Všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubietová č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová
Obec Ľubietová (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR
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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako
„VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Ľubietová
I. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1. VZN vymedzuje práva a povinnosti obce Ľubietová, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.
2. VZN bližšie upravuje:
 nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
 nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
 nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,
 spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
 spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
a) triedených zložiek odpadov (papier, plast, sklo, kovy, VKM – viacvrstvové kombinované
materiály)
b) elektroodpadov z domácností,
c) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
d) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
e) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
f) jedlých olejov a tukov,
 spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
 spôsob zberu šatstva a textilu,
 spôsob spätného zberu odpadových pneumatík,
 spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
 spôsob zberu drobného stavebného odpadu,
 prevádzkovanie zberného dvora
 dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
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3. VZN sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“), ktoré vznikli na území obce Ľubietová, pričom územím
obce sa rozumie jej katastrálne územie.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN:
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
3. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
4. Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej aj „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín,
5. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
6. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný
tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať
domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
7. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z
domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v
obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,
a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v
správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú
staré vozidlá a ich časti ani odpadové pneumatiky.
8. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu.
9. Pôvodca odpadu je:
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
11. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
12. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
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13. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych
odpadov.
14. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
15. Zberná nádoba je nádoba, vrátane veľkoobjemového kontajnera (ďalej len „VOK“) alebo zberné
vrece určená týmto VZN na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek
komunálneho odpadu.
16. Zberné miesto je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené
obcou. Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad
a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
17. Zberovou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, ktorá vykonáva zber, prepravu,
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu a DSO na území obce, na základe
uzatvorenej zmluvy na vykonávanie týchto činností s obcou.
18. Užívateľmi zberných nádob sú:
a) Pôvodcovia odpadu (platitelia miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho a DSO, vrátane osôb, za ktoré miestny poplatok tieto osoby platia).
b) Zamestnanci zberovej spoločnosti
19. Objemné (nadrozmerné) odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
umiestniť v štandardných zberných nádobách, ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto
odpadu.
20. Zmesový komunálny odpad je KO, ktorý zostane po oddelení separovane zbieraných zložiek.
II. ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE ĽUBIETOVÁ
Článok 3
Spoločné ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením obce.
3. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém
zberu odpadov na území obce.
4. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu sa platí obci miestny poplatok.
5. Iné nakladanie s komunálny odpadom a DSO ako je uvedené v tomto VZN je zakázané. Zákaz sa
nevzťahuje na zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu fyzickými osobami,
fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a právnickými osobami, napríklad odovzdávaním do
zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou zberu komunálneho
odpadu.
6. V prípade organizovaných akcií triedeného zberu (napr. zber na školách a pod.) sa spôsob zberu a
zhodnocovania vytriedených zložiek komunálneho odpadu dohodne s zberovou spoločnosťou v
spolupráci s obcou a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a právnickými osobami
zabezpečujúcimi zhodnotenie vyzbieraného odpadu.
7. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
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a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozeniu rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
8. Pôvodca odpadu nesmie:
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN,
b) ukladať odpad mimo zberných nádob
c) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),
d) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov,
e) do zberných nádob ukladať veľkoobjemový odpad,
f) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
g) meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob. Tento zákaz sa
nevzťahuje na zmeny vykonané zberovou spoločnosťou,
h) používať zberné nádoby na iný účel,
i) poškodzovať zberné nádoby,
j) pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať,
k) udupávať a inak zhutňovať obsah nádob,
l) kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby,
m) ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené,
n) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob
o) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad na voľnom priestranstve, vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach, v záhradách, v zberných nádobách,
p) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad
ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho
odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
Ďalšie povinnosti pôvodcu odpadu upravuje § 81 ods. 9 zákona o odpadoch.
9.

Ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu komunálnych odpadov v obci, je povinný
sa zapojiť do systému zberu komunálnych odpadov v obci a prihlásiť sa na obecnom úrade obce
Ľubietová najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za
komunálny odpad.
10. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť
zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod
katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“( príloha č. 1 )
11. Pôvodca ako organizátor kultúrnych, športových, aj jednorazových podujatí a činností pre
verejnosť je povinný:
a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový KO,
b) zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu,
c) robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti, v stravovacích
prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, záhradnom posedení,
pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) zabezpečiť čistotu a poriadok, a to najmä
umiestnením dostatočného počtu zberných nádob, resp. vriec.
12. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov s
výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a
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odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem
zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec
uzatvorila zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s
odpadmi z neobalových výrobkov.

Článok 4
Povinnosti obce Ľubietová
1. Na území obce Ľubietová sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob, uplatňuje
intervalový systém zberu zmesového komunálneho odpadu.
2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzavretú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti (zberová spoločnosť)
3. Obec je povinná v spolupráci s so zberovou spoločnosťou minimálne 1 krát ročne vykonať
identifikáciu subjektov, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a DSO. V prípade, že obec zistí subjekt, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a DSO, je povinná tento subjekt bezprostredne
vyzvať na uzatvorenie takejto zmluvy.
4. Obec Ľubietová, okrem plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov:
a) realizuje prostredníctvom organizácie poverenej zberom triedený zber komunálneho odpadu
a DSO
b) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými občianskymi
združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov odpadov na území obce
na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia, triedenia, recyklácie a znižovania
nebezpečnosti KO a DSO,
c) zabezpečuje propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov, a to:
 zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
webovom sídle obce, distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých
domácností tejto obce, zverejňovanie informácií o systéme zberu v obci obvyklým spôsobom
a to v obecnom rozhlase, alebo usporiadaním vzdelávacích aktivít k systému zberu.
 propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to zverejňovaním informácií o
kompostovaní na webovom sídle obce, distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do
všetkých domácností obce, ktoré kompostujú, zverejňovanie informácií o domácom
kompostovaní v obci obvyklým spôsobom a to v obecnom rozhlase, alebo usporiadaním
odborných prednášok o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.
Článok 5
Práva a povinnosti zberovej spoločnosti
Zberová spoločnosť je povinná:
a) vypracovať ročný harmonogram zberu komunálneho odpadu, ročný kalendár triedeného zberu
komunálneho odpadu, najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny
rok,
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b) vypracovať návrh termínov na zber objemného odpadu a oddelene vytriedených odpadov z
domácnosti s obsahom škodlivín,
c) v spolupráci s obcou oboznámiť všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so schváleným ročným
harmonogramom zberu odpadov s termínmi kalendárového zberu odpadov spôsobom v mieste
obvyklým,
d) dbať na to, aby boli odpady vyvážané pravidelne podľa harmonogramu zberu zmesového a triedeného
zberu komunálneho odpadu a nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, alebo k znečisťovaniu
stanovíšť zberných nádob v dôsledku oneskoreného vývozu,
e) odstrániť znečistenie vzniknuté pri vyprázdňovaní zberných nádob,
f) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište,
g) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným
nedostatkom, prípadne ku škode na majetku,
h) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
i) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,
j) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo
výmenu do 30 kalendárnych dní,
k) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného
odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN,
l) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
m) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú
zložku.
n) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu
(poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla, sviatok a pod.) najneskôr do 24 hodín,
o) evidovať záznamy o počte a druhu vývozu zberných nádob, množstve a zneškodnenia KO, počte
zberných nádob, nákladoch a príjmoch a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom obce,
p) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho
druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane
množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s
týmito odpadmi,
q) mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné
nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi a POH,
r) materiálovo alebo energeticky zhodnocovať odpady (zabezpečovať ich prípravu na opätovné
použitie, recykláciu, spracovanie alebo kompostovanie).
Článok 6
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
1. Na území obce Ľubietová sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do kontajnerov uplatňuje
intervalový systém zberu zmesového komunálneho odpadu.
2. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené
 110 litrové zberné nádoby KUKA nádoby z pozinkovaného plechu a plastu
 zberná nádoba plastová s objemom120 litrov
 GMT 240 litrové zberné nádoby
 1100 l nádoby z pozinkovaného plechu a plastu
Interval vyprázdňovania nádob a ich počet je stanovený tak, aby bol dostatočný objem zberných nádob
a bolo možné potenciálne vzniknutý komunálny odpad uložiť do zberných nádob. Z hľadiska dodržania
hygienických zásad na území obce sa stanovuje harmonogram zvozu zmesového komunálneho
odpadu s minimálnou frekvenciou 1 x za týždeň. Vo výnimočných prípadoch môže starosta obce alebo
riaditeľ zberovej spoločnosti nariadiť zber tohto odpadu aj nad rámec tohto intervalu.
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3. Počet a typ zberných nádob, interval vyprázdňovania nádob je stanovený nasledovne:
 1 ks 110 litrovej zbernej nádoby (obvyklý počet občanov 1- 4)
 2 ks 110 litrovej zbernej nádoby (pri počte občanov 8 a viac bývajúcich v jednom rodinnom dome)
Frekvencia vývozu je 1 krát za týždeň.
4. Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečuje pôvodca odpadu sám na svoje náklady
(náklady na zabezpečenie zbernej nádoby nie sú zahrnuté do nákladov na zber KO v obci), pri
znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú
nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj
požiadavkami zberovej spoločnosti.
5. Umiestnenie zberných nádob v zástavbe rodinnými domami, musí byť umiestnenie zberných nádob
pri rodinných domoch prednostne riešené na vlastnom pozemku. Za umiestnenie nádob pri rodinných
domoch zodpovedajú vlastníci zberných nádob.
6. Miesta pre sady zberných nádob (kontajnerové stanovištia) budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné
donáškové aj odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické, estetické a technické podmienky pre ich
vyprázdňovanie. V prípade sporných stanovísk o umiestnení zberných nádob rozhoduje obec na
základe žiadosti pôvodcov odpadu, v ktorej žiadatelia zdôvodnia opodstatnenosť svojej požiadavky.
7. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť.
Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle zberovej spoločnosti, webovom sídle obce, na
úradnej tabuli obce a je distribuovaný občanom obce.
8. Preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek:
a) nakladať s odpadom (zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie) na území obce môže
len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť
nezabezpečuje zberová spoločnosť.
b) ak sa pri vývoze triedeného odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným
odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnocovanie, nádoba nebude
vyprázdnená resp. odpad nebude odvezený.
8. Za mimoriadny odvoz sa považuje:
a) odvoz komunálneho odpadu, ktorý je mimo zbernej nádoby,
b) odvoz komunálneho odpadu pri likvidácií nelegálnych skládok,
c) odvoz komunálneho odpadu od pôvodcu odpadu, ktorým je organizátor kultúrnych, športových, aj
jednorazových podujatí,
9. Náklady spojené s mimoriadnym odvozom hradí a odvoz zberovou spoločnosťou zabezpečuje ten,
koho činnosťou odpad vznikol. V prípade nezákonne umiestneného odpadu zodpovedný subjekt,
zisťuje príslušný orgán štátnej správy v súlade so zákonom o odpadoch
Článok 7
Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. V obci sa vykonáva triedený zber:
a) papiera, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (odpady
z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),
b) elektroodpadov z domácností,
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
e) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba –
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
f) jedlých olejov a tukov z domácností,
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2.
3.
4.
5.

g) nebezpečných odpadov vrátane veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
h) odpadových pneumatík,
i) textilu a šatstva.
Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené plastové vrecia a zberné nádoby.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť
a obec, v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je
zverejnený na webovom sídle zberovej spoločnosti a na úradnej tabuli obce.
Fyzické osoby obce Ľubietová v súlade s prevádzkovým poriadkom zberného miesta môžu odovzdať
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom mieste obce Ľubietová.
Článok 8
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník, správca, resp. nájomca nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené
miesto pre zberné nádoby a zabezpečiť, aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú
manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,
frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.
2. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na
ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesta.
3. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie zberných nádob, je
vlastník správca, resp. nájomca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť premiestnenie a následne po ich
vyprázdnení uloženie zberných nádob na vyhradené miesto.
4. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného
zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.
5. Na území obce je zavedený triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a viacvrstvového
kombinovaného materiálu na báze lepenky (ďalej len „VKM“), pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov nasledovne:
 papier - vrecový spôsob zberu modrej farby, vývoz podľa spracovaného kalendára zberu,
 plasty a VKM - vrecový spôsob zberu žltej farby, vývoz podľa spracovaného kalendára zberu,
 sklo - vrecový spôsob zberu zelenej farby, vývoz podľa spracovaného kalendára zberu,
 kov – vrecový spôsob zberu červenej farby, vývoz podľa spracovaného kalendára zberu
Fyzické osoby môžu vyseparované zložky odpadov uvedené v ods. 5 tohto článku VZN odovzdať aj
na zbernom mieste obce Ľubietová.
Článok 9
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov
z domácností
1. Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať:
a) bezplatne distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
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b) bezplatne prostredníctvom mobilného zberu vykonávaného oprávnenou organizáciou na
nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa aktuálneho harmonogramu
zberu. Mobilný zber elektroodpadov sa organizuje obvykle raz mesačne.
Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje zákon o odpadoch od 15. augusta 2018:
Kategória 1: Zariadenia na tepelnú výmenu
Sem patria: chladničky, mrazničky, klímy, odvlhčovacie zariadenia, tepelné čerpadlá, radiátory
obsahujúci olej atď.), automaty na výdaj chladených nápojov.
Kategória 2: Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100
cm²
Sem patria zariadenia: monitory, televízory, tablety, laptopy, notebooky, čítačky kníh
Kategória 3: Svetelné zdroje
Sem patria: svetelné zdroje, zariadenia na vytváranie svetla a to žiarivky, výbojky, LED žiarivky.
Kategória 4: Veľké zariadenia
Sem patria: zariadenia, ktoré nie sú zaradené do predchádzajúcich troch kategórií a sú väčšie ako 50
cm (ktorákoľvek hrana), veľké kopírky a tlačiarne, práčky, sušičky, umývačky riadu,
sporáky, elektrické rúry, veľké hracie automaty.
Kategória 5: Malé zariadenia
Sem patria: zariadenia, ktoré sú menšie ako 50 cm (každý vonkajší rozmer),teda väčšina malých
domácich zariadení ako vysávače, šijacie stroje, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné
zariadenia, žehličky, varné kanvice, hi-fi súpravy.
Kategória 6: Malé IT a telekomunikačné zariadenia
Sem patria: mobilné telefóny, vreckové kalkulačky, GPS zariadenia, smerovače, osobné
počítače, tlačiarne, telefóny
2. Prostredníctvom obecných novín a obecnej webovej stránky obec zabezpečí informovanosť
občanov o organizovaní mobilného zberu v dostatočnom časovom predstihu, v ktorom uvedie termín
a stanovištia mobilného zberu elektroodpadov.
3. Je zakázané:
a) odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
b) ukladať elektroodpad do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.
c) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu.
d) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu,
4. Každá organizácia, ktorá chce vykonávať na území obce oddelený zber elektroodpadu z domácností,
je povinná uzatvoriť zmluvu s obcou, v ktorej sa špecifikujú podmienky zberu. To sa nevzťahuje na
distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.
Článok 10
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla,
plastov, kovov a VKM (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť
navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky
komunálneho odpadu
a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
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c) žltá pre zložku plast a VKM (ďalej len„VKM“)
d) červená pre zložku kovy
2. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly (a tým umožňuje
organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych
odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov na základe zmluvy.
3. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je uvedený na webovom sídle obce
www.lubietova.sk, na úradnej tabuli obce a zverejnený obecným rozhlasom.
4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy, sklo a VKM iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou
organizáciou zodpovednosti výrobcov.
5. Plasty v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 litrových vriec. Zber odpadov
prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť. Vytriedené plasty môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu
odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
 Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako PE (polyetylén – LDPE, HDPE) – číre a
farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén) – obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid) –
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná a nábytok a pod. Plastové obaly je
potrebné pred vhodením do zbernej nádoby podľa možnosti stlačiť a zmenšiť tak ich objem.
 Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené
plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan obaly od ropných produktov, kovové
uzávery, plasty vystužené sklenenými vláknami, silne znečistené potravinami a pod.
 Kvalitatívne požiadavky: Plasty nesmú byť znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr.
zvyškami farieb, olejových a ropných látok, chemikálií, a pod.).
6. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej len „VKM“) sú materiály tvorené
minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.
V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 litrových vriec, 1100 litrového kontajnera,
7000 litrového kontajnera. Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje podľa
harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Vytriedené VKM môže pôvodca odovzdať aj v
zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
 Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav
a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov, obaly je potrebné pred vhodením do zbernej nádoby
stlačiť a zmenšiť tak ich objem.
 Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly,
vrchnáky z kompozitných krabíc.
7. Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 litrových vriec. Zber odpadov
prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová
spoločnosť. Vytriedené kovy môže pôvodca odovzdať aj v zbernom dvore. Náklady na dopravu
odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
 Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové
plechovky a pod.
 Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
 Kvalitatívne požiadavky: Železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky. Hmotnostné rozmery
jednotlivých kovových častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi.
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8.Sklo v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 litrových vriec, 1100 litrového
kontajnera, 7000 litrového kontajnera. Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Vytriedené sklo môže pôvodca odovzdať aj v
zbernom mieste. Náklady na dopravu odpadu do zberného miesta si pôvodca hradí sám.
 Patria sem: sklenené fľaše (biele, zelené a hnedé sklo), nádoby, prázdne poháre od kompótov,
zeleniny, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, skúmavka, okenné
sklo, sklo z okuliarov a pod.
 Nepatria sem: vrchnáky, korky, kovové uzávery fliaš, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové
sklo, fľaše z umelej hmoty, zrkadlá, žiarovka, žiarivka, neónky, plexisklo, autosklo, teplomer, TV
obrazovky a pod.
 Kvalitatívne požiadavky: sklo nesmie obsahovať: magnetické a nemagnetické kovy, anorganické
látky (porcelán, keramika, kamene, hlina a pod.), lepené sklo, organické látky, sklo nesmie byť
znečistené nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyšky chemikálií, farieb a pod.)
9.Papier v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 litrových vriec, 1100 litrového
kontajnera, 7000 litrového kontajnera. Zber odpadov prostredníctvom kontajnerov a vriec zabezpečuje
podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Vytriedený papier môže pôvodca odovzdať aj
v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.
 Patria sem: noviny, časopisy, brožúry, letáky, cenníky, spisy, zošity, knihy, listy, kancelársky
papier, výkresy, pohľadnice, zakladače, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera,
kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierový obal, vlnité lepenky, a pod.
 Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier,
indigový papier, použitá papierová vreckovka, servítok a hygienická vložka, detské plienky, vata,
obaly od sladkostí a slaností, faxový papier a pod.
 Kvalitatívne požiadavky: Papier nesmie byť znečistený nebezpečnými škodlivinami (napr.
ropnými látkami, chemikáliami a pod.)
Článok 11
Zber komunálneho odpadu z cintorína
Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) nachádzajúce sa na obecných cintorínoch sa môžu
odkladať do zberných nádob umiestnených pri hlavných vchodoch do cintorínov. Na zhromažďovanie
odpadu sa používa 1100 litrový kontajner a nádoby na separovaný odpad – evanjelický cintorín, 110 l
nádoby a nádoby na separovaný odpad – RK cintorín. Frekvencia vývozu je podľa potreby. Pre biologicky
rozložiteľný odpad z cintorínov sú určené veľkoobjemové vaky.
Zber komunálneho odpadu z uličných smetných nádob.
1. Pre KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách obce sú určené uličné
smetné nádoby.
2. Každý na území obce je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených a neznečisťovať
verejné priestranstvá.
3. Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny odpad, ktorý vzniká pri
pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. KO a iný odpad z domácností, odpady
z podnikateľskej činnosti a pod.
4. Zber uličných smetných nádob zabezpečuje obec Ľubietová. Frekvencia zberu je 2x týždenne.
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Článok 12
Spôsob a podmienky triedeného zberu použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
1. Občania sú povinní odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie
a akumulátory (ďalej len „batérie akumulátory“) na predajných miestach u distribútora batérií a
akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Obec umožňuje výrobcovi batérií a akumulátorov alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov
na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu prenosných batérií
a akumulátorov.
3. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu,
ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce, na úradnej tabuli obce a obecným rozhlasom.
Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň
bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristavenej zbernej nádoby/zberného auta.
Zberné nádoby na použité malé prenosné batérie sú umiestnené na obecnom úrade a v predajni
COOP Jednota. Zber sa zabezpečuje 12 krát do roka.
4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá obce.
5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
Článok 13
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych
liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný
odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať alebo ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich
a na verejné priestranstvá obce.
Článok 14
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov
a tukov z domácností
1. Medzi jedlé oleje a tuky patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne
určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
3. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp.
k zberným nádobám na komunálny odpad alebo sa ich zbaviť ich vypustením do kanalizácie.
4. Prepravu a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu. Odpad je vyvážaný mobilným zberom na základe objednávky zberu odpadu a zároveň
vyhlásenia jeho vývozu na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce bezodplatne.
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na
dohodnutom mieste. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré
si občania zabezpečujú samostatne. Zber sa zabezpečuje raz za mesiac.
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Článok 15
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom
1. Je zakázané ukladať biologický odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad,
na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
2. Obec nezabezpečuje vývoz triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu, z dôvodu, že poskytla kompostéry a má uzatvorenú zmluvu
o kompostovaní so všetkými domácnosťami v obci.
3. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z parkov vrátane
odpadu z cintorínov (ďalej aj „BRO - zelený odpad“) podľa potreby.
4. Obec na požiadanie zabezpečí vývoz triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pre
občanov obce, priamo od domu. Tento vývoz bude osobitne spoplatnený.
5. Podnikateľské subjekty (fyzické osoby – oprávnené na podnikanie a právnické osoby) môžu BRO –
zelený odpad zhodnotiť kompostovaním na svojich pozemkoch.
6. Pôvodca BRO prednostne v rámci predchádzania vzniku odpadu zhodnocuje kompostovaním na
svojom pozemku.
7. Majitelia záhrad sú povinní prednostne zhodnocovať BRO – zelený odpad na svojich domácich
kompostoviskách
8. Odpad zo záhrad (konáre z orezávania stromov) môžu poplatníci obce v priebehu celého roka
bezplatne odovzdať v zbernom mieste.
9. Obec zabezpečí štiepkovanie dreveného odpadu zo záhrad pracovníkmi obce.
10. Medzi BRO – tzv. „zelený odpad“ patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
Článok 16
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na
zber komunálnych odpadov.
3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
4. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať
požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene
potravín.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období
frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené
nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.
8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie 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 týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
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znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto
odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci najmenej raz ročne, či nakladanie s týmto odpadom
si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má
potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
Pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ
kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá
v útulkoch, na chovných staniciach atď.
Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do
kanalizácie.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka
a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu,
ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň,
stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych
zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod..
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad nepatria:
kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce
zakálačky“ a pod.
Článok 17
Spôsob zberu objemného odpadu, textilu a šatstva

1. Objemný odpad z domácností predstavujú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo hmotnosť umiestniť v štandardných zberných nádobách, alebo presahujú ich objem, pričom ide
výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, nie z podnikateľskej činnosti. Sú
to hlavne nábytok, koberce, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu pochádzajúce z
domácností a podobne
2. Textil a šatstvo sa zbiera vo vreciach a ukladá sa k veľkoobjemovému odpadu.
3. Obec zabezpečuje bezplatný zber objemných odpadov raz mesačne podľa zverejneného
harmonogramu. Obec zabezpečuje zber objemného odpadu aj na zbernom mieste.
3. Náklady na dopravu na zberný dvor v prípade, že objemný odpad sa odovzdá na zbernom dvore si
pôvodca hradí sám.
4. Použité a odzdobené vianočné stromčeky odváža obyvateľ na zberné miesto.
5. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby, ako aj
vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.
Článok 18
Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní
vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
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hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúc nebezpečné látky, handry
znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru
vyhradeného miesta pre zberné nádoby) a na verejné priestranstvá obce.
Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát ročne mobilný zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia zberovou spoločnosťou na dohodnutých zberných miestach vo
vhodných lokalitách v obci.
Obecný úrad v spolupráci so zberovou spoločnosťou zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere
nebezpečného odpadu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky
možnosti informačného systému obce.
Informácia obsahuje najmä termíny zberu, zberné miesta, druhy odpadov, ktoré je možné dovzdávať
a pod.
Článok 19
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných
stavebných odpadov určí obec v osobitnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Ak bežné udržiavacie práce (§ 55 ods. 2 písm. b) a c) stavebného zákona č. 50/1976 Zb.) pri ktorých
nie je potrebné ohlásenie, stavebné úpravy a drobné stavby, pri ktorých postačuje
ohlásenie obci realizuje fyzická osoba (svojpomocná realizácia), môže tento odpad odovzdať na
zbernom mieste v Ľubietovej, alebo si môže objednať pristavenie VOK u zberovej spoločnosti za
poplatok. Pri odovzdávaní DSO na zbernom dvore je pôvodca DSO povinný preukázať sa občianskym
preukazom.
3. Pôvodca môže odovzdať odpad z bežných udržiavacích prác - DSO v rozsahu do 1 m3 od jednej
fyzickej osoby na zbernom mieste v obci Ľubietová. Pôvodca po odvážení DSO obdrží od
prevádzkovateľa zberného miesta potvrdenie o odovzdanom množstve DSO, ktoré musí byť
predložené poverenému zamestnancovi obce a na základe potvrdenia sa vyrubí miestny poplatok za
odovzdané množstvo DSO. Miestny poplatok sa platí na účet obce prevodným príkazom, poštovou
poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Ľubietová.
4. Náklady na dopravu na zberné miesto v prípade, že DSO sa odovzdá na zbernom mieste si pôvodca
hradí sám.
5. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú fyzické osoby, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
6. Držitelia DSO sú povinní z odpadu pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zhodnotiteľné
zložky: sklo, kovy, VKM, plasty, drevo, papier a lepenku
7. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru
vyhradeného miesta pre zberné nádoby) a na verejné priestranstvá obce.
Článok 20
Spôsob zberu kalu zo septikov
1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov môžu vykonávať osoby, ktoré majú na túto
činnosť oprávnenie.
2. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na
vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov
prostredníctvom oprávnenej osoby.
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3. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení
vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.
Článok 21
Spôsob zberu starých vozidiel
1. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe
vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
2. Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie
alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel a uzavretú zmluvu so
spracovateľom starých vozidiel.
Článok 22
Spôsob zberu odpadových pneumatík
1. Obec zabezpečuje zber odpadových pneumatík spravidla raz mesačne, podľa zverejneného
harmonogramu.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík, alebo na iné miesto, ak tak obec určí, okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
3. Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere odpadových pneumatík vopred osobitným
oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce.
Článok 23
Prevádzkovanie zberného miesta
1. Zberné miesto je umiestnené v oplotenom areáli v obci Ľubietová. Je prevádzkovaný obcou Ľubietová.
2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu na zbernom mieste obce Ľubietová.
3. Na zbernom mieste môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad,
elektroodpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto VZN.
4. Výšku miestneho poplatku za množstvový zber DSO určí obec v osobitnom všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Odvoz odpadov zo zberného miesta zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu
s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.
7. Pri dovoze odpadu na zberné miesto je fyzická osoba povinná preukázať sa platným občianskym
preukazom a dokladom preukazujúcim úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu (doklad za predchádzajúci rok je platný do konca januára bežného roka).
8. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného miesta je vyplnenie formulára návštevníka, ktorý
slúži pre účely evidencie odpadov v zmysle platných predpisov. Do evidencie sa zapisujú nasledovné
údaje: meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj evidenčné číslo
vozidla, ktoré odpad priviezlo.( príloha č. 2 VZN)
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III. ČASŤ
Článok 24
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné
umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu
v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci.
2. Pokiaľ fyzická osoba alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode
obce, oznámi túto skutočnosť obci (ústne v čase úradných hodín, písomne na adresu sídla obce,
elektronickou poštou, alebo telefonicky).
3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva – Okresný úradu v Banskej Bystrici, Odboru starostlivosti o životné
prostredie.
IV. ČASŤ
Článok 25
Sankcie
1. Správneho deliktu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší toto VZN.
2. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
V. ČASŤ
Článok 26
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú v obci:
a) starosta
b) hlavný kontrolór obce
c) poverení zamestnanci obce
d) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií.

VI. ČASŤ
Článok 27
Záverečné ustanovenia
Návrh Všeobecne záväzné nariadenia č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Ľubietová dňa 24.11.2020 a zvesený dňa10.12.2020
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Ľubietová dňa 10.12.2020 uznesením č. OcZ 17-5/2020.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom
sídle obce Ľubietová dňa 14.12.2020 a zvesené dňa 31.12.2020
Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová č.3/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Ľubietová č. 11/2016 zo dňa 17.11.2016.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021
V Ľubietovej dňa 14.12.2020
..............................................................
Ing. Pavel Zajac – starosta obce
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Príloha č. 1

Vyhláška č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov , skupina 20 - Komunálne odpady
(odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z
triedeného zberu

20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 04
20 01 05
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z
OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO
ZBERU
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
obaly z kovu
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
šatstvo
textílie
rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti *)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35
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20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08
20 03 99

drevo obsahujúce nebezpečné látky
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
odpady z vymetania komínov
odpady inak nešpecifikované
ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV
biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad
komunálne odpady inak nešpecifikované
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Príloha č. 2

Formulár návštevníka zberného miesta
Prevádzka: Zberné miesto obce Ľubietová, .....................................

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa
Vozidlo + príves EVČ

DRUH A MNOŽSTVO ODPADU

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Katalógové číslo
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 39
20 01 40
20 01 25
20 01 21
20 01 35
20 01 38
20 02 01
20 03 07
20 03 08

Názov

Množstvo v m3

Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály
Plasty
Kovy
Jedlé tuky a oleje z domácností
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia
Drevo a nábytky
Biologicky rozložiteľný odpad
Objemový odpad
Drobný stavebný odpad

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3, písm. B) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
návštevník zberného miesta dáva obecnému úradu v Ľubietovej súhlas so spracovaním osobných
údajov uvedených vo Formulári návštevníka za účelom evidencie odpadov. Návštevník zberného
miesta poskytuje súhlas na dobu neurčitú

Podpis pôvodcu odpadu: ....................................................

Dátum: ....................................................

Poznámka preberajúceho pracovníka:
...................................................................................................................................................................

Podpis preberajúceho pracovníka: ............................................
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