NÁV R H VZN

Obecné zastupiteľstvo v L u k á č o v c i a c h v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 81 zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch)
v y d á v a pre územie obce L u k á č o v c e t o t o

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lukáčovce .
PRVÁ ČASŤ
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
(2) Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje
spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
§2
Základné ustanovenia
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce L u k á č o v c e.
(2) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa
jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi
povinný sa jej zbaviť.
(3) 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 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 domácností, 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.
1

(4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
(5) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce
sú zabezpečované fyzickou osobou.
(6) 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.
(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza.
(8) Nebezpečnými odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo
viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
a) výbušnosť,
b) oxidovateľnosť
c) horľavosť
d) dráždivosť
e) a iné.
DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
§3
Komunálny odpad a jeho druhy
(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhl.
MŽP Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
- 20 01 01 papier a lepenka,
- 20 01 02 sklo,
- 20 01 39 plasty
- 20 01 10 šatstvo
- 20 01 11 textílie
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,
- 20 02 02 zemina a kamenivo,
c) podskupina iné komunálne odpady
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad,
- 20 03 02 odpad z trhovísk,
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc,
- 20 03 04 kal zo septikov,
- 20 03 07 objemný odpad
(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce L u k á č o v c e nie je možné
ukladať mimo vyhradených miest a lokalít.
(3) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce L u k á č o v c e považujú:
Vyhradené miesta:
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- zberné nádoby 120 litr. kontejnery,
- kontajnery veľkokapacitné
- plastové vrecia
Vyhradené lokality:
- určené starostom obce
Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách zo
zhora uvedeného ustanovenia. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia
a života ako aj životného prostredia občanov obce.
§4
Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu
(1) Na území obce L u k á č o v c e sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať
po vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 4
tohto nariadenia do nasledovných typov zberných nádob:
a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce sa zbiera do 120 l
kontajnerov určené pre zmesový komunálny odpad. Triediť komunálny odpad na zložky :
- 20 01 01 papier a lepenka,
- 20 01 33 batérie a akumulátory,
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad,
- 20 03 70 objemný odpad
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
b) na území obce sú občania povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu
v rámci separovaného zberu do plastových vriec a to nasledovne:
- zelené vrece - sklo,
- modré vrece - papier
- žlté vrece - plasty
(2) Veľký objemný odpad sú občania povinní uložiť, resp. ukladať na miestach určených
starostom obce .
(3) Vykonávať zber, prepravu zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce L u k á č o v c e fyzická
osoba - podnikateľ, resp. právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú zmluvu
s obcou, (ďalej len „prepravná organizácia“).
Obec L u k á č o v c e môže zabezpečovať túto činnosť aj sama, vo vlastnom mene.
(4) V zmluve obec musí upraviť najmä nasledovné oblasti:
- spôsob zberu ( všetky nádoby, označené nádoby a pod.) a jeho prepravy po území
obce,
- termíny zberu a časové rozlíšenie zberu v letných a zimných mesiacoch – t. j.
harmonogram zberu,
- podmienky zberu – podľa zaplnenosti kontajnerov, resp. odpadkových košov,
- podľa polohy a umiestnenia kontajnerov,
- spôsob zneškodňovania,
- sankcie pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
- zmluvnú pokutu pre prípad neplnenia dohodnutých podmienok,
- výpovednú lehotu, ktorá nesmie byť obojstranne kratšia ako 6 mesiacov,
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najviac však na obdobie 2 rokov, vždy s možnosťou
predĺženia o to isté obdobie.
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Výber zmluvného partnera sa realizuje v súlade s osobitnými predpismi na úseku verejného
obstarávania.
(5) Zamestnanci prepravnej organizácie môžu odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu
umiestnenú pri stavbe na území obce, ak vizuálnou prehliadkou zistia, že sa v zbernej
nádobe nachádza iný druh odpadu, než ten, ktorý je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) tohto
nariadenia prípustný.
(6) Zber a prepravu iných komunálnych odpadov – kal zo septikov, objemný odpad, môže
vykonávať iba prepravná organizácia, resp. obec L u k á č o v c e.
(7) Frekvencia vývozu odpadu podľa roztriedenia je v obci nasledovná:
- odvoz zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby 120 litr. raz za dva týždne
- odvoz separovaného odpadu z plastových vriec : podľa rozpisu spoločnosti, ktorá
vykonáva zber
(8) Zberné nádoby určené na zmesový komunálny odpad pri rodinných domov musia byť
umiestnené na nehnuteľnosti vo vlastníctve užívateľa zbernej nádoby. V dňoch zberu
zmesového komunálneho odpadu môžu byť zberné nádoby uložené na verejnom
priestranstve( napr.
okraj miestnej komunikácie) na dobu nevyhnutnú na ich
vyprázdnenie.
(9) Každý, kto užíva (držiteľ), manipuluje alebo inak nakladá so zbernými nádobami je
povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou a umiestňovať
ich na pôvodné miesto.
(10) Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok
a čistotu.
§5
Množstvový zber
(1) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch / vo výške ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(2) Na celom území obce L u k á č o v c e sa zavádza množstvový zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov. Množstvový zber sa zavádza pre všetkých /
pôvodcov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
(3) Na účely množstvového zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu sa ustanovuje
veľkosť zbernej nádoby: 120 litr. kontajner
/ domácnosť, rodinné domy/
1100 litr. kontajner / prevádzky, bytovky /
(4) Na území obce L u k á č o v c e pri množstvovom zbere sú držitelia komunálnych
odpadov povinní tento zbierať po vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých
druhov odpadov:
a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce sa zbiera do
kontajnerov určených pre zmesový komunálny odpad.
Triediť komunálny odpad na zložky :
- 20 01 01 papier a lepenka,
- 20 01 33 batérie a akumulátory,
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad,
- 20 03 70 objemný odpad
- 16 01 03 opotrebované pneumatiky
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b) ak sú občania povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci
separovaného zberu do plastových vriec vyložených v čase zberu pri každej stavbe na
území obce a to nasledovne: plasty, papier, tetrapaky a hliníkové obaly
do kontajnerov sklo
c) veľký objemný odpad sú občania povinní uložiť, resp. ukladať na miestach:
- určených starostom obce.
§6
Nakladanie s drobným stavebným odpadom
(1) Držiteľ drobného stavebného (DSO)
odpadu je povinní tento najprv vytriediť
a použiteľnú časť zhodnotiť.
(2) DSO v malom množstve nepresahujúcom objem zberných nádob 120 l kontejnerov
nesmie obmedziť systém zberu zmesového komunálneho odpadu, poškodiť alebo
preťažiť zberné nádoby, sú oprávnení jeho držitelia umiestniť len do zberných nádob,
ktoré sú v užívaní držiteľa DSO.
(3) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho
zhromažďovanie spôsobom uvedeným v ods. 1, môžu jeho držitelia využiť systém
likvidácie objemného odpadu
(4) Držitelia väčšieho množstva DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne so
súhlasom obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia
a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
(5) Pokiaľ nie je možné zhromaždiť DSO spôsobom uvedeným v ods. (1), (2) sú povinní
jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady na
skládku komunálneho odpadu.
§7
Nakladanie s objemným odpadom
(1) Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne. Pre
tento účel Obec zabezpečí prostredníctvom
oprávnenej osoby umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na vhodnom mieste v obci, dohodne s ňou spôsob
prepravy a dobu ich umiestnenia.
(2) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
objemného odpadu osobitným oznamom pričom využije všetky možnosti
informačného systému obce. V informácii uvedie najmä termín, v ktorom bude
veľkokapacitný kontajner umiestnený , miesto a dobu jeho umiestnenia, druh odpadu,
pre ktorý je určený.
§8
(1) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové
oleje a opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
(2) Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade
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s príslušnými ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§9
Triedený zber
a) Elektro odpadov z domácností,
b) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
c) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a

zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov z domácností,
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) šatstvo a textil
h)odpadové pneumatiky
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
– ojazdených odpadových pneumatík
1.
a)

b)
2.
3.
a)
b)
c)

Konečn používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku potom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou odovzdať:
distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel,
bezplatne na zbernom mieste určenom obcou Lukáčovce.
Obec odoberie bezplatne odpadové pneumatiky len od fyzických osôb, ktoré sú
poplatníkmi miestneho poplatku za KO a DSO v obci Lukáčovce.
Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
do zberných nádob určených na zber KO alebo vedľa nich,
do veľkokapacitných kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
na verejné priestranstvá.

4.

Obec má uzavretú zmluvu s autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov
(OZV), neziskovou spoločnosťou s ručením obmedzeným ELT Management
Company Slovakia (ELTMA), ktorá zabezpečuje pre tretiu osobu na základe zmluvy
zber a likvidáciu odpadových pneumatík.

5.

Zber odpadových pneumatík je vykonávaný celoročne na zbernom mieste v obci,
ktorým je dvor za Obecným úradom.

S-JTSK (X, Y):

1258935
m

509588 m

ý

6

ETRS89-TM34 (E,
N):

273481 m

5364739
m

WGS84 (lat, lon):

48.39508
2°

17.939762
°

Bpv (H):

163 m
n.m.

Odvoz pneumatík sa vykoná na základe vypísanej žiadosti a na nasledujúci deň je
zabezpečený odvoz
6.

Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere odpadových pneumatík
osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce, t.j.
na webovom sídle obce www.lukacovce.sk k v sekcii OZNAMY, rozhlasom.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a týmto nariadením.
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia.
(3) Obec prostredníctvom úradnej tabule, miestneho rozhlasu, a na svojom webovom sídle
zabezpečí a priebežne zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov
o dôležitých skutočnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia
(4) Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce L u k á č o v c e určuje všeobecne záväzné nariadenie
obce L u k á č o v c e o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(5)

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v L u k á č o v c i a c h
dňa ............................................. Číslo uznesenia č......................................

(6) Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2011 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lukáčovce
(7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom prijatia VZN. .

 

7

Ing. Igor C o k
starosta obce
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