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Všeobecne záväzné nariadenie obce 

č. 2 /2012 
 

      o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  

 

 

Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §39 ods.4 zákona NR SR č.223/2001 

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

(ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie. 

 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Obec Liptovská Osada týmto nariadením ustanovuje podrobnosti o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä o spôsobe zberu 

a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, o spôsobe 

separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania 

týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje 

práva a povinnosti fyzických a právnických osôb  pri nakladaní s odpadmi na území obce 

Liptovská Osada. 

 

     

II. 

Nakladanie s odpadom 

 

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými                   

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli v obci zodpovedá obec. 

2. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných                      

stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na                      

vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. 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 všeobecne záväzným nariadením. 

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

obecného systému zberu komunálneho odpadu, tým spôsobom, že odpad budú triediť a 

ukladať do obcou stanovených 110 l KUKA  nádob,  farebne odlíšených kontajnerov 

určených na separovaný zber podľa druhu odpadu rozmiestnených v obci. 

4. V obci sa zavádza množstvový žetónový zber komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu, so separovaním 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) Vyseparované plasty, papier a sklo sa bude vyvážať pravidelne podľa dohody s firmou 

s ktorou má obec uzatvorenú platnú zmluvu z kontajnerov farebné odlíšených a určených 

pre  jednotlivé zložky odpadu s popisom, ktoré zložky odpadu do kontajneru patria. 

c) Papier sa  bude zbierať aj prostredníctvom žiakov ZŠsMŠ po dohode s RZ pri ZŠsMŠ 

L.Osada.  
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d) Drobný stavebný odpad  a objemný odpad z domácností podľa potreby sa môže ukladať 

do veľkoobjemových kontajnerov pri Hasičskej zbrojnici za poplatok, ktorý upravuje 

VZN č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

e) Občania môžu priebežne počas kalendárneho roka ukladať elektroodpad, plasty a textil 

bezplatne do dvora pri hasičskej zbrojnici na určené miesto, alebo ho vykladať 2 x ročne 

po vyhlásení termínu v obecnom rozhlase pred brány domov, odkiaľ je odpad odvezený 

a likvidovaný firmou, ktorá   má na to oprávnenie.  

f) Akumulátory  sa zhromažďujú v špeciálnom kontajneri pristavenom pred vyhlásením 

zberu oprávnenou organizáciou vo dvore pri hasičskej zbrojnici. 

g) Biologicky rozložiteľný odpad môžu občania zužitkovať aj na kŕmenie hospodárskych 

zvierat, alebo zhodnotiť kompostovaním alebo energetickým využitím v domácnosti. 

5. KUKA nádoby zabezpečuje obec a občania si ich môžu zakúpiť na obecnom úrade. Cena 

KUKA nádob je rovnaká ako nadobúdacia cena  nádoby v aktuálnom čase. Každá 

domácnosť musí byť vybavená minimálne jednou funkčnou KUKA nádobou. 

6. Podnikateľom, ktorí si zabezpečili veľké 1100 l kontajnery na komunálny odpad sa tieto  

vyvážajú  rovnako ako  110 l nádoby v intervale každý druhý týždeň.  

7. Vyššie špecifikovaný odvoz odpadu uhrádzajú fyzické a právnické osoby v poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sa určuje  všeobecne záväzným 

nariadením č.1/2012, ak nie je ďalej uvedené inak. 

8. Kal zo septikov a žúmp sú ich majitelia resp. iní ich 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, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu na  vykonávanie tejto činnosti s obcou. Kal sa uskladňuje sa na ČOV 

Ružomberok. 

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

zabezpečí veľkokapacitný kontajner na vlastné náklady.  

10. Obec môže určiť miesto uloženie stavebného a  neškodného odpadu  / napr. sute, 

výkopového materiálu ... / po dohode a schválení s obvodným úradom životného 

prostredia, štátnou ochranou prírody a vlastníkom pozemku. 

 

 

III. 

Povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu 

 

1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný  nakladať 

s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto VZN.  Pri 

nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie 

ľudí a životné prostredie. 

2.  Ďalšie povinnosti pôvodcu: 

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

b) užívať obcou určené zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych 

         odpadov  v obci, 

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

        miesta určené obcou a do určených zberných nádob a kontajnerov na separovaný zber. 3.  

    Zakazuje sa: 

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

  so zákonom a týmto VZN, 

   b)  zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z  

b) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, vykopaných jám  
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      a pod. 

  d)  riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady  

       s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie  prítomných 

     škodlivín, 

e)  opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností, 

f)   vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, 

h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní  odpadových 

olejov do pôdy. 

 

IV. 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN (§ 18 ods. 3  

      písm. b) zákona 

      b)   uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN ( § 18 ods. 3   

            písm.a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona 

 

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 165,50 €. 

3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za  

      priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

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

priestupkov ( zák. č. 372/1990 Zb.  v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje  inak.                              

 

                                                            V. 

                                     Pokuty právnickým osobám 

 

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3 319 € , ak právnická  

osoba  poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto všeobecne záväzného nariadenia obce.    

      Pokuta je príjmom obce. 

2.   Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa      

konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania       

opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných  

predpisov o správnom konaní.  

 

VI. 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol  

umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť Obci Liptovská Osada a      

Obvodnému úradu životného prostredia v Ružomberku. 

2. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g.)  a  h.) zákona, je oprávnená                     

požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu 

alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce, potrebné informácie. 

3. V prípade zistenia umiestnenia odpadu (vytvorenie skládky) v rozpore so zákonom a týmto 

VZN, Obvodný úrad životného prostredia na svoj podnet alebo na podnet oznamovateľa 

požiada policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za takto umiestnený odpad. Zistená 

osoba je povinná zneškodniť odpad stanoveným spôsobom na svoje náklady. 
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4. Ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom ktoré nie sú uvedené v tomto VZN 

rieši zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

                                                           

 

 

 

V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Liptovská Osada na svojom zasadnutí dňa  2.12.2011 uznesením č. 81/2011. 

 

 

VI. 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 
                                                                                             Ing. Róbert Kuzma                                                                                                                

 starosta obce 
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O b e c    L i p t o v s k á    O s a d a   

 

 

 

 
VZN č. 2/2012 

 
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Schválené Uznesením OZ č. 81/2011 

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 2. decembra 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené :   16. novembra 2011           Vyhlásené :   5. decembra  2011 

Zvesené  :     1. decembra 2011                 Účinnosť :     1. januára    2012       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Róbert Kuzma 

                                                                                         starosta obce  
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O b e c    L i p t o v s k á    O s a d a 
 

 

 
     Obec  Liptovská Osada v zastúpení starostom obce Ing. Róbertom Kuzmom týmto 

potvrdzuje, že proti vyvesenému   VZN č. 2/2011 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI 

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI neboli  počas jeho vyvesenia  na úradnej tabuli  

v zákonom stanovenej lehote vznesené zo strany občanov žiadne námietky ani pripomienky   . 

 

 

Toto VZN   bolo vyvesené  na úradnej tabuli obce: 

 

 

-  pred schválením v OZ    od  16. 11. 2011   do     1.12. 2011 

-  po schválení v OZ   od    5. 12. 2011   do   21.12. 2011 

 

 
 

V Liptovskej Osade dňa 21. 12. 2011 

 

 

 

 

 

      Ing. Róbert Kuzma 

           starosta obce 

        

 


