OBEC LUKAVICA, LIPOVÁ 1409/1, 962 31 LUKAVICA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 4/2019

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM
ODPADOM.

V súlade § 6 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnení a podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79//2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Lukavica vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet a účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť
podrobný spôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území obce Lukavica (ďalej len „obec“).
2. Nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, práva a povinnosti pôvodcov a
držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu
a prepravy, upravuje tiež podrobnosti:
a) o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom
a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb,
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b) o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
e) o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:
− elektroodpadov z domácností,
− odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi,
− použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
− a akumulátorov,
− veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
− jedlých olejov a tukov,
f) o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok,
g) o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) o prevádzkovaní zberného dvora,
i) o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu z jednoduchých
stavieb.
3. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické,
e) zneškodňovanie.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom alebo týmto nariadením povinný sa jej zbaviť.
2. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť.
3. Pôvodcom odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
4. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania.
6. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším
nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
7. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy.
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8. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov, drobných stavebných
odpadov a stavebných odpadov z jednoduchých stavieb, pri ktorom ich pôvodca platí
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za
daný čas.
9. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v čase
určenom týmto nariadením. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných
nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom Obec o tomto zbere informuje
obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
10. Kampaňový zber je zber s aktuálnym zameraním.
11. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
12. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
13. Komunálne odpady sú odpady z domácností 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, napr. 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, ktoré sú majetkom
obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
14. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
15. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
16. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
17. Objemným odpadom je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre ich veľký rozmer
alebo hmotnosť umiestniť v štandardných zberných nádobách.
18. Drobný stavebný odpad a stavebný odpad z jednoduchých stavieb je odpad z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, ktorý
neobsahuje nebezpečné látky a za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
19. Trvalé stojisko zberných nádob je spevnená plocha, prístupná vlastníkovi, nájomcovi
alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim prepravu komunálnych
odpadov, ktoré vyhovujú hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
20. Náhradné stojisko zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie
zberných nádob prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti
a vozidlám zabezpečujúcim prepravu komunálnych odpadov. Zriaďuje sa na
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nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k trvalému
stojisku zberných nádob.
21. Zberná nádoba je obcou schválená typizovaná nádoba, kontajner alebo vrece, kde
držiteľ odpadu medzi intervalmi vývozu odpad ukladá.
22. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa
v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom
cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
23. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov, drobných stavebných
odpadov a stavebných odpadov z jednoduchých stavieb zriadené obcou alebo
združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo oprávnenou osobou,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. Na
zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad a stavebný
odpad z jednoduchých stavieb, objemný odpad a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom týmto nariadením.
24. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok,
konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia
v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
25. 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, sa vždy považuje
za elektroodpad z domácností.
26. Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická
osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej
podnikateľskej činnosti na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom
elektrozariadení.
27. Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
28. Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa
priamo distribútorom elektrozariadenia:
a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez
požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza
z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako
predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané
v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je
aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
29. Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom
elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zriadené na dostupnom
mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne
odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do
nádoby určenej na tento účel.
30. Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou
chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych
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nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných
článkov. Batérie a akumulátory sa členia na:
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
31. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky,
odpad zo záhrad a parkov.
32. 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.
33. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 komunálne odpady.
34. Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
35. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu
s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa
alebo spotrebiteľa.
36. Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem
odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
37. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV)je organizácia, ktorá
zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z
neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov a túto činnosť
zabezpečuje
v obci len na základe zmluvy s obcou.

II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 3
Stojiská zberných nádob
1. Zberné nádoby sa umiestňujú na miestach k tomu určených, a to na trvalých alebo
náhradných stojiskách zberných nádob.
2. Stojiská zberných nádob sa zriaďujú tak, aby vyhovovali hygienickým, estetickým
a protipožiarnym požiadavkám a súčasne bol zabezpečený prístup vlastníkovi,
nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim prepravu
komunálnych odpadov.
3. Stojiská zberných nádob na verejnom priestranstve zriaďuje na vlastné náklady obec
alebo so súhlasom obce pôvodca alebo držiteľ odpadu na vlastné náklady.
4. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stojisku, je pôvodca
alebo držiteľ odpadu povinný sa postarať o náhradné stojisko.
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5. Zriaďovať stojiská zberných nádob na miestach ohrozujúcich cestnú premávku je
zakázané.
Čl. 4
Zberné nádoby
1. Zber odpadu na území obce sa vykonáva do zberných nádob určených týmto
nariadením. Zberné nádoby môžu byť vo vlastníctve obce, vo vlastníctve právnickej
osoby, fyzickej osoby - podnikateľa alebo fyzickej osoby, s ktorou má obec uzatvorený
zmluvný vzťah na zber a prepravu komunálneho odpadu alebo vo vlastníctve pôvodcu
alebo držiteľa odpadu.
2. Pôvodca zmesového komunálneho odpadu v individuálnej bytovej výstavbe (ďalej
IBV) si zaobstará zbernú nádobu na vlastné náklady, pričom platí, že:
a) výška nákladov za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorá je
umiestnená pri rodinnom dome (IBV) nie je zahrnutá v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) výška nákladov za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorú si pôvodca
zmesového komunálneho odpadu (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba) zakúpi alebo prenajme od tretieho subjektu nie je zahrnutá
v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov (papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály na
báze lepenky), pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
príslušná OZV.
4. V deň prepravy, ktorý určí obec, pôvodca alebo držiteľ komunálneho odpadu v
individuálnej bytovej zástavbe vyloží zberné nádoby najneskôr do 07.00 h. k zvozovej
trase a po ich vyprázdnení ich znova uloží mimo verejného priestranstva.
5. Zberné nádoby je možné ponechať na verejnom priestranstve len na dobu nevyhnutne
potrebnú pre zabezpečenie prepravy, ak toto miesto nie je stojiskom.
6. Zberné nádoby v komplexnej bytovej zástavbe sa umiestňujú na stojiskách zberných
nádob.
7. Vlastník zbernej nádoby je povinný minimálne dvakrát do roka vykonať jej dezinfekciu
a to v termíne do 31.05. bežného roka a do 31.10. bežného roka.
8. Organizátor podujatí pre verejnosť na verejných priestranstvách je povinný:
a) zabezpečiť zberné nádoby na triedené zložky komunálnych odpadov vrátane zberu
a prepravy na vlastné náklady,
b) zabezpečiť zberné nádoby na zmesový komunálny odpad vrátane zberu a prepravy
na vlastné náklady.
Čl. 5
Povinnosti pôvodcu odpadu
1. Pôvodca odpadu je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu odpadu,
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b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadu,
c) zabezpečiť si dostatočný počet zberných nádob v zmysle Čl.8 Zmesový komunálny
odpad odsek 3. a 5. upraveného v III. časti tohto nariadenia,
d) zabezpečiť si stojiská zberných nádob podľa Čl.3 Stojiská zberných nádob,
upraveného v II. časti tohto nariadenia,
e) zabezpečiť prístup na stojiská zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim prepravu
komunálnych odpadov,
f) dbať o riadny technický stav zberných nádob,
g) udržiavať čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob v zmysle Čl.5 Povinnosti
pôvodcu odpadu, odseku 3. tohto ustanovenia,
h) udržiavať ním zriadené stojiská zberných nádob v riadnom technickom stave,
i) triediť komunálny odpad na jednotlivé zložky v zmysle zavedeného systému zberu
odpadu s ich ukladaním do príslušných zberných nádob,
j) v čase mimo Obecm organizovaného zberu objemného odpadu a vytriedených
zložiek z domácností s obsahom škodlivín umiestniť ich na zberný dvor,
k) pokiaľ vykonáva zber komunálnych odpadov formou množstvového zberu,
zabezpečiť jeho uloženie len do zberných nádob slúžiacich pôvodcovi odpadu,
l) odpad, ktorý nie je zaradený ako komunálny odpad zhodnotiť, alebo zneškodniť na
vlastné náklady na mieste na to určenom obcou,
m) odovzdať odpad len osobe, ktorá má s Obecm uzatvorený zmluvný vzťah na
vykonávanie takejto činnosti,
n) pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo
udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, organizačnej
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa, je právnická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú;
pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto
uvedené práce vykonáva,
o) na požiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie potrebné na zostavenie
a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva a spracovanie údajov o nakladaní
s komunálnym odpadom.
2. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste k tomu určenom
v súlade s týmto nariadením,
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad v rozpore s týmto nariadením,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu,
d) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad spaľovaním,
e) zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad s komunálnym odpadom,
f) zmiešavať nebezpečný odpad s komunálnym odpadom,
g) ukladať do zberných nádob vytriedené zložky z domácností s obsahom škodlivín,
h) vyberať odpad zo zberných nádob,
i) znečisťovať stojiská zberných nádob a ich okolie,
j) ukladať drobný stavebný odpad a stavebný odpad z jednoduchých stavieb na
stojiskách zberných nádob,
k) ukladať objemný odpad na stojiskách zberných nádob mimo termínu ich zberu
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l) ukladať do zberných nádob iný odpad, než na aký odpad sú tieto určené,
m) ukladať do zberných nádob zvierací trus okrem psích exkrementov,
n) poškodzovať a svojvoľne premiestňovať zberné nádoby z určených stojísk,
o) spaľovať komunálny odpad.
3. Za čistotu a poriadok (vrátane zimných mesiacov, odpratanie snehu a ľadu) na
stojiskách zberných nádob pri bytových domoch zodpovedá príslušné spoločenstvo
vlastníkov bytov, ak vlastníci bytov, takéto spoločenstvo vytvorili. V prípade, ak takéto
spoločenstvo vytvorené nebolo, za čistotu a poriadok na stojiskách zberných nádob pri
bytových domoch zodpovedá správca bytového domu, prípadne pôvodca odpadu.
4. Pôvodca, ktorý nie je zapojený do systému zberu, je povinný sa do neho zapojiť
a prihlásiť na obecnom úrade vLukavici najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku
povinnosti zakladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.
Čl. 6
Povinnosti prepravcu odpadu
1. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych
odpadov na území obce môže len ten, kto má s obcou uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti a zároveň má uzatvorenú zmluvu s OZV, s ktorou má obec
na vykonávanie jej činnosti uzatvorenú zmluvu.
2. Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má uzatvorený zmluvný vzťah
v zmysle Čl.6 ods. 1. tohto ustanovenia je povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným,
ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne škode na majetku,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby zo stojísk zberných nádob na dobu potrebnú pre
ich vyprázdnenie,
c) po vyprázdnení zberných nádob umiestniť zberné nádoby na pôvodné miesto,
d) v deň prepravy vyčistiť stojiská zberných nádob zriadených na verejnom
priestranstve s výnimkou objemného odpadu,
e) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť jej opravu, alebo
výmenu do 3 pracovných dní,
f) štvrťročne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladal počas tohto
obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe
jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, prípadne o inom spôsobe nakladania s ním,
g) štvrťročne predložiť obci výkaz o množstve vyzbieraných zložiek komunálnych
odpadov spadajúcich pod organizáciu zodpovednosti výrobcov.
h) zabezpečiť výmenu, opravu, údržbu, umývanie a dezinfekciu zberných nádob vo
svojom vlastníctve,
i) služby uvedené v písm. h) tohto odseku pre iných vlastníkov zberných nádob
vykonať na požiadanie za finančnú úhradu vlastníkov,
j) škody spôsobené pri výkone služby preukázateľne svojimi zamestnancami odstrániť
na vlastné náklady,
k) vypracovať harmonogram na zber a prepravu komunálnych odpadov,
l) dodať plastové vrecia na zber odpadov,
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m) vykonávať prepravu odpadov v súlade s vypracovaným harmonogramom podľa
písm. k) tohto ustanovenia,
n) raz ročne v spolupráci s obcou vyhotoviť a vydať príručku o nakladaní
s komunálnymi odpadmi,
o) vykonávať povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu v zmysle Čl. 6 ods. 1 tohto
ustanovenia.
Čl. 7
Povinnosti výkupcu odpadu
1. Vykonávať výkup vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov na území obce môže
len ten, kto má s obcou uzatvorený zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti
a zároveň má uzatvorený zmluvný vzťah s OZV.
2. Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má uzatvorený zmluvný vzťah
v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia je povinná:
a) štvrťročne predložiť obci výkaz o množstve na vytriedené zložky komunálnych
odpadov spadajúce pod OZV,
b) vykonávať výkup na vlastné náklady,
c) zabezpečiť zhodnocovanie vykúpených odpadov a následne hodnoverne preukázať
zhodnotenie vytriedených zložiek,
d) dodržiavať všetky ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi v zmysle
platnej legislatívy,
e) preukázať oprávnenie na vykonávanie činnosti platným dokladom vydaným
príslušným orgánom štátnej správy.

III. ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Čl. 8
Zmesový komunálny odpad
1. Pre zber zmesového komunálneho odpadu v obci Lukavica sú určené nasledovné
zberné nádoby:
a) 110 l, 120 l, 240 l zberné nádoby,
b) 1 100 l, 1 232 l kontajnery,
c) veľkoobjemové kontajnery,
d) plastové vrecia,
e) iné obcou zavedené zberné nádoby.
2. V IBV sa zber a preprava zmesového komunálneho odpadu vykonáva zo 110 l, 120 l,
240 l zberných nádob alebo plastových vriec minimálne 1- krát za 14 dní,
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3. Pôvodca zmesového komunálneho odpadu v IBV je povinný zabezpečiť si nasledovné
množstvo a druh zberných nádob na zmesový komunálny odpad podľa počtu
obyvateľov v nehnuteľnosti:
− do 5 obyvateľov - 1 ks 110 l alebo 120 l zbernej nádoby alebo vriec,
− 5 obyvateľov a viac - 2 ks 110 l alebo 120 l zbernej nádoby alebo vriec, alebo 1 ks
240 l zbernej nádoby,
4. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu od fyzických osôb – podnikateľov
a právnických osôb sa vykonáva minimálne 1 – krát za 14 dní.
5. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná si na svoje náklady
zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a triedené
zložky odpadu, vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
V prípade triedeného zberu komunálnych odpadov, ktorý nevzniká pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania podnikateľa, je podnikateľ povinný sa
zapojiť do existujúceho systému v obci, v ktorom podnikateľ pôsobí, uvedené vyplýva
z § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Pôvodca
komunálnych odpadov (každý, teda aj podnikateľský subjekt) je podľa §81 ods.9
zákona o odpadoch povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci
a zároveň užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu. Z čoho vyplýva, že
podnikateľský subjekt je povinný sa plne zapojiť a využívať existujúcu infraštruktúru
zberných nádob v obci.
6. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva aj v dňoch sviatku, ak
tento inak pripadá na pracovný deň (pondelok až piatok) s výnimkou 1. januára,
veľkonočného pondelku a 25. decembra.
7. Pôvodcovia a držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do
systému zberu zmesového komunálneho odpadu na území obce.
8. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ
zberných nádob zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie.
Čl. 9
Zber zmesového komunálneho odpadu z odpadkových košov a košov na psie
exkrementy
1. Odpad vznikajúci pri pohybe osôb na verejných priestranstvách sa zbiera do
odpadkových košov.
2. Exkrementy vznikajúce pri venčení psov sa zbierajú do košov na psie exkrementy a aj
do odpadkových košov.
3. Zber a preprava zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu
zberu odpadu zberná spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
4. Zakazuje sa odpadkové koše a koše na psie exkrementy poškodzovať a svojvoľne
premiestňovať.
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Čl. 10
Odpad z tržníc a trhovísk
1. Správca tržnice a trhoviska je povinný zabezpečiť vytriedenie nasledovných zložiek
komunálneho odpadu v súlade so systémom triedeného zberu obce:
a) papier a lepenka,
b) plasty,
c) sklo,
d) obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,
e) biologicky rozložiteľný odpad.
Čl. 11
Pneumatiky
1. Distribútor pneumatík je povinný:
a) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez
ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú
prevádzkovú dobu,
b) informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre
verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu.
2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej
na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
3. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
a) do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu,
b) do zberných nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu,
c) do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
d) do stojísk a ku stojiskám zberných nádob.
Čl. 12
Objemný odpad
1. Zber a preprava objemného odpadu sa vykonáva dvakrát do roka mobilným spôsobom
(jar, jeseň) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.
2. Pôvodca alebo držiteľ objemného odpadu je povinný pred mobilným zberom objemný
odpad veľkostne a rozmerovo upraviť tak, aby s ním bolo možné nakladať.
3. Objemný odpad je možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov v deň ich odvozu.
4. Zakazuje sa ukladať objemný odpad do zberných nádob a na stojiská zberných nádob.
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Čl. 13
Drobný stavebný odpad a stavebný odpad z jednoduchých stavieb
1. Na území obce je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu
a stavebného odpadu z jednoduchých stavieb za poplatok, ktorý obec určí vo VZN
obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu odovzdáva
odpad na zbernom dvore oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzatvorený zmluvný
vzťah na vykonávanie tejto činnosti (Marius Pedersen Zvolen, Lieskovská cesta).
3. Obec na požiadanie a vlastné náklady pôvodcu odpadu zabezpečí zber a odvoz odpadu
mobilným spôsobom oprávnenou osobou, ktorá má s obcou uzatvorený zmluvný vzťah
na vykonávanie tejto činnosti
4. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu
z jednoduchých stavieb je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky:
kovy, sklo, plasty, papier, drevo, elektroodpad a odpad z obalov.
5. Za drobný stavebný odpad sa považuje: inertný odpad vzniknutý pri udržiavacích
stavebných prácach malého rozsahu.
6. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu
z jednoduchých stavieb je povinný tento odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom
mimo verejného priestranstva.
7. Na verejnom priestranstve je možné zhromažďovať drobný stavebný odpad a stavebný
odpad z jednoduchých stavieb výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného
priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného
prostredia, znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
8. Umiestňovať drobný stavebný odpad a stavebný odpad z jednoduchých stavieb na
stojiskách zberných nádob a do zberných nádob je zakázané.
Čl. 14
Množstvový zber odpadu
1. Množstvový zber odpadu na území obce zavedie obec pre právnickú osobu alebo
fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá o jeho zavedenie požiada a splní podmienky
stanovené osobitným zákonom a týmto nariadením.
2. Žiadosť o zavedenie množstvového zberu podáva žiadateľ na obecný úrad, odbor
výstavby, životného prostredia a dopravy najneskôr do 30. septembra roka
predchádzajúceho roku, v ktorom sa chce zapojiť do množstvového zberu.
3. Osoba, pre ktorú sa množstvový zber odpadu vykonáva, je povinná zabezpečiť si v deň
prepravy odpadu zariadenie na zistenie presného množstva (váhy) vyprodukovaného
odpadu a zabezpečiť si zistenie presného množstva odpadu za účasti poverenej
právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa na vykonávanie zberu a prepravy
komunálneho a drobného stavebného odpadu.
4. Preprava množstvového zberu sa vykonáva minimálne raz za 14 dní, pričom termín
prepravy si žiadateľ dohodne s fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá má s obcou
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5.
6.
7.
8.

9.

uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu a prepravy komunálneho a drobného
stavebného odpadu.
Miesto zberu odpadu pri množstvovom odpade je možné zriadiť iba so súhlasom obce.
Žiadateľ sa zapojí do množstvového zberu od 01.01. nasledujúceho roka po
odsúhlasení žiadosti podanej obci v zmysle odseku 2 tohto ustanovenia.
Žiadateľ je povinný po dobu 3 rokov odo dňa vykonania množstvového zberu viesť
evidenciu a uschovávať doklady o množstvovom zbere.
Žiadateľ je povinný každoročne do 15. januára oznámiť obci pravdivé a úplné
informácie súvisiace s množstvom, prepravou a zneškodnením odpadu za
predchádzajúci kalendárny rok.
Na množstvový zber odpadu je možné použiť len nasledovné druhy zberných nádob:
a) 110 l, 120 l a 240 l zberné nádoby,
b) 1 100 l kontajnery,
c) veľkoobjemové kontajnery,
d) plastové vrecia.
Čl. 15
Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi

Čl. 15.1
Plasty
1. Obec týmto nariadením určuje zber plastov do 1 100 l žltých zberných nádob
označených nápisom PLASTY
2. Zber a preprava plastov počas celého kalendárneho roka vykonáva 1 x za mesiac.
3. Do plastov patrí:
a) fľaše od nápojov, fľaše od saponátov, kuchynskej a kúpeľňovej kozmetiky,
destilovanej vody štiav, bandasky a pod.,
b) čisté tégliky, poháriky z automatov a pod.
c) fólie číre, farebné, hladké, zmršťovacie, bublinkové (igelit, mikrotén a pod.),
d) plastové výrobky ako napr. plastové vedrá, hračky, záhradný nábytok, riad,
vyrobené z druhov plastu polyetylén (PE), polypropylén (PP), polystyrén (PS),
e) penový polystyrén.
4. Do plastov nepatrí:
a) obaly a plasty znečistené s obsahom organických nečistôt alebo nebezpečných látok
(z farieb, riedidiel, motorových olejov, chemikálií a pod.),
b) linoleum, podlahoviny, hadice, nafukovačky a pod.
5. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad
tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
6. Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore resp. v rámci
odvozu objemného odpadu v zmysle Čl. 12 odseku 1., III časti tohto nariadenia.
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Čl. 15.2
Sklo
1. Obec týmto nariadením určuje zber skla do 1 100 l zelených zberných nádob
označených nápisom SKLO a ktorý obsahuje údaje o odpade, pre ktorý je nádoba
určená.
2. Zber a preprava skla vykonáva:
a) z 1 100 l zberných nádob počas celého kalendárneho roka 1 x za mesiac,
b) v prípade potreby podľa nahlásenia obce.
3. Do skla patria prázdne sklenené fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, sklenené
poháre, obalové sklo, tabuľové sklo, úžitkové sklo a pod.
4. Do skla nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, obrazovky, žiarovky, žiarivky
a pod.
Čl. 15.3
Papier
1. Obec nariadením určuje zber papiera do 1 100 l modrých zberných nádob označených
nápisom PAPIER
2. Zber a preprava papiera počas celého kalendárneho roka vykonáva 1 x za 14 dní.
3. Papier je možné odovzdať počas kalendárneho roka aj oprávnenej osobou, ktorá má
uzatvorený s obcou zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti
4. Do papiera patria noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, letáky, krabice,
kartóny a pod.
5. Do papiera nepatrí mokrý, mastný a znečistený papier od potravín, asfaltový
a impregnovaný papier, hygienický papier, plienky a pod.
6. Krabice resp. obaly z papiera musia byť rozobraté a rozdelené na mešie kusy a uložené
do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu
nádoby.
Čl. 15.4
Kovy, obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
1. Obec nariadením určuje zber obalov z kovov a viacvrstvových kombinovaných
materiálov na báze lepenky do 1 100 l červených zberných nádob a označených
štítkom na viditeľnom mieste, ktorý obsahuje údaje o odpade , pre ktorý je nádoba
určená.
2. Zber a preprava obalov z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze
lepenky počas celého kalendárneho roka vykonáva 1 x za 2 mesiace.
3. Kovy, obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky je možné
odovzdať počas kalendárneho roka aj v zbernom dvore prevádzkovanom oprávnenou
osobou, ktorá má uzatvorený s obcou zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
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4. Domáci kovový odpad väčších rozmerov (kovový šrot) je možné odvzdať
oprávnenému výkupcovi kovového odpadu, ktorý má uzatvorený s obcou zmluvný
vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
5. Medzi obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky patrí:
a) plechovky od nápojov, vyprázdnené konzervy a kovové obaly od potravín, alobal,
b) zámky, kľučky, kovania, kovový riad, drobný domáci kovový odpad,
c) čisté viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky z nápojov ako napr.
mlieko, džúsy, šťavy, víno, z potravín ako napr. smotana a pod.
6. Medzi obaly z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky nepatria
ostatné druhy obalov a znečistené kovové obaly.
7. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť
stlačené a bez zvyškov nápojov uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich
objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
Čl. 16
Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností a batérií a
akumulátorov
Čl. 16.1
Elektroodpad z domácností
1. Zber elektroodpadov z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných
druhov odpadov.
2. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať:
a) distribútorovi formou spätného zberu,
b) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu
z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený výrobcom elektrozariadení alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad aj na zberné
miesto elektroodpadu.
3. Zber elektroodpadov z domácností je vykonávaný kalendárne 1 x ročne mobilným
spôsobom zabezpečený organizáciou zodpovednosti výrobcov, alebo oprávnenou
osobou.
4. Termín zberu bude obcou zverejnený obvyklým spôsobom.
5. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárneho roka aj oprávnenej
osobe, ktorá má uzatvorený s obcou zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
6. Zakazuje sa:
a) ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo mimo zberných nádob,
b) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
c) rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu z domácností pred jeho odovzdaním
oprávnenej osobe,
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d) odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom (napr. pouliční zberači),
ktorí nemajú s Obcou uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.
7. Do elekroodpadu z domácností patrí:
a) veľké domáce spotrebiče: chladničky, práčky, mrazničky, umývačky a pod.
b) malé domáce spotrebiče: mixéry, šľahače, grily, žehličky, vysávače a pod.
c) spotrebná elektronika: televízory, rádioprijímače, audio prehrávače, tlačiarne,
kopírky, videokamery a pod.
d) svetelné zdroje: žiarovky, žiarivky, výbojky a pod.
e) elektr. a elektronické nástroje: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, nástroje na opravy
a pod.
f) zdravotnícke prístroje: tlakomery, váhy, tukomery, zvlhčovače vzduchu a pod.
g) prístroje na monitorovanie: termostaty, tepelné regulátory, hlásiče elektr.
a požiarnej signalizácie a pod.
Čl. 16.2
Batérie a akumulátory
1. Zber batérií a akumulátorov možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov
odpadov.
2. Použité batérie a akumulátory je držiteľ povinný odovzdať:
a) distribútorovi formou spätného zberu,
b) na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov,
c) osobe oprávnenej na zber batérií a akumulátorov.
3. Zber použitých batérií a akumulátorov je vykonávaný kalendárovým zberom 1 x ročne
mobilným spôsobom zabezpečený organizáciou zodpovednosti výrobcov, alebo
oprávnenou osobou.
4. Termín zberu bude obcou zverejnený obvyklým spôsobom.
5. Batérie a akumulátory je možné odovzdať v pracovných dňoch počas kalendárneho
roka aj v zbernom dvore oprávnenej osoby, ktorá má uzatvorený s obcou zmluvný
vzťah na vykonávanie tejto činnosti.
6. Zakazuje sa:
a) ukladať batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad
a nádob na zber vytriedených zložiek, alebo mimo zberných nádob,
b) zmiešavať batérie a akumulátory s inými druhmi odpadov,
c) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov, vrátane použitých batérií
a akumulátorov,
d) odovzdávať batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí
nemajú s obcou uzatvorený zmluvný vzťah a nemajú potrebné oprávnenia.
Čl. 17
Triedený zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok
1. Triedený zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa
vykonáva kalendárovým zberom 1 x ročne mobilným spôsobom.
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2. Termín zberu bude zverejnený obcou zverejnený obvyklým spôsobom.
3. Komunálne odpady z domácností s obsahom nebezpečných látok je možné odovzdať
počas kalendárneho roka aj oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorený s obcou zmluvný
vzťah na vykonávanie tejto činnosti
Čl. 18
Triedený zber veterinárnych 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 do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá.
Čl. 19
Šatstvo a textílie
1. Obec nariadením určuje zber šatstva a textílií do upravených zberných nádob
označených štítkom na viditeľnom mieste, ktorý obsahuje údaje o odpade pre ktorý je
nádoba určená.
2. Zberné nádoby na šatstvo a textil sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý
zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Vyprázdňovanie prebieha podľa potreby.
3. Do zbernej nádoby sa zbiera len čisté a suché šatstvo a textílie.
4. Do šatstva a textílií patrí: šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, obuv, kabelky
a pod.
Čl. 20
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Čl. 20.1
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

1. Za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne, ak jeho pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania.
2. Prevádzkovateľ kuchyne si hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním
prepravou a zhodnotením, vrátane nákladov na zberné nádoby a zároveň si s vývozcom
individuálne dohodne interval vývozu v súlade s hygienickými predpismi.

17

3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť skladovanie odpadu do doby jeho
zberu tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy
a verejnosť.
4. Prevádzkovateľ kuchyne musí umiestniť zberné nádoby vo svojom areáli.
5. Zakazuje sa:
a) ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad do nádob
určených na zber komunálneho odpadu,
b) prevádzkovateľovi kuchyne používať drviče biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu bez
zmluvného súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie,
c) prevádzkovateľovi kuchyne skrmovanie kuchynského a reštauračného odpadu,
zákaz sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré nie sú určené na priamu ľudskú spotrebu
a ich kŕmenie takýmto odpadom bolo povolené miestne príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou,
d) zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa jedlých olejov a tukov
vypúšťaním do verejnej kanalizácie alebo žumpy.
Čl. 20.2
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Na území obce nie je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov.
Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať oprávnenej osobe.
2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
3. Zakazuje sa zbaviť jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do kanalizácie.
Čl. 20.3
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov
1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad, parkov a cintorínov do zberných nádob na
komunálny odpad alebo ho spaľovať.
2. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chatách a chalupách si pôvodca
prednostne kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad formou domáceho
kompostovania.
3. Biologicky rozložiteľný odpad od fyzických osôb je možné odovzdať v zbernom dvore
na území obce prevádzkovanom oprávnenou osobou, ktorá má uzatvorený s obcou
zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti (EBA a.s.),
4. Za zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v chatových oblastiach,
v záhradkárskych zodpovedá pôvodca odpadu. Ukladanie biologicky rozložiteľných
odpadov zo záhrad mimo pozemkov užívaných vlastníkmi chatových nehnuteľností
a záhradkárskych osád je zakázané.
5. Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a
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ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny
z orecha, potraviny rastlinného pôvodu.
6. Za zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov z verejných
priestranstiev a cintorína zodpovedá obec alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo
právnická osoba, ktorá má uzatvorený s obcou zmluvný vzťah na vykonávanie údržby
zelene.
7. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorený s obcou
zmluvný vzťah na vykonávanie údržby zelene, je povinná každoročne do 15. januára
oznámiť obci údaje o množstvách a mieste zhodnotenia biologicky rozložiteľných
odpadov z verejných priestranstiev za uplynulý rok.
Čl. 21
Kal zo septikov a žúmp a ČOV

1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len
organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.
2. Vlastníci septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú
povinní zabezpečiť si na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom
oprávnenej organizácie.
Čl. 22
Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu
1. Nezákonne umiestnený odpad na území obce môže nahlásiť akákoľvek fyzická osoba
alebo právnická osoba Okresnému úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné
prostredie, alebo priamo na Obecnom úrade v Lukavici.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol
nezákonne umiestnený odpad , je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
orgánom uvedeným v ods. 1 tohto článku.
3. Ďalej sa vo veci odstraňovaní nezákonné umiestneného odpadu postupuje podľa § 15
zákona o odpadoch.

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl.23
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce, poslanci

Obecného zastupiteľstva obce Lukavica, hlavný kontrolór obce Lukavica alebo nimi
poverená osoba .
2. Pri ukladaní sankcií postupuje obec podľa osobitných právnych predpisov.
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Čl.24
Spoločné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať
naklada s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
rých zákonov a týmto nariadením.
2. Obec obvyklým spôsobom zabezpečí
zabezpe í informovanie obyvateľov
obyvateľ
o dôležitých
skutočnostiach vzťahujúcich
ťahujúcich
ahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne
zrozumiteľný
ný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane
triedeného zberu v obci zverejní na svojom webovom sídle www.obeclukavica.ocu.sk.
www.obeclukavica.ocu.sk
3. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce stanovuje mesto v osobitnom VZN o miestnom
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Čl.25
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť
pôsobnos ostatných platných právnych predpisov.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
zastupiteľstva obce Lukavica č.
110/21/10/2019 zo dňa
ňa 21.10.2019 a má pôsobnosť na celom území obce Lukavica.
3. Nadobudnutím účinnosti
činnosti
innosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Lukavica č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom schválené uznesením
uzn
obecného zastupiteľstva
stva obce Lukavica č.05/2016 zo
dňa 16.12.2016
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť
ú
pätnástym dňom
om od vyvesenia na úradnej tabuli po
schválení v o becnom zastupiteľstve
zastupite
obce Lukavica.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na stránke obce: 01. 10 2019
Dátum začiatku
iatku lehoty na pripomienkovanie : 01.10. 2019
Dátum ukončenia
enia lehoty na pripomienkovanie: 15.10.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa:
d 22. 10. 2019
VZN zvesené z úradnej tabule dňa:
d 06. 11. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
ú
dňa 21.11.2019

.........................................................
...................................................
Ing. Michal Bartko,
Ba
PhD.
starosta obce Lukavica
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