Obecné zastupiteľstvo obce Likavka vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením
§ 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 39 ods. 4 zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len zákon) vydáva pre katastrálne územie obce Likavka toto

Všeobecné záväzné nariadenie obce Likavka
č.1/2010
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, o spôsobe separovaného zberu
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými
odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
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Čl. II.
Základné pojmy
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce
sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.
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 činnosti 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 individuálnu rekreáciu, napríklad zo
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácností.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorína a ďalšej zalene na pozemkoch právnických
osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z prác charakteru opráv realizovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.

Čl. III
Systém zberu odpadov
Na území obce je zavedený systém zberu odpadov:
a) separovaný zber odpadov,
b) zmiešaný zber odpadov (zvyšok komunálneho odpadu, ktorý zostal po vyseparovaní
jednotlivých zložiek odpadu),
c) v obci nie je zavedený množstvový zber,

d) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ môže požiadať obec o zavedenie
množstvového zberu.
Čl. IV
Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Obec určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu jednotný typ
zberových nádob – kontajner KUKA 110 l a pre separovaný zber farebné kontajnery
a veľkokapacitné kontajnery.
2. Pôvodca odpadu je povinný:
a) Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a s týmto VZN.
Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť
zdravie ľudí a životné prostredie.
b) Zabezpečiť si min 1 ks zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad,
c) Určiť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je
možné, po dohode s obcou alebo vlastníkom pozemku doriešiť stanovište.
d) Starať sa o prístup k zberným nádobám a čistotu stanovíšť zberných nádob a ich okolia.
e) Ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť a
aby z nich komunálny odpad nevypadával.
f) Zapojiť sa do systému separovaného zberu odpadov v obci.
g) Ukladať komunálne odpady alebo ich vyseparované zložky a drobné stavebné odpady na
miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov a systému separovaného zberu.
h) Ponechať nádobu na komunikácii alebo chodníku len na dobu nevyhnutnú na
vyprázdnenie.
i) Kompostovať odpady zo záhrad vo vlastnej záhrade alebo ich vyviesť na skládku
biologicky rozložiteľného odpadu v areáli Pod borovinou.
3. Pôvodca odpadu je zodpovedný za odpad uložený v zbernej nádobe až do jeho odvozu.
4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu zmesového
komunálneho odpadu umiestniť zberné nádoby na určené miesto a zabezpečiť k zberným
nádobám prístup.
5. Vlastníci, správcovia alebo nájomcovia nehnuteľností – hlavne pozemkov sú povinní
svoje pozemky chrániť proti vytváraniu nelegálnych skládok.
6. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný to bezodkladne oznámiť
Obvodnému úradu životného prostredia v Ružomberku a obci Likavka.
7. Likvidáciu starého alebo nepojazdného vozidla je povinný zabezpečiť jeho držiteľ na
vlastné náklady.
8. Pôvodcom a držiteľom stavebného odpadu vznikajúceho pri prácach na základe
stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebných úprav na stavebnom úrade určí stavebný
úrad podmienky likvidácie odpadu a pri kolaudačnom konaní stavebník predloží doklad
o zlikvidovaní odpadu v súlade so zákonom.
9. Časti stromov /konáre a kmene/ a kríkov je možné umiestniť v areáli Základnej školy
s materskou školou Likavka pri sklade štiepkov.
10. Zakazuje sa:
a) Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom a týmto VZN.
b) Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom a týmto VZN.
c) Zneškodňovať odpad vhadzovaním do vodného recipientu.
d) Ukladať do nádob a kontajnerov určených na zber odpadov iný odpad ako odpad, na ktoré
sú tieto zberné nádoby a kontajnery určené.

e) Ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad, tekutý odpad, zdravotne závadné
odpady z výrobní a predajní potravín, mäsa a jedál, iný odpad živočíšneho pôvodu,
zeminu, objemové predmety rôzneho druhu, odpad z čistenia kanalizácie a z čistenia
komunikácií.
f) Preťažovať zbernú nádobu - kontajner KUKA 110 l t.j. ukladať do nej odpad, ktorý
prevyšuje 50 kg.
g) Spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách.
h) Poškodzovať zberné nádoby.
i) Ukladať nebezpečný odpad do zberných nádob napr. elektroodpad, batérie a akumulátory,
ropné produkty, kyseliny a zápalné látky, odpad zo zdravotníckych zariadení vrátane
liekov.
j) Ukladať do zberných nádob zložky komunálneho odpadu, ktoré sa separujú.
k) Občanom, ktorí nemajú trvalý ani prechodný pobyt na území obce, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám, ktoré nemajú na území obce prevádzkáreň, ukladať
akýkoľvek druh komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu do zberných nádob
na území obce Likavka.
l) Vyberať zo zberných nádob a kontajnerov na separovaný zber akýkoľvek odpad.
m) Zneškodňovať /spaľovať/ biologický odpad zo záhrad a verejnej zelene na pozemkoch
fyzických osôb a právnických osôb.
n) Ukladať biologický odpad /napr. z údržby zelene, zvyšky rastlín, trávu, konáre a pod./ do
zberných nádob na zmesový komunálny odpad /KUKA 110 l/.
o) Ukladať do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z cintorína iný odpad
ako komunálny odpad z cintorína.
Čl. V
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesového komunálneho
odpadu, separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu
1. Na území obce pre vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový
komunálny odpad do nádob KUKA 110 l sa uplatňuje intervalový systém zberu. Interval
odvozu zmesového komunálneho odpadu je 1 x za týždeň.
2. Na separovaný zber papiera, plastov a skla slúžia farebné kontajnery, ktoré sú umiestnené
na verejných priestranstvách tak, aby zohľadňovali vhodné odnáškové a prepravné
vzdialenosti v závislosti od množstva separovaných komodít v danej lokalite.
Modrý kontajner – papier /noviny, časopisy, brožúry, katalógy, kancelársky papier,
kartónové obaly, zošity, letáky, papierové vrecká, knihy bez dosiek, listy, obálky, výkresy,
lístky, krepový papier, papierové obaly/.
Zelený kontajner – sklo /biele a farebné sklo, sklenené črepy, tabuľové sklo/.
Žltý kontajner – plasty /PET fľaše zošliapnuté a čisté, polyetylénové fólie/.
3. Separovaný zber kovov je zabezpečený v zbernom dvore v čase prevádzkových hodín
viď čl. VII tohto VZN a prostredníctvom podomového zberu min. 1 x ročne.
4. Nepoužité liečivá po uplynutí respiračnej doby odoberá lekáreň.
5. Objemové odpady, elektroodpad, batérie a akumulátory, oleje a tuky, obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami môžu občania
umiestniť v zbernom dvore v čase prevádzkových hodín viď čl. VII tohto VZN.
6. Drobné stavebné odpady môžu občania umiestniť v zbernom dvore v čase
prevádzkových hodín viď čl. VII tohto VZN.
7. Biologicky rozložiteľný odpad bude obec separovať podľa stratégie nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.
8. O zbere komunálneho odpadu obec informuje držiteľov odpadu prostredníctvom
miestneho rozhlasu.

9. Prepravu zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemového
odpadu a separovaného odpadu /papier, sklo, plasty/ zabezpečuje obec Likavka a
Združenie obcí separovaného zberu so sídlom v Liptovských Sliačoch, prepravu
elektroodpadu a nebezpečného odpadu zabezpečujú zmluvní partneri oprávnení na ich
prepravu. Zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu zabezpečujú zmluvní partneri oprávnení na jeho zhodnocovanie a
zneškodňovanie.
10. Prepravca odpadu môže odmietnuť prepravu ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady,
ktoré do nej nepatria.
Čl. VI
Množstvový zber
1. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ môže v zmysle § 39 ods. 12 zákona
písomne požiadať obec o zavedenie množstvového zberu. Písomná žiadosť obsahuje názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO). Právnická
osoba a podnikateľ je povinný v písomnej žiadosti preukázať že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené
pred stratou, odcudzením alebo ich nežiadúcim únikom.
Písomnú žiadosť právnická osoba a podnikateľ doručuje obecnému úradu priamo alebo
poštou.
2. Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri veľkosti zberných nádob,
z ktorých si pôvodca môže vybrať zbernú nádobu:
a) kontajner KUKA 110 l,
b) farebné kontajnery pre separovaný zber,
c) mobilný veľkoobjemový kontajner.
3. Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval
odvozu komunálnych odpadov:
a) jedenkrát za týždeň,
b) jedenkrát za dva týždne,
c) jedenkrát za štyri týždne.
4. Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu je
pôvodca komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto alebo do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok za komunálny odpad.
5. Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto VZN.
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Čl. VII
Zberné miesto odpadov
Obec Likavka na základe súhlasu Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku
zriadila zberné miesto, v ktorom je zabezpečený zber, zhromažďovanie a triedenie
komunálneho odpadu v zmysle ods. 5 tohto článku.
Zberné miesto sídli na adrese Likavka 551 – stredisko služieb.
Zberné miesto je prístupné v čase prevádzkových hodín.
Zber, zhromažďovanie a triedenie odpadu v zbernom mieste zabezpečuje obec Likavka.
Druhy odpadov zbierané v zbernom mieste:
- 16 01 03 – opotrebované pneumatiky
- 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17
09 02 a 17 09 03

-
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20 01 10 – šatstvo
20 01 11 – textílie
20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 40 – kovy
20 03 07 – objemový odpad
15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami /nebezpečný odpad ďalej len N/
20 01 21 – žiarivky alebo iný odpad obsahujúci ortuť /N/
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky /N/
20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie /N/
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti /N/
20 01 36 – vyradené elektrické alebo elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35

Čl. VIII
Sankcie
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
- starosta obce,
- hlavný kontrolór obce,
- poverení pracovníci obce,
- poslanci obecného zastupiteľstva,
- členovia komisie na ochranu životného prostredia,
- príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií,
- iné osoby poverené starostom obce.
V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
Za nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, môže starosta obce
uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 165,96 eur, právnickej osobe a fyzickej osobe –
podnikateľovi do výšky 6638, 78 eur.

Čl. IX
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Likavka č. 1/2010 schválilo obecné
zastupiteľstvo obce Likavka na svojom zasadnutí dňa 24.2.2010 uznesením č. 1/2010
v bode B/2 .
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 5/2004 a VZN č.
6/2006.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
V Likavke dňa 24.2.2010
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 26.2.2010.
Zvesené z úradnej tabule dňa 15.3.2010.
Vladimír Roško v. r.
starosta obce

