- odpad z domácností

- odpad z mých zdrojov,

b) oddelene vyzbierané zložky odpadu z domácností (odpad z papiera, lepenky, skla, kovov,

plastov, dreva, textílií, obalov, z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérii

a akumulátorov, biologického a objemného odpadu, odpadu s obsahom škodlivých látok,

c) oddelene vyzbierané zložky odpadu z mých zdrojov, ktoré svojim charakterom a zložením sú

podobné odpadu z domácností,

d) odpad vznikajúci pri údržbe parkov a záhrad, cintorĺnov,

e) odpad z čistenia komunikácií,

ľ) odpad zo smetných kontajnerov.

2. Do komunálneho odpadu nepatrí:

- zemina a kamenivo,

- kal zo septikov,

- staré vozidlá.

*6
Nakladanie s komunálnym odpadom

1. Na území mesta sa systém zberu komunálneho odpadu, do ktorého sú povinni sa zapojiť všetci

pövodcovia odpadu, zavádza pre:

a) fyzické osoby — obyvateľov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí

sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

b) fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta,

c) právnické osoby, ktoré majú miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.

2. Mesto Zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom nasledovným spůsobom:

a) zberom a prepravou zmesového odpadu z domácností a mých zdrojov,

b) zberom a prepravou zmesového odpadu zo smetných nádob umiestnených na verejných

priestranstvách a verejne prístupných miestach,

c) zberom vytriedených zložiek komunálneho odpadu v intervaloch stanovených vo zvozovom

kalendári na príslušný roka ich zhodnotenie v prevádzkovaných zariadeniach,
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d) množstvovým zberom zmesového odpadu4 u subjektov, ktorí si o tento zber požiadali
a u prevádzkovateľov nákupných centier,

e) množstvovým zberom drobného stavebného odpadu na zbernom dvore,
f) výkupom odpadov5 právnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikateíom

prevádzkujúcim zariadenie na výkup odpadov alebo mobilným spósobom,
g) školský zber v školských zariadeniach, ktorých zriaďovatelom je mesto. 6

3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta zabezpečujú výhradne Verejnoprospešné
služby Liptovský Mikuláš, príspevková organizácia mesta a právnická osoba alebo fyzická osoba -

podnikatel ktorá je oprávnená vykonávať túto činnosť v súlade se zákonom o odpadoch a má
podpísanú zmluvu s mestom na vykonávanie tejto činnosti.

4. Organizátor podujatí pre verejnosť na verejných priestranstvách je povinný:
a) zabezpečiť zberné nádoby na triedené zložky komunálneho odpadu a zmesový odpad,
b) zabezpečiť odvoz tohto odpadu a jeho zhodnotenie resp. zneškodnenie na vlastné náklady.

5. Ak poplatník potrebuje odovzdať odpad mým spĎsobom ako určuje toto VZN, alebo pčvodca
odpadu nie je poplatníkom mesta, je povinný odpad odovzdať len oprávnenej organizácii.

6. Zakazuje sa:

a) ukladať do zberných nádob horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý a výbušný odpad,
nebezpečný odpad a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie a majetek osób,

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

c) poškodzovaf zbernú nádobu, jej označenie,

d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob,
kontajnerov.

7. Ak držitel‘ odpadu uloží do zbernej nádoby odpad v rozpore s56 ods. 4 písm. a) VZN,
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš upozornia mesto a nalepením oznamu na nádobu
upozornia vlastníka nádoby, že odvoz odpadu sa uskutoční až po vykonaní nápravy.

8. Ak dójde k porušeniu zákazu uvedeného v 6 ods. 4 písm. b) VZN, 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 s 15 zákona o odpadoch.

47
Nakladanie so zmesovým odpadom

1. Mesto je povinné zabezpečiť zber a prepravu zmesového odpadu vznikajúceho na jeho území
za účelom jeho zneškodnenia, zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
zmesovébo odpadu.

80 ods. 8 zákon č. 79/2015 z. Z. O odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskDršĺch predpisov
3 ods. 6 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

65 16a zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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2. Zásady nakladania 5 komunálnymi odpadmi vznikajúcirni na území mesta sú uvedené na

https://www.mikulas.sk/samosprava/zakladne-dokumenty/strategicke-dokumenty/odpadove
hospoda rstvo-mesta-Ii ptovsky-miku las!.

Systém zberu zmesového odpadu

1. Na zber zmesového odpadu v meste sú určené nasledovné zberné nádoby:

- 110 I, 1201, 240 I zberné nádoby,

- 1 1001 kontajnery,

- smetné nádoby — na zber drobného zmesového odpadu umiestnené na verejných

priestra nstvách,

- zberné vrecia — ukladať zmesový odpad do vriec je možné iba v miestach, kde nemožno

umiestniťzbernú nádobu a len na základe písemného povolenia mesta,

- 5 m3 podzemné kontajnery.

2. Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých póvodcov, resp. držiteľov odpadov sa stanovuje

takto:

na jeden rodinný dorn jedna 110 I, alebo 1201 alebo 2401 nádoba,

- v bytových domoch s menším počtom bytov ako 20 na dva byty jedna 1101 nádoba,

- na cca 25 bytov v bytových domoch jeden 1100 I kontajner (pri intervale vývozu 2 z

týždenne),

- pri objektoch občianskeho vybavenia v závklosti od produkcie odpadu, minimálne 1 ks 110

I nádoby,

- ostatrié prevádzky — podniky, školy, nemocnica 1100 kontajner,

- chaty, rekreačné 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 udelenej

mestom.

3. Náklady na pozemnú zbernú nádobu na zmesový odpad máša póvodca odpadu. Tieto náklady

mesto nezahřňa do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Nádobu je póvodca odpadu povinný kúpiť sám na jeho náklady u prepravcu tohto odpadu

v meste, prípade u mého predajcu tak, aby zberná nádoba bola kompatibilná so zavedeným

systémom zberu odpadu. Prepravca na svojej internetovej stránke zverejnĺ cenu jednotlivých

používaných zberných nádob.

4. Náklady na obstaranie a zabudovanie podzemných kontajnerov znáša mesto a sú zahrnuté do

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

5. Za odpad umiestnený v zbernej nádobe je zodpovedný do doby jeho odvozu majíteľ — správca

objektu, obytného domu, prevádzky tj. póvodca odpadu. Na zber zmesového odpadu jeho

póvodca používa len zbernú nádobu, která je používaná v systéme zberu tohto odpadu v meste.

6. Zberné nádoby sa nesmú odpadem preplňovať; tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení

odpadu dať uzavrieť.

7. Zberné nádoby počas zberu odpadu musia byť umiestnené tak, aby boli volne prĺstupné pre

pracovnĺkov zberu a zberové vozidlo.
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8. Do zberných nádob na zmesový odpad sa nesmú ukladať:
- tie zložky komunálneho odpadu, kterých tricdený zber jev meste zavedený,
- objemný odpad,

- odpad z priemyselných a obchodných prevádzok,

- odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti,

- zložky komunálneho odpadu kategórie nebezpečný odpad,
- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - prevádzkovateľmi kuchýň,
- drobný stavebný odpad,

- odpady tekuté, toxické, zápalné,

- telá a časti uhynutých zvierat,

- odpadové pneumatiky.

9. Zberné nádoby na zber zmesového odpadu v mestských častiach lľanovo, Ploštín, Demánová
a Bodice musia byť zabezpečené pred prístupom medveda k odpadu v nich uloženom. Týka sa to
rodinných domov, bytových domov, rekreačných objektov, ubytovacích, stravovacích
a obchodných zariadenĺ nachádzajúcich sa na vyššie uvedených katastrálnych územiach, Zberné
nádoby musia byť umiestnené v uzatvorenom priestore (oplotený priestor, prístrešok, v objekte)
alebo zabezpečené uzatváraním znemožňujúcom prístup medveďa k odpadu.

10. Do zberných nádob na zmesový odpad je možné ukladať aj psie exkrementy.

*9
Preprava zmesového odpadu

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

2. Póvodca odpadu je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadu, najmá dbať, aby
bol odpad riadnym spósobom uložený v zberných nádobách umicstnených na vyhradenom micste

a prístup k nádobám bol bez prekážok. Nádoba nesmie byť v čase zberu za plotem alebo bránou
a musí byť v max. vzdialenosti cca 10 m od pristavenia vozidla na zber odpadov. lnak prepravca
móže odmietnuť prepravu odpadu.

3. Zberné nádoby na zmesový odpad v mestských častiach lľanovo, Ploštín, Demánová a Bodke
v deň odvozu odpadu musia byť sprĺstupnené.

4. Zamestnanci zabezpečujúci zber móžu odmietnuť vysypanie nádoby ak zistia, že v zbernej nádobe

je odpad, ktorý do nej nepatrí alebo drobný stavebný odpad v rozsahu nad prípustnú mieru
znečistenia 35 %. Zároveň sú povinnĺ o tejto skutočnosti informovať mesto (počet zberných
nádoba lokalita ich umiestnenia).

5. Vývoz zmesového odpadu prepravca musí zabezpečit

- najmenej 1 x týždenne od rodinných domov, vjednotlivých 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 podnikateľov, ktorí požiadali

o množstvový zber zmesového odpadu, ak preukážu, že nimi vyprodukované množstvo
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komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľných

komunálnych odpadov je presne merateľné a do času ich odvozuje vhodne zabezpečené pred

stratou, odcudzením alebo mým nežiaducim únikom.

6. Prepravca má právo zmeny harmonogramu odvozu odpadu z dĎvodu štátneho sviatku, dňa

pracovného volna a klimatických podmienok.

5 10
Množstvový zber zmesového odpadu

1. Množstvový zber zmesového odpadu mesto zavedie pre právnickú a fyzickú osobu — podnikatera,

ktorý o jeho zavedenie požiada a spÍňa podmienky stanovené osobitným predpisom‘.

2. Žiadosť o zavedenie množstvového zberu podáva žiadateľ na Mestský úrad, oddelenie životného

prostredia a poľnohospodárstva.

5 11
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1. Nakladanie s drobným stavebným odpadom, s odpadom z bežných udržiavacích prác, na vykonanie
ktorých nie je potrebné povolenie podľa stavebného zákona na území mesta zabezpečujú výhradne
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

2. Na území mesta je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu za poplatok, ktorého
výšku určí mesto v platnom všeobecne záváznom nariadení mesta o miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.3 Miestny poplatok sa uhradí v hotovosti po
odvážení a odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore. Zamestnanec
prevádzkovateľa 2berného dvora vydá držiteľovi drobného stavebného odpadu potvrdenie
o úhrade poplatku.

3. Obyvatelia mesta mážu drobné stavebné odpady priviesť do zberného dvora na Okoličianskej ulici
počas prevádzkovej doby a dodržania pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku zberného
dvora.

4. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní drobný stavebný odpad rozdeliť na jednotlivé
zložky komunálneho odpadu — stavebné materiály, kovy, sklo, plasty, drevo a pod. Odpad so
stavebných materiálov (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú ich držitelia povinní
odovzdať v zbernom dvore v zmysle 5 23 tohto VZN. S ostatnými zložkami komunálnych odpadov,
ktoré boli vytriedené z drobného stavebného odpadu (najmá kovy, sklo, plasty a drevo), je ich
držiteľ povinný naložíť v zmysle IV. časti tohto VZN.

5. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob na zmesový odpad alebo k nim a na
verejné priestranstvo.

* 12
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou

pneumatikou, odovzdať:

81 ods. 18 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doolneni niektorých zákonov v znen neskoršícb predpisov

zákon č. 582/20041 z. o miestnych daniach a miesznorn poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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a) distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého
vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel alebo na

b) zbernýdvor.

2. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob určených na zber zmesového odpadu alebo vedľa nich,
b) do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
c) na verejné priestranstvá.

3. Zber odpadových pneumatík sa uskutočňuje v rozsahu ustanovenom Prevádzkovým poriadkom
zberného dvora.

IV. ČASt
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

* 13

1.. V meste sa vykonáva triedený zber nasledovných zložiek komunálneho odpadu:
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov - 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,

fl použité prenosné batérie a akumulátory,

g) nebezpečné zložky komunálneho odpadu - rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky,

pesticĺdy, odpad obsahujúci ortuť, minerálne oleje a tuky, tlačiarenské farby, Iepidlá a živice
obsahujúce nebezpečné látky, detergenty, liečivá, obaly znečistené nebezpečnými látkami,

h) objemný odpad,

i) veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami,
j) šatstvo a textílie

k) odpadové pneumatiky.

2. Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva:

a) na zberných dvoroch,

b) mobilným zberom — zabezpečujú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a subjekt, 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 domácnostĺ a odpadových

pneumatik zabezpečovaný distribútorom — obchodnikom dodávajúcim tento výrobok na trh.
e) kalendárovým zberom9,

fl odovzdaním vyseparovaného odpadu v zariadení na výkup odpadov,

g) školským zberom.

80 ods. 7 zákon č. 79/2015 z. z. o odpadach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
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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 zložku papier,

b) zelená pre zložku sklo,

c) žItá pre 2ložku plast, kovy a pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,

d) hnedá pre zložku biologicky rozložiteľného 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 1100,— papier,

- žItý kontajner 1100 - plasty, tetrapaky, kovy,

- zberové vrecia - plastov z rodinných domov v prímestských častiach,

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

- hnedé 240 I kontajnery - biologicky rozložitelné odpady.

b) zberné nádoby na zberných dvoroch:

- veľkoobjemové kontajnery o objeme

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

12 m3 — objemný odpad, biologicky rozložitelné odpady,

20 m3 — papier, plasty,

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

a drobný elektroodpad,

- špeciálny kontajner - žiarivky,

- vrecia — polystyrén,

- ekokontajner — nebezpečný odpad,

- plechové domčeky — elektroodpad.

5. Kalendárovým zberom sa uskutočňuje zber:
- objemného odpadu,

- biologicky rozložitelného odpadu zo záhrad,

- zložiek komunálneho odpadu kategárie nebezpečný odpad.

6. Zberné nádoby na triedený zber sú umiestnené na verejných priestranstvách tak, aby zohľadnili vhodné

donáškové a prepravné vzdialenosti.

7. Zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečujú

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš podIa zvozového kalendáru na príslušný rok. Ak

zhodnotenie odpadu nie je možné, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zabezpečia jeho

zneškodnenie prostredníctvom zmluvného partnera.

S. Objem vytriedených zložiek sa znižuje stlačením, rozobratím.

9. Odpad z papiera, plastov, kovov, viackombinované odpady sa dotrieďujú a upravujú v triediacej hale,

ktorej prevádzkovateľom sú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

10. Podnikateľský subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie), ktorý

je póvodcom alebo držiteľom komunálneho odpadu, ktorý vzniká na území mesta pri bezprostrednom

10



výkone činností tvoriacich predmet podnikania podnikatelského subjektu, je povinný zabezpečiť
zhodnotenie alebo zneškodnenie takéhoto odpadu na vlastné náklady v súlade s týmto VLN a so
zákonom o odpadoch. Netýka sa to odpadov, za ktoré si podnikateľský subjekt platí v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

11. Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu vytriedených zložiek komunálneho
odpadu je povinná:

a) Vysýpať odpad zo zberných nádob tak, aby nedošlo ich poškodeniu. V prípade ich poškodenia
je potrebné zabezpečiť ich okamžitú opravu.

b) Vyprázdnenú zbernú nádobu uložiť na pĎvodné miesto.

c) Po ukončení vysýpania zberných nádob, zabezpečiť poriadok na stojisku zriadenom na verejnom
priestranstve $ výnimkou objemného odpadu.

d) zabezpečiť označenie zberných nádob na triedený zber a poškodené označenie vymeniť.
e) Uskutočňovať zber komunálneho odpadu v meste v súlade splatným zvozovým kalendárom na

príslušný rok.

14
Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

1.. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom farebne
rozlíšené ich vyhotovením 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 štítkom obsahujúcim údaj o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad
z neobalových výrobkov je určená. V súlade s textom na štítku sa do farebne rozlíšených zberných nádob
ukladajú tieto odpady:

a) 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,

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

c) do zbernej nádoby žltej farby, ktorá je určená aj na zber kovov a viacvrstvových kombinovaných
obalov: stlačené PET fíaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, mé 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, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky, 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.
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4. Odpad do zberných nádob sa musí ukladať rozložený, stlačený, uložený v čo najmenšom objeme, aby

zberné nádoby boli využívané čo najefektívnejšie a neboli zbytočne preplňované.

5. Kovy váčších rozmerov, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus zvozovej techniky Dprávnenej osoby,

odovzdá držiteľ odpadu na zberné dvory mesta alebo do zariadenia na výkup odpadov.

6. Zasklené okná držiteľ odpadu odovzdá len na zbernom dvore Okoličianska ul., na mieste určenom

na zhromažd‘ovanie tohto odpadu.

7. Polystyrén odovzdá držiteľ odpadu na zberných dvoroch mesta a uloží ho na miesto určené

na zhromažďovanie tohto odpadu podIa jeho zloženia.

8. Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu

s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) sa uskutočňuje padla zvozového kalendáru na príslušný rok.

* 15
Nakladanie s odpadmi z elektroodpadov z domácností

1.. Medzi 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, atď.

2. Do elektroodpadu nepatria plynové variče, vypínače, zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia,

atd.

3. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadu znáša výrobca elektrovýrobkov, resp. OZV.

4. Zber elektroodpadu z domácnosti mesto zabezpečuje:

a) kalendárovým mobilným 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 zberu, mestským rozhlasom, na

webovej stránke mesta, miestnou tlačou, na vývesnej tabuli) termín, miesto a čas zberu odpadu,

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

- plechové domčeky na elektroodpad z bielej techniky,

- kontajnery na elektroodpad malých rozmerov a žiarivky,

- objekt prefabrikovanej garáže na elektroodpad z televíznych prijímačov,

c) odovzdanim elektroodpadu z domácností distribútorom elektrozariadeniat° v rámci spátného zberu
— odovzdaním predajcovi,

d) ukladaním veľmi malého elektroodpadu (s vonkajším rozmerom najviac 25 cm) do špeciálnych
kontajnerov.

5. Mesto zber elektroodpadu z domácností vykonáva na základe uzavretej zmluvy s OZV zastupujúcou

výrobcov elektrozariadení.

6. Zakazuje sa:

a) elektroodpad ukladať do mých zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta,

b) rozoberať elektroodpad na komponenty, z ktorých je zložený,

532 ods 23 zákon č 19/2015 z. z, o odpadoch a o zmene a dopn€ní nek1orých zákonov V platnom znení
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c) odovzdať elektroodpad mým subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti $ mestem.

* 16
Nakladanie s odpadom použitých batérii a akumulátorov

1. Použitá batéria alebo akumulátor je prenosná, automobilová batéria alebo akumulátor, ktorá je
odpadom.

2. Do použitých batérii a akumulátorov patria:

- prenosné (gombíkové, tužkové) batérie, t. J. batérie do hodiniek, hračiek, prenosných osobných
počítačov a mých elektrozariadení,

- automobilové batérie a akumulátory.

3. Do použitých batérii a akumulátorov nepatria priemyselné batérie a akumulátory.

4. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadu znáša výrobca elektrovýrobkov, resp. OZV.

5. Mesto zber použitých batérií a akumulátorov vykonáva na základe uzavretej zmluvy s QZV zastupujúcou
výrobcov batérií a akumulátorov.

6. Obyvatelia mesta můžu odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory a použité automobilové
batérie a akumulátory11 z motorových vozidiel:

a) na zberných dvoroch mesta v ich prevádzkovom čase,
b) distribútorovi v rámci spätného zberu,12

c) osobe oprávnenej na zber batérií a akumulátorov,

d) pri kalendárnom mobilnom zbere spolu s odpadmi s obsahem škodlivín, ktorý spočíva v pristavení
motorového vozidla 2 x ročne (jarný a jesenný zber). Mesto oznámi miestne obvyklým spčsobom
(kalendárom harmonogramu zberu, mestským rozhlasom, webovom sídle mesta, miestnou tlačou,
a pod.) termín, miesto a čas zberu odpadu.

7. Zakazuje sa:

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

b) Porušovať celistvosť batérií a akumulátorov.

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

17
NaklacJanie s odpadmi veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a

zdravotníckych pomócok

1. Nespotrebované lieky a zdravotné pomůcky fyzické osoby sú povinné odovzdať do verejných lekární.13

2. Nespotrebované fleky je zakázané vyhadzovať do zmesového odpadu.

11532 ods. 3 zákon č. 79/20157.1.0 odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
12542 ods.23 zákon Č. 79/20157.1.0 odpadoch a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonovv platnom znení
13

ods. zákona č. 362/2011 Z. z. o Iiekoch a zdravotníckych pomöckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
z ne n Í
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3. Nespotrebované fleky nepatria do zmesového odpadu, ani do vöd odvádzaných v rámci mestskej

kanalizácie.

* 18
Nakladanie s odpadmi z textilu a šatstva

1. Pod textilom vhodným na zber sa rozurnie:

- šatstvo vrátane všetkých druhov odevov, prikrývky, deky, posteľná bieflzeň,

- topánky - ba v pároch a nezničené,

- dopinky k oblečeniu (čiapky, šály a pod), ktoré sú vhodné na zber a opátovné použitie.

Vhodný textil musí byť čistý a suchý.

2. Zber použitého šatstva a textílií sa vykoriáva do označených špeciáinych kontajnerov,

umiestnené na zberných dvoroch na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul. a na území mesta.

ktoré sú

3. Kontajnery na vhodný textil sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu

a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie kontajnerov sa vykonáva podľa potreby.

4. Náklady na kontajnery a zber šatstva a textíflí znáša organizácia, ktorá vykonáva ich zber.

5. Zakazuje Sa;

a) poškodzovanie zberných nádob za účelom vyberania v nádobe uloženého odpadu,

b) ukladanie odpadu ku zberným nádobám.

* 19
Nakladanie s objemným odpadom

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

Liptovský Mikuláš.

2. Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho velký rozmer alebo

hmotnosť umiestniť do zberných nádob používaných na zber zmesového odpadu v súlade s týmto VZN,

alebo jeho množstvo presahuje ich objem. Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná,

nadrozmerné nádoby, koberce, plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod.

Medzi objemný odpad nepatrí elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie,

pneumatiky a pod.

3. Zber a odvoz objemných odpadov z domácnosti mesto vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi. Zber

je vykonávaný;

a) kalendárovým zberom,

objemných odpadov) v

b) zberom objemných

na zberných dvoroch

poriadku zberného dvora.

4. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. v rozobratom stave

na dosky).

5. Oo velkoobjemových kontajnerov sa zakazuje uklaclať:

- stavebné odpady zo stavieb vyžadujúcich povolenie podľa stavebného zákona,

ktorý spočíva v pristavení zbernej nádoby 2 x ročne (jarný a jesenný zber

termíne a mieste stanovenom v kalendári triedeného zberu na príslušný rok,

odpadov do kontajnerov, ktoré sú pre obyvateľov mesta k dispozícii

počas ich prevádzkových hodin v rozsahu ustanovenom v Prevádzkovom
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- objemné odpady v nezmenšenom objeme,

- okenné rámy vznikajúcich pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
- nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny,
- opotrebované pneumatiky,

- biologicky ro2ložiteľný odpad — tráva a konáre.

6. V čase, keď nic sú vyložené veľkokapacitné kontajnery, je odvoz objemného odpadu na zberný dvor
povinný zabezpečiť ich držiteľna vlastně náklady.

7. V prípade, že si občan nemóže odvoz zabezpečiť sám, móže si odvoz týchto odpadov objednať
u Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za cenu podľa aktuálneho cenníka.

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

20
Nakladanie s nebezpečným odpadom

(odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látolc)

1. Na území mesta nakladanie s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok zabezpečuje
výhradne oprávnená osoba podľa 2 písm. b) tohto VZN - Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

2. Zber nebezpečného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok mesto zabezpečuje:
a) kalendárovým zberom v termíne a v mieste stanovenom v kalendárÉ triedeného zberu v meste

na príslušný rok,

b) zberom nebezpečných odpadov na zberných dvoroch.

3. Odpady s obsahom škodlivín nepatria do nádob na zber zmesového odpadu ado nádob určených
na triedené zložky komunálneho odpadu alebo vedla nich.

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

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

Číslo ‚ KategóriaNazov druhu odpadu:
druhu odpadu; odpadu:

2001 13 Rozpúšťadlá N

2001 14 Kyseliny N

20 01 15 Zásady N

2001 17 fotochemické látky N

20 01 19 Pesticídy N

200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

2001 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N

2001 26 oleje a tuky mé ako uvedené v 2001 25 N

200127
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

Nnebezpecne latky

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
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batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16
200133 N

0603 a netriedené batérie a akumulátory

vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v
200135 N

200121 a 2001 23, obsahujúce nebezpečné časti

2001 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N

V. ČASÝ
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

5 21

1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len,‘ BRKO“) patrí:

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (d‘alej len „zelený bioodpad)

katalógového čísla 20 02 01, ktorý obsahuje rastlinný materiál, najmá trávu, lístie, konáre, vypletú

burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny,

drevný popol a pod.

b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad katalógového čísla 20 01 08 a jedlé oleje

a tuky katalógového čísla 2001 25.

Medzi biologicky rozložiteíný kuchynský a reštauračný odpad patria nespracované zostatky surovín,

neskonzumované zostatky pokrmov a potravĺn rastlinného, ale i živočíšneho póvodu, ktoré vznikli

pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích

zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale

I z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,

vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho

alebo rastlinného pávodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo

potraviny inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj

drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami.

c) mé biologicky rozložiteľné odpady sú:

- lepenka a papier katalógového čísla 200101,

- textílie katalógového čísla 20 01 11 — len biologicky odbúrateľné textílie, napr. ľan,

bavlna,

- drevo katalágového čísla 200138 — len chemicky neošetrené drevo,

- odpad z trhovísk katalógového čísla 20 03 02 - pokial‘ neobsahuje biologicky

neodbúrateľné prímesi, napr. plasty,

- kal zo septikov katalógového čísla 200304.

2. Biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad sa klasifikuje ako vedľajší živočíšny produkt a

musí s ním byť nakladané v zmysle osobitného predpisu.14

522

Biologicky rozložitelný odpad zo záhrad, parkov a cintarínov

Zákon č. 79/20t5 Z. z., zákon č. 39/2007 L z. o veternárnej starostIvost v znen neskoršĺch predpisov, Nariadenie <Es)

č. 1069/2009v platnom znení, ktorým Sa ustanovujú zdravotné predpisy týkaiúce Sa vedrajšícl‘ živočšnych produktov a odvedených

produktov neurčených udskú spotrebu, kterou Sa zrušuje nariadenie (E5) Č. 1714/2002
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1. Držiteľ zeleného odpadu je povinný prednostne predchádzat vzniku odpadu zo záhrad individuálnym
kompostovaním alebo kompostovaním v kompostovacorn zariadení; ak toto nie je možné alebo účelné,
odpad odovzdá osobe oprávnenej nakladat s týmto odpadem.

2. Držiteľom zeleného odpadu zo zeleno vznikajúceho pri správe a údržbe cintorínov na území mesta
je správca cintorína.

3. Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe parkov na území mesta je správca verejnej
ze le ne.

4. Zber zeleného odpadu v meste je určený:
a) zberom 1 x týždne zo zberných nádob hnedej krby s objemom 240 I v termínoch podIa kalendára

triedeného zberu na príslušný rok,

b) zberom na zberných dvorech na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul.,

c) kalendárovým zberom v termínoch stanovených v kalendári triedeného zboru na príslušný rok,
d) zberom živých vianočných stromčekov v období od 07.01, do 31.01. uložených pri zberných

nádobách na zmesový odpad.

5. Zberné nádoby na zelený odpad prideľujú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš:
a) domácnostiam na základe preukázania dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálny

odpad,

b) bytovým domom na základe mestem schválenej žiadosti podanej správcem bytového domu alebo
jeho dóverníkom.

6. V prípade, že si občan nemóže odvoz zeleného odpadu na zberný dvor zabezpečit sám, mĎže si odvoz
odpadu objednať u Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za poplatek stanovený v ich
aktuálnom cenníku.

7. Zelený odpad je zakázané spaľovať a ukladať do zberných nádob na zmesový odpad. Zákaz
sa nevztahuje na spaľovanie palivového dreva.

8. Vykladat zberné nádoby so zeleným odpadom pred svoju nehnuteľnost tak, aby nebránili pešej
a cestnej doprave a boli ľahko dostupné zberovej technike. Takýto odpad je možné vyložit v terminech
určených harmonogramem najneskĎr do 7,00 hod. a najskór 48 hod. pred uvedeným termínem. V
ostatné dni je uvedený odpad vykladať zakázané.

9. Časti rastlin napadnutých škodcami, vrátane častí inváznych rastlín je možné zneškodnit spálenírnlS.

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

11. Za zhodnotenie zeleného odpadu ze záhrad v chatových v obiastiach, v záhradkárskych osadách
zodpovedá póvodca tohto odpadu. Ukladanie tohto odpadu mimo pozemkov užívaných vlastníkmi
chatových nehnuteľnosti a členmi záhradkárskych osád je zakázané.

12. Do hnedej nádoby na zelený odpad:

IS
Vyhláška č. 24/2003 z. z., ktorou Sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrano prírody a krajiny v platnom znenĺ, pr[Ioha Č. 2a
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a) sa může vkladať: odpad z dreva, z orezov drevín a krov, stromová kůra, 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 sa vkladať: biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, oleje, tuky.

23
Jedlé oleje a tuky z domácností

1.. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené

oleje, zvyšky tukov.

2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či mé oleje a tuky, ktoré neboli původne určené

na konzumáciu, či na prípravu jedál.

3. DržiteY odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažd‘uje jedlé oleje a tuky oddeiene od mých

zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatváratel‘ných nádobách, napríklad plastových fľašiach bez

obsahu vody, alkoholu a zvyškovjedál.

4. Držiteľodpadu může priniesf odpadové jedlé oleje a tuky v uzatvorenej nádobe a uložiť ich na:

- na zbernom dvore,

- odovzdať na zbernom mieste prevádzkovanom subjektom, ktorý ma na túto činnosť podpísanú

zmluvu s mestom - Čerpacia stanica Slovnaft, Štefánikova ul., Liptovský Mikuláš,

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

Poprad a Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

5. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

* 24
Nakladanie s biologicky rozložitelným

kuchynským a reštauračným odpadom prevádzkovatel‘om kuchyne

1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (dalej len „kuchynský

odpad“) je zodpovedná právnická alebo fyzická osoba - podnikateí, ktorá prevádzkuje zariadenie

spoločného stravovania (dalej len „prevádzkovateí kuchyne“).

2. 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.

3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského odpadu do doby

odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a mé živočíchy a ani

verejnosť.

4. Prevádzkovatel kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby jeho odovzdania na jeho

spracovanie tak, aby sa k odpadu nedostali živočichy (hlodavce) ani verejnosť.

5. Frekvencia zberu kuchynského odpadu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohladňujúc

aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

6. Ak prevádzkovatel kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a d‘alšie nakladanie s kuchynským odpadom

zaradeným ako vedlajší živočíšny produkt sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na

tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s
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týmto odpadom, pričom tento subjekt musí spÍňať aj osobitné požiadavky v súlade s osobitnými
predpismĚ a vykonévanie činnosti spracovania týchto odpadov musí mať odsúhlasenú príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

5 25
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

1. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad póvodca - fyzická osoba může odovzdať:
a) na zberných dvoroch prevádzkovaných mestom Liptovský Mikuláš

b) v triediacej hale na Žiarskej ul.

počas ich prevádzky.

2. Do nádob na kuchynský odpad je možné uložiť nespracované zostatky surovín, neskonzumované

zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho původu - šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečisterié
potravinami živočíšneho alebo rastlinného původu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej

trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

3. Do nádoby na kuchynský odpad sa zakazuje ukladať obaly na zhromažďovanie týchto odpadov okrem
rozložiteľných obalov.

Vl. čast

PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA
5 26

1. Na území mesta Liptovský Mikuláš sú prevádzkované dva zberné dvory:

- Zberný dvor na Podtatranského ulici, Liptovský Mikuláš,

- Zberný dvor na Okoličianskej ulici, Liptovský Mikuláš.

2. Na zberných dvoroch může bezplatne odovzdať:

a) fyzická osoba — oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu uvedené, ktorá je poplatníkom
mesta

b) právnická alebo fyzická osoba — podnikateľ 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,

3. Na zbernom dvore sa můžu bezplatne odovzdať nasledovné oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu nasledovného katalógového čísla a kategórie:

Číslo Kategória
Názov druhu odpadu:

druhu odpadu: odpadu:

200101 ‘ papier a lepenka

200102_Hsklo o

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

________

16 Zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Nariadenie (Es)
č. 1069/2009v platnom znenĺ, ktorýni Sa ustanovujú Zdravotné predpisy týkajúce Sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených
proďuktov neurčených ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje nariadenie (ES) Č. 1774/2002
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200108 biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad O

2001 10 Šatstvo O

2001 11 Textílie O

2001 13 Rozpúšťadlá N

2001 14 Kyseliny N

20 01 15 Zásady N

2001 17 fotochemické látky N

2001 19 Pesticidy N

2001 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť I N

200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N

20 01 25 jedlé oleje a tuky O

200126 oleje a tuky mé ako uvedené v 200125 N

200127
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

N
nebezpecne latky

2001 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice mé ako uvedené v 200127 O

2001 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N

200130 detergenty mé ako uvedené v 2001 29 O

200133
batérie a akumulátory uvedené v 1606 01, 1606 02, alebo 160603

N
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

200134 batérie a akumulátory mé ako uvedené v 200133 O

200135
vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 20

N
0121 a 2001 23, obsahujúce nebezpečné časti

200136
vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 20

01 21, 20 01 23 a 20 01 35

200138 drevo mé ako uvedené v 2001 37 O

200140 Kovy

20 01 39 Plasty O

200201 biologicky rozložiteľný odpad O

200203 mé biologicky nerozložiteľné odpady O

200307 objemný odpad O

160103 odpadové pneumatiky O

4. Drobný stavebný odpad je možné odovzdaf len na zbernom dvore na Okoličianskej ul.

S. Pri vstupe do areálu zberného dvora musí držitel odpadu preukázať svoju totožnosť predloženim

občianskeho preukazu alebo Rozhodnutím o vyrubeni miestneho poplatku za komunálny odpad.

6. 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 móžu byť privezené en vytriedené zložky komunálneho odpadu, ak odpad nie

je roztriedený, musí ho póvodca odpadu roztriediť na zbernom dvore,
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objemný odpad musí byť rozložený na menšie kusy,

ak prinesený odpad nie je v zozname odpadov, ktoré je možné priniesť na zberný dvor,
zodpovedná osoba za preberanie odpadu je oprávnená neprevziať odpad a póvodca odpadu

je povinný zabezpečíť si likvidáciu odpadu na vlastně 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.

7. Na zbernom dvore nie je možné odovzdať:

- odpady neuvedené v zozname odpadov,

- nevytriedený zmcsový odpad,

- nerozložený objemný odpad.

8. Pravidlá prevádzkovania zberného dvora upravuje Prevádzkový poriadok zberného dvora, ktorý sa
nachádza na zbernom dvore a je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa zberného dvora
a mesta.

9. Držiteľ prineseného odpadu je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom zberného dvora.

VII. ČASt
NEZÁKONNE UMIESTNENÝ ODPAD

5 27

1. Umiestnenie odpadu na nehnutelnosti na území mesta, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch
a týmto VZN (d‘alej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) móže akákoľvek fyzická osoba alebo
právnická osoba nahlásiť Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné

prostredie akc príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej len Okresný
úrad“) alebo mestu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, oddeleniu životného
prostredia a poľnohospodárstva.

2. Nezákonné umiestnenie odpadu na mesto je možné oznámiť:

a) písomným podnetom na adresu Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš,

b) elektronicky - mailom na adresu sekretariat@mikulas.sk,
c) telefonicky na telefónne číslo 044/5565 11.1.

3. Oznámenie by malo obsahovať:

- popis miesta uloženého odpadu napr. katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, na ktorom
sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,

- druh odpadu — zmesový odpad, objemný odpad a pod.
druh pozemku — spevnené plochy, orná pĎda, vodný tok a pod.\

- odhadované množstvo odpadu alebo rozsah plochy znečistenej odpadom.

VII. časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

* 28
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Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:

- Mestská polĺcia Liptovský Mikuláš,

- poverený zamestnanci oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnutelné podľa osobitných predpisov17.

* 29

Záverečné ustanovenie

1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši dňa 17. 12. 2020.

2. Týmto VZN sa ruší:

- Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 18/2016/VZN O nakladaní $

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

- Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 5/2017/VZN o nakladani s

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

- Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 8/2O17JVZN o nakladaní s

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

- Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2019/VZN o nakladaní

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

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2019/VZN o nakladaní s

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

- Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. S/2020/VZN O nakladaní s

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

3. Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda platnost dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

4. Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda úČinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

mesta Liptovský Mikuláš.

uú coä. zév. ca rjaijenie i
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