SYSTÉM NAKLADANIA
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU
V OBCI LIKAVKA
v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
v zmysle VZN obce Likavka č. 06/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom
v zmysle VZN obce Likavka č. 06/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platný v obci Likavka od 01.01.2021
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Likavka
Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
Sadzba poplatku:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,03 € za liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov
b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,07 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 25,55
€ na osobu)
c) 0,05 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
Poplatková povinnosť:
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, poplatková povinnosť vzniká
dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie
trvalého, prechodného pobytu v obci Likavka, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, alebo
užívanie nehnuteľnosti.
Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej
povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.
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KOMUNÁLNY ODPAD 20 03 01
Zmesový odpad, je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu. Je to zvyškový, ďalej neseparovateľný a znečistený odpad, ktorý v domácnosti
zostane po vytriedení triedených zložiek. Na území obce pre pôvodcov odpadu, ukladaného do
určených zberných nádob sa uplatňuje intervalový systém zberu. Nakladanie s komunálnym odpadom
ako aj interval zberu je upravený tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob na komunálny odpad.
Náklady na zbernú nádobu na komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady nie sú
zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. Obec určuje pre fyzické osoby interval zberu
komunálneho odpadu na 1 x za 2 týždne (každý nepárny týždeň), pre každú domácnosť. Právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, môže požiadať o zavedenie množstvové zberu. Nakladanie
s komunálnym odpadom z verejného priestranstva je na území obce zabezpečované prostredníctvom
nádob na komunálny odpad, prevažne v centre obce, na autobusových zastávkach a podobne. Zber,
prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje
oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. O dni zberu
a prepravy zmesového odpadu obec vopred informuje pôvodcov zmesového komunálneho odpadu
v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných a informačných tabulách a na
internetovej stránke obce).
Interval vývozu: 1 x za 2 týždne (každý nepárny týždeň)
Druh nádoby: 110 l, 120 l a 1100 l nádoby čiernej farby, alebo z pozinkovaného plechu na komunálny
odpad, odpadkové koše na verejných priestranstvách v obci
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť
Zakazuje sa: do týchto nádob ukladať akékoľvek stavebné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.),
zložky triedeného systému zberu (sklo, plasty, papier), nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný
odpad, ako aj iné odpady

ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor sa nachádza v obci Likavka, ul. J. Hollého 551, a slúži na zabezpečenie, realizáciu cieľov
a povinností odpadového hospodárstva obce Likavka, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
V areáli zberného dvora sú odpady zhromažďované v označených kontajneroch, podľa druhu odpadu
do času ich odvozu na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie. Zberný dvor slúži ako miesto zberu pre
všetky zložky triedeného odpadu. Zberný dvor je určený na legálne dočasné uloženie niektorých zložiek
komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce Likavka z domácnosti pre fyzické osoby a občanov
s trvalým a prechodným pobytom v obci Likavka, taktiež pre občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť
v obci.
Na zbernom dvore môžu byť uložené len tie druhy odpadov, ktoré sú uvedené v systéme nakladania
s komunálnym odpadom v obci Likavka.
Odpad, ktorý nie je možné odovzdať na zbernom dvore:
−
−
−
−
−

zberný dvor nie je určený na preberanie a ukladanie odpadu z podnikateľskej činnosti
nie je možné odovzdať uhynuté zvieratá
použité pneumatiky
odpad, ktorý obsahuje nebezpečné látky a nepovolené látky
ak je podozrenie, že osoba nie je pôvodcom odpadu.
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Otváracie hodiny zberného dvora:
STREDA: 08:00 – 16:00 hod.
SOBOTA: 07:00 – 15:00 hod.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 20 03 08
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu. Drobný stavebný odpad sú napr. malé zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Zber je samostatne spoplatnený a výška
poplatku je určená vo VZN obce Likavka č. 06/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0,05 € za 1 kg DSO)
Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba, resp.
podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť na
zbernom dvore.
Miesto zberu: zberný dvor Likavka, ul. J. Hollého 551
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, dlažba, omietka, okná bez skla, kúsky muriva,
betónu, malty, lepidla, škridla, betónová suť.
Zakazuje sa: odovzdať nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady
s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

PAPIER 20 01 01
Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 120 l nádoby modrej farby
alebo vreca v rodinných domoch, a v IBV prostredníctvom 1100 l nádoby modrej farby. Zber
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Interval vývozu: harmonogram zberu zverejnený na stránke obce www.likavka.sk
Druh nádoby: modré 120 l nádoby alebo modré vrecia pre rodinné domy, 1100 l modré kontajnery pre
bytové domy
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
kartón, letáky, plagáty, baliaci papier, obaly na vajcia, papierové tašky, kartónové rolky, papierové
obaly.
Zakazuje sa: ukladať akékoľvek plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, papier
s hliníkovou fóliou, silne znečistený papier, kopírovací papier, mokrý, znečistený papier, väzbové obaly
kníh, asfaltový, dechtový papier, použité plienky, alobal.

PLASTY + VKM + KOVY 20 01 39, 20 01 03, 20 01 04
V obci Likavka sa uskutočňuje spoločný zber plastov, VKM a kovov. Odpady z plastov, viacvrstvových
kombinovaných materiálov a kovov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 120 l
nádoby žltej farby alebo vreca v rodinných domoch, a v IBV prostredníctvom 1100 l nádoby žltej farby.
Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Interval vývozu: harmonogram zberu zverejnený na stránke obce www.likavka.sk
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Druh nádoby: žlté 120 l nádoby alebo žlté vrecia pre rodinné domy, 1100 l žlté kontajnery pre bytové
domy
Zbiera sa: neznečistené, stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové vrecká, plastové fólie,
tašky, plastové fľaše od nápojov, obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, tégliky z jogurtov,
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky), obaly z džúsov, mlieka, smotany, menšie kusy
polystyrénu, kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, hliníkové časti obalov, alobal
Zakazuje sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny,
guma, molitan, obaly z nebezpečných látok, farby, laky, oleje, nápojové obaly so zvyškami nápojov

SKLO 20 01 02
Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby, ktoré
sú rozmiestnené na verejných priestranstvách v obci. Zber skla zabezpečuje podľa harmonogramu
zberová spoločnosť, s ktorou má obec Likavka uzatvorenú zmluvu.
Interval vývozu: harmonogram zberu zverejnený na stránke obce www.likavka.sk
Druh nádoby: zelené 1100 l kontajnery, rozmiestnené na verejných priestranstvách v obci
Zbiera sa: sklenené fľaše, fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, obaly zo skla z alkoholických
a nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo bez drôteného výpletu
Zakazuje sa: ukladať žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným výpletom

ODPADY Z KOVOV 20 01 04, 20 01 40
V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l kontajnera umiestneného na verejnom
priestranstve v obci. V obci Likavka sa uskutočňuje spoločný zber kovov spolu s plastmi a VKM.
Interval vývozu: podľa potreby resp. spolu s vývozom plastov
Druh nádoby: červená 1100 l nádoba, na verejnom priestranstve v obci, žlté vrece alebo 120 l žltá
nádoba
Zbiera sa: kovové vrchnáky z fliaš, kovové súčiastky, drôty, starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené ich
obsahu, plechovky z nápojov
Zakazuje sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi

BIO ODPAD ZO ZÁHRAD 20 02 01
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad nesmie byť ukladaný do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad. Obec Likavka zabezpečuje zber BIO odpadu zo záhrad, formou buď 120 l hnedej
nádoby alebo vreca, ktoré sa zbierajú v určený zvozový deň – PONDELOK od marca do novembra.
Interval vývozu: harmonogram zberu zverejnený na stránke obce www.likavka.sk , zber sa uskutočňuje
od marca do novembra.
Druh nádoby: hnedé 120 l nádoby alebo vrecia
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín, stromov, vypletá burina,
konáre, orezy zo stromov, kríkov, vetvičky, slama, seno, piliny, hobliny, kvety
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Zakazuje sa: ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, triedené zložky, cigaretové ohorky,
exkrementy, uhynuté zvieratá, plienky, stavebný odpad, textil.

BIO ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD 20 02 01
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nesmie byť ukladaný do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad. Obec Likavka zabezpečuje zber BIO rozložiteľného kuchynského odpadu
z domácností a to formou 120 l nádoby s kovovou ochranou, ktoré sú umiestnené na určených
verejných priestranstvách v obci. Obec zabezpečuje pôvodcom tohto odpadu 5,6 l vedierko spolu
s kompostovateľným vrecúškom. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pôvodca odpadu ukladá do
tohto vedierka a následne po jeho naplnení uloží tento odpad do nádoby na jednom z verejných
priestranstiev v obci.
Interval vývozu: harmonogram zberu zverejnený na stránke obce www.likavka.sk , zber sa uskutočňuje
celoročne
Druh nádoby: 5,6 l vedierko v domácnosti, na verejných priestranstvách zabezpečené 120 l nádoby
Zbiera sa: šupy z čistenia zeleniny, ovocia a ich zvyšky, pokazené zhnité ovocie, zelenina, kávové,
čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, neskonzumované zostatky
pokrmov, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené
Zakazuje sa: triedené zložky, sklo, plasty, papier, cigaretové ohorky, prach zo smetí a vysávania, tekuté
zložky, použitý olej a tuk, zelený odpad, odpad zo záhrad, lístie, tráva, popol, reštauračný odpad,
exkrementy, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, plienky.
Zoznam stojísk, kde sú umiestnené nádoby na kuchynský odpad:
−
−
−
−
−

pri pekárni
pri bytovke ZŠ
parkovisko pod hradom
za kostolom
pri stolárskej dielni

_________________________________________________________________
JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ 20 01 25
Spôsob zberu: zberný dvor Likavka, ul. J. Hollého 551
Interval vývozu: celoročný zber
Zbiera sa: použité jedlé oleje a tuky z domácností v uzatvorenej fľaši je možné doniesť na zberný dvor
Zakazuje sa: zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp.
s odpadovým nádobám s kontajnerom n a komunálny odpad

OBJEMNÝ ODPAD 20 03 07
Objemný odpad je časť komunálneho odpadu, ktorý svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá
používaným zberným nádobám. Je to odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do
štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho hmotnosť presahuje nosnosť štandardnej zbernej nádoby.
Obec zber a prepravu objemného odpadu zabezpečuje v rámci harmonogramu zberu objemného
odpadu. Ide výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, a nie odpady
z podnikateľskej činnosti.
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Zber objemného odpadu sa v obci Likavka uskutočňuje celoročne.
Miesto zberu: zberný dvor Likavka, ul. J. Hollého 551
Zbiera sa: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, sanitárne vybavenie
Zakazuje sa: odkladať objemný odpad do priestoru pri pekárni, ako aj ku zberným nádobám na
pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce, nepatrí sem elektroodpad
(spotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod.

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN 20 01 13-19, 20 01 05, 20 01 27
Medzi odpady s obsahom škodlivých látok patria: použité odpadové oleje, farbivá, chemikálie a iné
nebezpečné odpady s obsahom škodlivých látok. Na území obce pre držiteľa odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok sa na zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje
kalendárový zber. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo, zneškodňovanie odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu.
Zber odpadu s obsahom škodlivín sa uskutočňuje celoročne
Miesto zberu: zberný dvor Likavka ul. J. Hollého 551
Zbiera sa: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, obaly znečistené
nebezpečnými látkami a pod.
Zakazuje sa: odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad
alebo k nim

ELEKTRO ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ 20 01 21, 20 01 35, 20 01 36
Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad, ukladať
na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad. Tiež je zakázané
odovzdať ho iným subjektom ako ustanovuje VZN (pouliční zberači a pod.)
Interval vývozu: celoročný zber
Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska telekomunikačná
technika, mobilné telefóny, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.
elektroodpad z domácností, veľké domáce spotrebiče, (chladničky, mrazničky, práčky, sporáky,
(mikrovlnné rúry) malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky a pod), telekomunikačné zariadenia
(tlačiarne, telefónne faxové prístroje, osobné počítače a pod), spotrebná elektroniky (rozhlasové
a televízne prijímače, hi-fi zariadenia, a pod) svetelné zdroje (svietidlá pre žiarivky, žiarivky, výbojky
a pod)

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY 20 01 33, 20 01 34
Tento druh odpadu je možné uložiť na zbernom dvore ul. J. Hollého č. 551
Interval vývozu: celoročný zber
Zbiera sa: použité prenosné batérie a akumulátory, a automobilové batérie a akumulátory.
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TEXTIL A ŠATSTVO 20 01 10, 20 01 11
Interval vývozu: podľa potreby
Miesto zberu: zberný dvor Likavka, ul. J. Hollého 551
Zbiera sa: šatstvo a textílie, všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, doplnky
k oblečeniu
Nezbiera sa: mokré, znečistené šatstvo a textílie, korčule, viazanie na lyže a pod.

LIEKY 20 01 32, 20 01 32
Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekární.

PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorovi pneumatík, predajcovi pneumatík, alebo
pneuservisu. Nie je možné uložiť opotrebované pneumatiky na zbernom dvore.
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