Obec Liptovský Peter
__________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Liptovský Peter v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Peter č. ..../2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovský Peter, na
ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Obce Liptovský Peter s odvolaním sa na § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe
a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, podrobnosti
o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného
miesta, o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.
II. Časť
Čl.1
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
1. Obec zneškodňuje zmesový komunálny odpad na riadenej skládke odpadov na základe zmluvného
vzťahu s prevádzkovateľom skládky
2. Obec odovzdáva drobný stavebný odpad konečnému odberateľovi na základe zmluvného vzťahu.
Čl. 2
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1. Na území obce nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
2. Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo správcov
nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do kontajnerov uplatňuje intervalový systém
zberu.
3. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob:
– pri rodinnom dome: kontajner 110 l, resp. 120 l na zmesový komunálny odpad,
– pri bytovom dome: kontajner 1100 l na zmesový komunálny odpad,
– veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady.
– každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ kontajnera na zmesový komunálny
odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie,

4. Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:
a) počet zberných nádob, pri ktorých náklady na vývoz a manipuláciu sú súčasťou miestneho
poplatku, je určený na počet osôb, pričom:
aa) 1 – 4 osoby v dome, resp. byte majú nárok na 1 zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l,
ab) 5 - 8 osôb v dome, resp. v byte môžu mať ďalšiu zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l,
ac) 9 a viac osôb v dome, resp. v byte môže mať ďalšiu zbernú nádobu o objeme 110 l alebo 120 l,
ad) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, je minimálny počet nádob 1ks.
ae) pre bytové domy 1100 l nádoby
b) Interval odvozu sa zabezpečuje takto:
z 1100 l nádob každý týždeň – striedavo - z toho každý druhý týždeň 2x
zo 110 l, resp. 120 l nádob 1 x za dva týždne
5. Pôvodca odpadu je povinný:
a) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti
verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,
b) starať sa o prístup k zbernej nádobe,
c) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby
z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby,
d) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad do veľkoobjemových kontajnerov na to
určených.
6. Pôvodca odpadu nesmie:
a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad,
b) preťažovať zberné nádoby - max. 30 kg u 110 l a 120 l nádoby, 50 kg u 1100 l nádoby,
c) spaľovať v zberných nádobách komunálny odpad,
d) ukladať do zberných nádob žeravý popol, kamene a stavebný materiál.
Čl. 3
Nakladanie s objemným odpadom a drobným stavebným odpadom (DSO)
1. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad a drobný stavebný odpad bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, mimo okolia zberných nádob a odovzdať ho na mieste
určenom pre zber objemného odpadu alebo pre zber drobného stavebného odpadu.
2. Miestom určeným pre zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu je:
- objemný odpad do VOK na verejných priestranstvách vo vlastníctve obce 2x ročne (na jar
a v jeseni) podľa rozpisu zverejneného obvyklým spôsobom,
- drobný stavebný odpad do uzavretého VOK pri obecnom úrade. Zberné miesto pre DSO je
občanom sprístupnené po dohode na obecnom úrade
3. Nakladanie s objemovým odpadom je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad.
4. Pre zber drobného stavebného odpadu je v obci zavedený množstvový zber.
5. Množstvo drobného stavebného odpadu je merané v m3, pričom na jedného občana a rok je možné
vyviezť 1 m3 drobného stavebného odpadu.
6. Poplatok za DSO sa hradí priamo do pokladne obce najneskôr v nasledujúci pracovný deň po
uložení DSO na zberné miesto na základe potvrdenia o množstve DSO.
Čl. 4
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Obec na svojom území zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu.
2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí:
a) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO), okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba-podnikateľ, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
b) biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorína.
3. Pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec určuje pre pôvodcov
odpadu:

a) 120 l hnedé zberné nádoby, ktoré sú rozmiestnené v obci pri kontajnerových státiach.
Interval vývozu je 1x týždenne.
Do zberných nádob je zakázané ukladať BRKO v plastovom obale, záhradný odpad, tekuté
potraviny, plienky, exkrementy, uhynuté zvieratá a komunálny odpad.
4. Biologicky rozložiteľný odpad je pôvodca odpadu povinný zhromažďovať a zhodnocovať:
a) vo vlastnom kompostovacom zásobníku, alebo v kompostovacích zásobníkoch rozmiestnených
po obci
Čl. 5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).
3. Zber odpadu z kuchýň a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP
a Rady (ES) č. 1069/2009.
4. 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.
5. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia
(leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
7. 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 znení
neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie
činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje
sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné
oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
9. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný
postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
11. Ustanovenia ods. 1) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne.
III. Časť
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Čl. 6
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ako sú
rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá alebo iný tekutý komunálny odpad v identifikovateľných
(pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie), uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad
neuvoľňuje/nevyteká.
2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok na mesiace:
a) máj,
b) október.
3. Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je:

a) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok zabezpečovaného obcou minimálne dvakrát ročne; harmonogram
kalendárového zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok zverejňuje obec pred
jeho realizáciou na svojom webovom sídle alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste
obvyklým.
3. Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok podľa odseku 2 písm. b) vykonáva
oprávnená osoba pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu. Držiteľ
odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby.
Čl. 7
Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Kontajnery na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (sklo, plasty, kovy) sú farebne rozlíšené nasledovne:
a) zelenou farbou pre sklo s objemom 1 100 litrov (zvony),
b) žltou farbou pre plasty, VKM a kovy s objemom 1 100 litrov,
c) modrou farbou pre papier s objemom 1 100 litrov,
d) čiernou farbou pre plasty, VKM a kovy s objemom 1 100 litrov,
e) kontajner na textil
2. Každý kontajner je označený štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad
z neobalových výrobkov je určený. V súlade s textom na štítku sa do farebne rozlíšených kontajnerov
ukladajú tieto odpady:
a) do kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.),
sklenené črepy,
b) do kontajnera žltej farby, ktorý je určený najmä na zber plastov: stlačené PET fľaše
neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z
mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými
materiálmi, menšie kusy čistého polystyrénu, kovové obaly, konzervy, plechové obaly
z nápojov.
c) do kontajnera čiernej farby, ktorý je určený predovšetkým na zber kovov: kovové obaly,
konzervy, plechové obaly z nápojov, stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi,
fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov,
kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, menšie kusy čistého
polystyrénu, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov.
d) do kontajnera modrej farby, ktorý je určený na zber papiera: noviny, časopisy, letáky, obalový
papier, kartón, plagáty, telefónne zoznamy, katalógy a pod.
e) do kontajnera na textil: odevy, posteľné prádlo, deky, plachty a pod.
3. Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) nepatria asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo
inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky,
keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne
obrazovky, počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok, horniny, obaly s obsahom
nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.), novodurové rúrky
a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly
kombinované s iným obalom, veľké kusy polystyrénu a igelity zo stavebného materiálu a z
podnikateľskej činnosti.
4. Kovy väčších rozmerov, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus zvozovej techniky oprávnenej
osoby, odovzdá držiteľ odpadu na zberné miesto.
5. Tabuľové sklo a iné sklo, ako je uvedené v odseku 2 písm. b) a c) a tiež keramiku a porcelán, držiteľ
odpadu odovzdá ako objemný odpad na zbernom mieste.

Čl. 8
Jedlé oleje a tuky
1. Pôvodca odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od
iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových
fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
2. Pôvodca odpadu môže odovzdať jedlé oleje a tuky:
a) do 60 l zbernej nádoby umiestnenej pri obecnom úrade, ktorá bude sprístupnené každú stredu
v čase od 15,00 do 16,45 h
b) v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci v rámci výkupu oprávnenou osobou.
3. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu jedlých olejov a tukov na mesiace:
a) máj,
b) október,
pričom presný termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou
oprávnenou na zber jedlých olejov a tukov.
Čl. 9
Elektroodpad z domácností
1. Držiteľ elektroodpadu môže okrem zákonných možností odovzdať elektroodpad z domácností bez
narušenia celistvosti v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci.
2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu elektroodpadu z domácnosti na mesiace:
a) máj,
b) október,
pričom presný termín a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou oprávnenou na
zber elektroodpadu z domácností.
3. Ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad držiteľ môže tento
odovzdať do zberných nádob určených na zber tohto odpadu, nachádzajúcom sa na obecnom úrade.
Čl. 10
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1. Držiteľ odpadu môže okrem zákonných možností odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory
a automobilové akumulátory a batérie v rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci.
2. V rámci kalendárového zberu obec určuje čas zberu prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových akumulátorov a batérií na mesiace:
a) máj,
b) október,
pričom presný termín a miesto zberu bude obyvateľom oznámené po dohode s osobou oprávnenou na
zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových akumulátorov a batérií.
Čl. 11
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné pomôcky
Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu
odovzdá v ktorejkoľvek verejnej lekárni.

Čl. 12
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

Pôvodca odpadu môže odovzdať odpadové pneumatiky v rámci zákonných možností (spätný zber pri
kúpe novej pneumatiky, bezplatné odovzdanie odpadových pneumatík v pneuservise).
IV. Časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Nezákonne umiestnený odpad je možné nahlásiť na Obecný úrad, Liptovský Peter č. 100, tel.č.
044/5222484, 0907 086283, alebo písomne na mailovú adresu info@liptovskypeter.sk, prípadne
písomne do schránky pri vchodových dverách do kultúrneho domu, či poštou.
V. Časť
Priestupky
Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu podľa osobitných
predpisov.
VI. Časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 13
Účinnosť
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce Liptovský Peter dňa 27. 11. 2020 a zvesený dňa 16.12.2020.
3. Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa
16.12.2020, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN
minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
4. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo
dňa 27. 06. 2016.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Peter č. 3/2020 nadobúda účinnosť dňom
01.01.2021.
V Liptovskom Petre dňa 16.12.2020

Ing. Anna Papajová, v.r.
starostka

VZN po schválení OZ vyvesené 17.12.2020
VZN po schválení OZ zvesené 01.01.2021

