
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 O ODPADOCH

Obec Lipové v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon“)  vydáva  všeobecne  záväzné  nariadenie  o
odpadoch.

§ 1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN") sa ustanovujú podrobnosti nakladania
s komunálnymi  odpadmi,  ako  aj  nakladania  s  odpadmi  z bežných  udržiavacích  prác  zabezpečovaných
fyzickou  osobou  (ďalej  len  „drobné  stavebné  odpady")  a odpadmi  z elektrozariadení  (ďalej  len
„elektroodpad")  z  domácností.  Právna  úprava  základných  ustanovení  týkajúcich  sa  komunálnych
odpadov, drobných stavebných odpadov ako aj elektroodpadov z domácností je v zákone č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2
Zber a preprava komunálnych odpadov

(1) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný

a)  ukladať zmesové komunálne odpady do plastových zberných nádob s objemom 110 litrov,
b) alebo ukladať zmesové komunálne odpady do plastových zberných nádob s objemom 220 litrov, 
c) alebo ukladať separované komunálne odpady do plastových zberných nádob - kontajnerov s objemom
    1100 litrov
d) zberné nádoby podľa písm. a), b) a c) udržiavať zatvorené. 
e) v prípade straty alebo poškodenia nádob podľa písm. a.) a b.) (napr. uloženie žeravého popola do ná
    doby)  samotným pôvodcom – držiteľom nádoby, uhradiť obstarávaciu cenu nádoby.

(2) Obec zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov zo zberných nádob podľa ods. 1 písm. a) a b) 

a.) raz za 14 dní podľa harmonogramu zberu a prepravy komunálnych odpadov v samotnej obci a 

b.) raz za mesiac podľa harmonogramu zberu a prepravy komunálnych odpadov v osade Rákytie, a to v
obvykle v prvý zber v danom mesiaci.

(3)  Obec  zabezpečuje  najmenej  dvakrát  do  roka  zber  a  prepravu  objemných  komunálnych  odpadov  a
drobných stavebných odpadov bez komunálnych odpadov s obsahom škodlivín. Stálym zberným miestom je
dvor za budovou obecného úradu v Lipovom. Na osade Rákytie sa kontajnery umiestnia za dom č. 63 v
lokalite „kaluž“ raz na jar  a raz na jeseň,  pričom konkrétne termíny budú obyvateľom osady Rákytie a
vlastníkom tam nachádzajúcich nehnuteľností oznámený vopred obvyklým spôsobom.

(4) Držiteľom odpadov sa zakazuje do zberných nádob určených na zmesové komunálne odpady podľa ods.
1 písm. a) a b)

a) ukladať odpady, ktoré nie sú komunálnymi odpadmi,
b) ukladať komunálne odpady, na ktoré obec zaviedla separovaný zber,
c) ukladať stavebné odpady,
d) ukladať komunálne odpady s obsahom škodlivín.

§ 3
Separovaný zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov

(1) Obec podľa harmonogramu zberu a prepravy separovaných zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje



separovaný zber a prepravu týchto zložiek komunálnych odpadov

a) papiera,
a) plastov,
a) skla,
b) textilu

(2) Pôvodca odpadov uvedených v ods. 1 je povinný ukladať ich v plastových zberných nádob - kontajnerov
s objemom 1100 litrov, ktoré sú umiestnené pri kultúrnom dome. Pre zber textilu slúži kovový kontajner
umiestnený tiež pri kultúrnom dome. 

(3) Obec zabezpečuje najmenej dvakrát do roka zber a prepravu komunálnych odpadov s obsahom škodlivín.
Zberné miesta obec oznamuje spôsobom v obci obvyklým.

(4) Držiteľ odpadov uvedených v ods. 3 je povinný držať tieto odpady až do ich zberu za účelom prepravy
tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.

§ 4
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

(1) Drobné stavebné odpady na účel tohto VZN sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných

fyzickou osobou /1/ v rozsahu do jedného m
3
 ročne od jednej fyzickej osoby.

(2) Obec zabezpečuje zber a prepravu drobných stavebných odpadov v zmysle ods. 1 najmenej dvakrát do
roka. Zberné miesta sú uvedené v § 2 ods. 3 tohoto VZN.

§ 5
Osobitný odvoz komunálnych odpadov

(1) Za osobitný odvoz komunálneho odpadu sa považuje

a) odvoz komunálneho odpadu, ktorý nie je dovolené ukladať do zberných nádob,
b) odvoz komunálneho odpadu, ktorý je mimo zbernej nádoby,
c) odvoz komunálneho odpadu, ktorý nie je riadne pripravený na zber a prepravu.

(2) Náklady spojené s osobitným odvozom odpadu a odvoz poverenou organizáciou zabezpečuje pôvodca 
odpadu.

§ 6

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Obec  nezavádza  zber  triedeného  biologicky  rozložiteľného  komunálneho  odpadu  z  nasledovných
dôvodov:

a) väčšina obyvateľov obce biologicky rozložiteľný odpad kompostuje vo vlastných záhradách pre 
    vlastnú potrebu a

b.) z dôvodu veľkosti obce by boli náklady na nakladanie s odpadom pre obec neúnosné.

§ 7
Spoločné ustanovenia



(1) V celom území obce sa zakazuje ukladať odpad mimo zberných nádob a zariadení, na ktoré bol vydaný
súhlas podľa § 7 zákona.

(2)  Držiteľ  komunálnych  odpadov  je  povinný  v čase  zberu  komunálnych  odpadov,  resp.  separovaných
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov za účelom ich prepravy umiestniť a sprístupniť zberné nádoby
na  verejne  prístupné  miesto  vzdialené  maximálne  10  metrov  od  verejnej  komunikácie,  z ktorej  sa  zber
a preprava komunálnych odpadov vykonáva.

§ 9
Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2014.

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 79-16/2014 dňa 6. marca
2014.

V Lipovom, dňa 6. marca 2014

vr. Jozef  P a s t í r

     starosta obce

Návrh VZN bol  zverejnený na informačnej  tabuli  pred Obecným úradom v Lipovom a na elektronickej
stránke obce Lipové  www.lipove.sk dňa 18.  februára 2014 a do konania riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Lipovom neboli na Obecný úrad v Lipovom podané žiadne pripomienky a návrhy. 

Schválené  znenie  VZN bolo  zverejnené  na  informačnej  tabuli  pred  Obecným úradom v  Lipovom a na
elektronickej stránke obce Lipové www.lipove.sk dňa 10. marca 2014.
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