
Obec Liptovská Osada podľa § 6 a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 39  zákona č.223/2001 

Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 

toto  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

Č. 4 /2013 

 

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Liptovská Osada 

 

 

Úvodné ustanovenia 

§1 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky 

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne 

a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných 

podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie  a čistotu v obci.  

 

2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob 

triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania 

s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na 

zneškodňovanie odpadov.  

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Liptovská Osada.  

 

 

 

 



 

Základné pojmy 

§ 2 

 

1. ODPADOM je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 

v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.  

2. PÔVODCA ODPADU je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto 

vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena 

povahy alebo zloženia týchto odpadov. 

3. DRŽITEĽ ODPADU je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, 

u ktorej sa odpad nachádza.  

4. ZBER ODPADU je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného 

triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie 

odpadov.  

5. 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 činnosti 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácnosti 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 a ďalšej zelene 

na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

6. ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD je nevytriedený komunálny odpad alebo 

komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  

7. DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY sú odpady z bežných udržiavacích prác 

zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebného úradu , 

alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (stavebný zákon) 

8. BIOLOGICKÝ ODPAD je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, 

potravinárskych a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích 

a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.  



9. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY sú všetky druhy 

biologicky rozložiteľných odpadov , ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne 

odpady podľa Katalógu odpadov.  

10. OBJEMNÝ ODPAD je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer 

uložiť do zberných nádob používaných v rámci zavedeného systému zberu v obci 

alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné týmito nádobami vyviesť v rámci 

stanoveného pravidelného harmonogramu zberu odpadu.  

11. TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV je činnosť, pri ktorej sa oddelia 

zložky komunálnych odpadov. 

12. ZLOŽKA KOMUNÁLNYCH ODPADOV je ich časť, ktorú možno mechanicky 

oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.  

 

Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva 

§ 3 

 

Na území obce so záväznosťou poradia priorít  a s cieľom predchádzania  alebo 

znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania  

celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania sa  

uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva: 

a) predchádzanie vzniku odpadu,  

b) príprava na opätovné použitie,  

c) recyklácia,  

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,  

e) zneškodňovanie. 

Táto hierarchia odpadového hospodárstva je pre každého pôvodcu odpadu záväzná.  

 

Nakladanie s odpadmi 

§ 4 

 

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať 

alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením. 

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, 

ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k :  



a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,  

b) obťažovaniu okolia hlukom a zápachom,  

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu  alebo miesto osobitného významu.  

  

Zakazuje sa :  

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 

so zákonom a s týmto VZN, 

b) zneškodniť alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom  a s týmto 

VZN 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vyhadzovaním do vodných tokov, 

vykopávaním jám a pod.  

d) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok,  

e) vhadzovať zmesový komunálny odpad do nádob určených na oddelené zložky 

komunálneho odpadu ( nádoby na triedený odpad)  

f) zakazuje sa do zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov ukladať triedené 

zložky komunálneho odpadu, ako aj horúci popol, uhynuté zvieratá a horľavý, 

výbušný odpad  a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov 

oprávnenej osoby.  

 

 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na 

území obce zodpovedá obec.  

 

Systém zberu komunálnych odpadov 

§ 5 

 

Na území obce Liptovská Osada sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať 

a umiestňovať  komunálny odpad  po vytriedení jednotlivých zložiek odpadov. 

Obec zabezpečuje : 

1. Zber a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnených osôb na zber 

a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za účelom ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob 



a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli 

v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN.  

2. Fyzické a právnické osoby na území obce sú povinné v zmysle VZN sa stať 

účastníkmi obecného systému zberu komunálneho odpadu, tým že ho budú triediť 

a ukladať do stanovených zberných nádob na komunálny odpad a triedený odpad 

podľa typu kontajnerov rozmiestnených v obci.  

 

3. Zber sa vykonáva podľa vopred dohodnutého programu, raz za dva týždne. V obci 

je zavedený množstvový žetónový zber komunálneho odpadu a drobného                            

stavebného odpadu, s triedením  určených zložiek. (intervaly odvozu a poplatky sú 

uvedené vo VZN 1/2012), pričom cyklus vyvážania odpadu je nasledovný: 

a) Odpad z Kuka nádob, ktoré budú naplnené a označené evidenčným žetónom sa 

bude vyvážať pravidelne každý druhý týždeň.  

b) Vytriedené zložky odpadu sa budú vyvážať pravidelne podľa dohody s firmou, 

s ktorou má obec uzatvorenú platnú zmluvu . Odpad bude vyvážený z farebne 

odlíšených kontajnerov určených pre jednotlivé zložky odpadu s popisom, 

ktoré zložky odpadu do kontajnera patria. Triedená zložka - papier sa zbiera aj 

prostredníctvom žiakov ZŠ s MŠ po dohode s RZ pri ZŠ s MŠ v Liptovskej 

Osade.   

4. Kuka nádoby zabezpečuje obec a občania ich môžu dostať na obecnom úrade.  

5. Každá domácnosť musí byť vybavená minimálne jednou funkčnou KUKA 

nádobou.  

 

6. Kal zo septikov  a žúmp si ich majitelia resp. iní užívatelia  ako nájomcovia, 

správcovia a pod. povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi, pričom vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov 

zo žúmp alebo septikov na území obce môže len organizácia poverená zberom. 

Kal sa uskladňuje na ČOV Ružomberok.  

 

7. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem 

prevádzkovateľa kuchyne je povinný: 

a) Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,  

b) Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu v obci,  



c) Ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 

zberné miesto určené obcou a do určených zberných nádob a do kontajnerov na 

triedený odpad, 

d) Prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu zložky s obsahom škodlivín. 

 

Zber odpadu v obci  sa uskutočňuje spravidla s využitím 110 l  a 1 100 l  zberných nádob (  aj 

pre podnikateľov  s intervalom vývozu raz za dva týždne), PVC vriec za nasledovných 

podmienok : 

a) Kuka nádoby musia byť umiestnené na vyhradených miestach, ktorými nesmú byť 

komunikácie a chodníky. 

b) Za umiestnenie zbernej nádoby zodpovedá pôvodca odpadu, rovnako ako aj za čistotu 

okolia okolo nej,  

c) Prístup k zberným nádobám musí byť zabezpečený celoročne,  

d) Majiteľ - správca objektu, rodinného domu, prevádzky je povinný si zakúpiť 

dostatočný počet zberných nádob a zabezpečiť, aby zberné nádoby neboli preplňované 

nad užitočnú hmotnosť. 

 

Triedený zber komunálnych odpadov 

§ 6 

 

Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelených zložiek komunálneho odpadu od fyzických 

osôb na účely ich zhodnotenia prípadne zneškodnenia.  

Celoročne prostredníctvom zberných kontajnerov rozmiestnených v obci :  

 

Papier a lepenka          modré kontajnery   1 100 l 

Plasty                          žlté kontajnery        1 100 l  

Sklo                             zelené kontajnery   1 100 l  

Kovy                           hnedý kontajner       1 100 l  

Textil ( šatstvo)           kontajner na zber šatstva   

 

Interval vývozu oddelených zložiek komunálneho odpadu je podľa harmonogramu vývozov, 

ktorý určí firma, ktorá zabezpečuje zber a prepravu triedeného odpadu.  

Nepoužité liečivá po uplynutí doby použiteľnosti môžu občania odovzdať do lekárne v obci.  

 



 

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

§ 7 

 

1. Za drobný stavebný odpad na území obce Liptovská Osada sa považuje odpad 

vznikajúcich pri stavebných úpravách v domácnostiach, na ktoré nie je potrebné 

stavebné povolenie.  

2. Držiteľ stavebného odpadu je povinný tento odpad najskôr vytriediť a použitú časť 

zhodnotiť. Zvyšnú časť uložiť do veľkokapacitných kontajnerov. 

3. Drobný stavebný odpad a objemný odpad z domácností sa podľa potreby môže 

ukladať do veľkoobjemových kontajnerov pri Hasičskej zbrojnici . 

4. Pri rozsiahlejších stavebných úpravách a búracích prácach si fyzická osoba i právnická 

osoba zabezpečí veľkokapacitný kontajner na vlastné náklady.     

 

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

§ 8 

 

1. Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ( §39 ods. 18 zákona 223/2001 Z.z. 

v znení neskorších predpisov). V obci najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný 

odpad  na vlastnom alebo užívanom pozemku.  

 

2. Biologicky  rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

 

a) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na 

zber komunálnych odpadov v obci. 

b) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov 

na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne.  

c) 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.  

d) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.  



e) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 

prostredia, pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.  

f) 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.  

g) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie  s týmto odpadom si 

zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu.  

 

 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností 

§ 9 

 

1. Za elektroodpad z domácností sa považuje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností 

fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, 

ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností 

fyzických osôb.  

2. Obec Liptovská Osada zabezpečuje zber elektroodpadu  bezplatne vo dvore pri 

Hasičskej zbrojnici, odtiaľ je odpad odvezený a likvidovaný firmou, ktorá ma na to 

oprávnenie.  

3. Zber drobného elektrodpadu sa zabezpečuje prostredníctvom E-box na zber 

elektroodpadu umiestnený v budove obecného úradu. 

  

Priestupky 

§ 10 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí v rozpore so zákonom o odpadoch ( §18 ods.4 písm. 

b)) a s týmto VZN- pokuta 165,96 € ,  

b) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na 

účely ich zberu na iné miesto a do iných zberných nádob zodpovedajúcich systému 

zberu komunálnych odpadov, než na to určených obcou v rozpore so zákonom 

o odpadoch ( §18 ods.4 písm. a) a §39 ods.8 písm. c)) a s týmto VZN- pokuta do  

165,96 €,  



c) neposkytne obcou požadované údaje v súvislosti s nakladaním s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch ( § 39 ods.12) 

– pokuta do 165,96 €,  

d) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom 

o odpadoch  ( § 40c) a s týmto VZN – pokuta 165,96 € .   

2. Priestupky podľa ods.1 prejednáva obec. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú 

príjmom rozpočtu obce. ( §80 ods.3 písm. a) a §80 ods. 5 písm. a)) .  

 

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 

priestupkov ( Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov), ak osobitný zákon ( o odpadoch ) alebo toto nariadenie neustanovuje inak.  

 

 

Sankcia za nedodržanie nariadenia 

§ 11 

 

1. Starosta obce môže uložiť podľa § 13 ods. 9  zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov právnickej a fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 €, ak : 

           a) poruší nariadenie, 

           b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, 

               a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo 

               alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.  

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa 

konania podľa ods. 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. 

Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky     

protiprávneho konania. 

3.  Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

Pokuta je príjmom obce. 

 

 

 

 

 



Spoločné ustanovenia 

§ 12 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č.223/2001 

Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov  a týmto nariadením.  

2. Obec spôsobom v obci  obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 

skutočnostiach  vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.  

3. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  

Liptovská Osada stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce č. 

1/2012 o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady.  

 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 13 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom bolo prijaté uznesením č. 97/2013 dňa 16. 12. 

2013 

2. Dňom účinnosti tohto VZN  sa ruší VZN č. 2/2012.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014 

 

 

 

 

V Liptovskej Osade dňa   16.12.2013 

 

Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                                                      starosta obce 


