VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRÁĽOVA LEHOTA č. 2/2017
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 Kráľova Lehota v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znp. vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľova Lehota č. 2/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Kráľova Lehota, na ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) citovaného zákona uznieslo
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľova Lehota s odvolaním sa na § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

I. Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
Kráľova Lehota, najmä o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi, 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, najmä zberu elektroodpadov
z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov, automobilových batérií
a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami a zdravotných pomôcok, jedlých olejov a tukov, 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 a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.

II. Časť
Základné ustanovenia
Čl. 1
Základné pravidlo
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, zodpovedá obec a to aj v tom prípade, ak nakladanie s určitou zložkou
komunálneho odpadu financuje iný subjekt ako obec, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1) Pôvodca odpadu je
a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
3) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce,
spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania
s drobnými stavebnými odpadmi, určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov
a určenie miest na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia.
4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje
za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty,
ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
5) Zložkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území
obce sa rozumejú:
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
ako sú papier, sklo, plasty, kovy,
b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
1. kuchynský odpad, ktorého pôvodcom sú fyzické osoby,
2. kuchynský a reštauračný odpad od fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej
osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len
"prevádzkovateľ kuchyne“),
3. odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, napríklad odpad
z údržby zelene, ako je lístie, tráva, konáre (ďalej len „odpad zo záhrad“),
c) jedlé oleje a tuky,
d) odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý svojimi nebezpečnými
vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktorý svojim
charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy pri nakladaní s ním, napríklad
chemické prípravky z domácností, oleje a tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá, obaly
znečistené týmito zložkami,
e) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
ako napríklad spotrebná elektronika, informačné technológie a telekomunikačné
zariadenia, svietidlá, svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo
obrazu, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia
na rekreačné a športové účely, zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie
a kontrolu,
f) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený
v písmene e) s vonkajším rozmerom najviac 25 cm,
g) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:

6)
7)

8)

9)

10)

1. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, súprava batérií
alebo akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať,
2. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory
používané pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho
osvetlenie,
h) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotnícke pomôcky,
i) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno,
podlahová krytina, koberec,
j) iné komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo
septikov,
k) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za drobné stavebné odpady.
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
Zberná nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš
umiestnený na verejnom priestranstve je typizovanou nádobou určenou na ukladanie
zložiek komunálneho odpadu za účelom ich prechodného zhromaždenia do doby ich
odvozu.
Zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa na verejnom
priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi
odpadu, a ktoré je určené obcou na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad
zo záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre objemný odpad.
Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má
s obcou uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu na vykonávanie zberu vrátane
mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.
Oprávnenou osobou pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má okrem zmluvy podľa
predchádzajúcej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s
ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadov u držiteľa odpadu pred
ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu

Čl. 3
Spoločné ustanovenia
1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,

2)

3)

4)
5)

6)

7)

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a mobilného
zberu možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou, okrem
distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadov, použitých batérií
a odpadových pneumatík a subjekty vykonávajúce zber použitých batérií
prostredníctvom zberných miest.
Pôvodca a držiteľ odpadu (ďalej spolu aj ako „držiteľ odpadu“) je povinný:
a) používať zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce systému zberu,
b) triediť a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zložiek
uvedených v čl. 2 ods. 5 tohto VZN ukladaním do vyhradených zberných
nádob/kontajnerov a veľkokapacitných kontajnerov umiestených na zberných
miestach určených obcou v súlade s týmto nariadením,
c) vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu jednotlivé zložky komunálneho
odpadu uvedené v čl. 2 ods. 5 tohto nariadenia,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do kontajnerov umiestených u pôvodcu
e) komunálny odpad vkladať do kontajnerov na to určených tak, aby sa dali uzavrieť
a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie
a majetok osôb,
f) ukladať komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový
odpad a podobne do odpadkových košov na to určených a umiestených na
komunikáciách alebo verejných priestranstvách tak, aby nedochádzalo k jeho
rozptýleniu do okolia.
Na území obce sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa čl. 7
tohto nariadenia.
Na území obce sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu toho, že viac ako 50 % občanov kompostuje
vlastný odpad na domácich kompostoviskách a v domácich kompostéroch na základe
dohody medzi občanom a obcou.
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu (obaly, neobaly, elektroodpady a použité batérie
a akumulátory) financujú výrobcovia uvedených vyhradených výrobkov a nie obec
a predmetné náklady sa nezahŕňajú do miestneho poplatku.
Obec prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území obce
a priebežne ho aktualizuje.

Čl. 4
Zákazy
Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade s týmto zákonom,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,1
d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 12 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú
sa súhlas vyžaduje,
e) zneškodňovať skládkovaním
1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne,
okysličujúce, vysokohorľavé alebo horľavé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého
katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 83;
spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla
nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný
materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík
z väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 54,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane
biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie
škodlivých látok podľa prílohy č. 54,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b)5,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach.

III. Časť
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
Čl.5
1) Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
1

Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

2

Zákon č. 79/2015 Z.z.

3

Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

4

Príloha č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

5

Zákon č. 79/2015 Z.z.

2) Na území obce je zavedený množstvový systém zberu komunálneho odpadu pre
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území obce.
3) Každá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba na území obce je povinná pred
začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie zberu komunálneho odpadu.
4) Pre fyzické osoby je na území obce zavedený paušálne spoplatňovaný systém zberu
komunálneho odpadu. Každá fyzická osoba, ktorá vlastí, alebo je oprávnená užívať
nehnuteľnosť na území obce je povinná oznámiť túto skutočnosť obci. Obec následne
zabezpečí systém zberu a zneškodnenie komunálnych odpadov.
5) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Zberné nádoby obstaráva na vlastné náklady Obec Kráľova Lehota. Pôvodca,
držiteľ odpadu má možnosť si zbernú nádobu zakúpiť na Obecnom úrade v Kráľovej
Lehote za obstarávaciu cenu.

Čl. 6
Nakladanie, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1) Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a vlastníkov alebo
správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob,
uplatňuje kalendárový zber.
2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho
odpadu zabezpečuje obec alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou.
3) Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových
nádob:
– pri rodinných domoch 110 l zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
– pri fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách 1 100 l zbernú
nádobu na zmesový komunálny odpad,
– pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 1 100 l zberné nádoby
farebne rozlíšené, umiestnené na jednotlivých stanovištiach v obci pre triedený
zber,
– veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady umiestnené nepretržite na zbernom
mieste Stará pošta,
– veľkoobjemové kontajnery pre drobné stavebné odpady umiestnené nepretržite na
zbernom mieste Stará pošta,
4) Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:
a) každý pôvodca zmesového komunálneho odpadu je povinný používať určené
zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý
vymedzuje toto VZN,
b) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, je minimálny počet zberných
nádob 1ks. Interval odvozu sa zabezpečuje 2 x mesačne vždy každú párnu sobotu.
5) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti 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 zberným nádobám a o čistotu zberných nádob,
c) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny
odpad do zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby
z nich komunálny odpad nevypadával pri ich vyprázdňovaní,
d) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad do veľkoobjemových
kontajnerov určených obcou.
6) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:
a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad,
b) preťažovať zbernú nádobu – t.j. ukladať do nádob odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,
c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách,
d) poškodzovať zberné nádoby,
e) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady
s obsahom škodlivín, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový
komunálny odpad, triedený komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do
iných zberných nádob ako sú určené podľa tohto VZN.
f) ukladať žeravý popol do zberných nádob,
g) ukladať do zberných nádob stavebný materiál a kamene.
7) Obec zabezpečuje odvoz zmesového komunálneho odpadu na riadenú skládku
odpadov v zmysle uzatvorenej zmluvy na uskladnenie a likvidáciu odpadov.

Čl. 7
Nakladanie, spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1) Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať drobný stavebný odpad bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber
objemného odpadu alebo pre zber drobného stavebného odpadu.
2) Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je:
 zberné miesto Stará pošta, Kráľova Lehota, súp. č. 120, kde sú v uzavretom
oplotenom priestore uložené veľkoobjemové kontajnery. Zberné miesto je občanom
sprístupnené počas úradných hodín obecného úradu.
3) Zber drobného stavebného odpadu v obci sa uskutočňuje formou množstvového zberu.
4) Množstvo drobného stavebného odpadu je merané v kg. Obec pre určenie výšky
poplatku za drobný stavebný odpad v zmysle VZN obce č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije
prepočtovú tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
5) Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí priamo do pokladne obce najneskôr
v nasledujúci pracovný deň po uložení drobného stavebného odpadu do
veľkoobjemového kontajnera na určenom zbernom mieste, na základe oznámenia
o množstve (kg) odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré tvorí prílohu č. 2
tohto VZN.

Čl. 8
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1) Biologický rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) vznikajúci pri údržbe záhrad
fyzických osôb v individuálnej bytovej zástavbe sa prednostne kompostuje na
vlastných záhradách.
2) BRO zo záhrad je možné okrem vlastného kompostovania odviesť na kompostovisko
sprístupnené počas úradných hodín obecného úradu.
3) BRO z verejnej zelene a cintorína, ktoré sú majetkom obce zabezpečuje obec
odvozom na kompostovisko.
4) Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
5) Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene,
cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

Čl. 9
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 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 odpadom a reštauračným
odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné nádoby/kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú
súčasťou miestneho poplatku).
3) Zber odpadu z kuchýň a zberné nádoby/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 zbernej nádoby/kontajnera
nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.
5) Zberné nádoby/kontajnery 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

8)

9)
10)
11)
12)

a potravinovou správou.
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.
Pri nakladaní s kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ
kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad
so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu.
Ustanovenia ods. 1) až 11) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne
a školskej jedálne.

IV. Časť
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Čl. 10
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
Triedený zber komunálnych odpadov najmä zber
1. elektroodpadov z domácností,
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov,
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
5. jedlých olejov a tukov.

Čl. 11
Elektroodpady z domácností
1) Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho
poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie
elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
2) Zhromažďovanie a preprava elektroodpadov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného
kontajnera na zbernom mieste Stará pošta, Kráľova Lehota, súp. č. 120.
3) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere
elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
4) Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová,
kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické

náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.
5) Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom
škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,
zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Čl. 12
Zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov
1) Zberné nádoby/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 1100 litrov,
b) žltou farbou pre plasty a kovové obaly s objemom 1100 litrov,
2) Zber papiera je vykonávaný dvakrát ročne a zberným miestom je skladový priestor
v objekte Stará pošta, Kráľova Lehota, súp. č. 120.
3) Každá zberná nádoba/kontajner je označená štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad
z obalov a odpad z neobalových výrobkov je určená. V súlade s textom na štítku sa
do farebne rozlíšených zberných nádob/kontajnerov ukladajú tieto odpady:
a) do zbernej nádoby/kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej
veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), sklenené črepy,
b) do zbernej nádoby/kontajnera žltej farby, ktorá je určená aj na zber plastov
a kovových obalov: 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, sem patria aj kovové obaly, z konzerv a plechové obaly
z nápojov.
4) 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.
5) Kovy väčších rozmerov, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus zvozovej techniky
oprávnenej osoby, odovzdá držiteľ odpadu na zberné miesto Stará pošta, Kráľova
Lehota, súp. č. 120.
6) Tabuľové sklo a iné sklo, keramiku a porcelán, držiteľ odpadu ako objemný odpad na
zbernom mieste Stará pošta.
7) Na zber triedených zložiek odpadu z plastov má rozmiestnených v obci 19 ks 1 100 l
zberných nádob/kontajnerov označených žltou farbou s vývozom v intervale 2 krát /
mesiac.

8) Na zber triedených zložiek odpadu zo skla má rozmiestnených v obci 15 ks 1 100 l
zberných nádob/kontajnerov označených zelenou farbou s vývozom v intervale
1 krát / mesiac.

Čl. 13
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1) Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory možno
zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou, ak sú súčasťou
elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
2) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov odovzdá tieto odpady v rámci spätného zberu
batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný
zber prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových
batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve
fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania
toho zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
3) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov odovzdá tieto odpady osobe na to
oprávnenej. Zoznam oprávnených osôb obec zverejní na svojom webovom sídle.

Čl. 14
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
a zdravotné pomôcky
Držiteľ veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný ich odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Čl. 15
Jedlé oleje a tuky
1) Držiteľ jedlých olejov a tukov je povinný ich odovzdávať donáškovým spôsobom
v použitých PET fľašiach do označenej nádoby v objekte zberného miesta Stará pošta,
Kráľova Lehota, súp. č. 120.
2) Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať ich
k nádobám na komunálny odpad, resp. na triedený odpad.

V. Časť

Čl. 16
Spôsob zberu objemného odpadu
1) Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý pre jeho objem a rozmer nie
je možné uložiť do štandardných nádob.
2) Držiteľ objemného materiálu je povinný zhromažďovať ho bezpečným spôsobom
mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom pre zber objemného
odpadu.
3) Zber objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne.
4) Miestom určeným pre zber objemného odpadu je zberné miesto Stará pošta, Kráľova
Lehota, súp. č. 120.
5) Medzi objemný odpad patrí nábytok, staré dvere, okná, koberce, sanitárne zariadenia
a pod.
6) Medzi objemný odpad nepatrí elektroodpad, akumulátory, stavebný odpad a pod.

Čl. 17
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia
povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
zhromaždenie.
2) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na
ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace
prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami,
obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
3) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob/kontajnerov alebo
vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/ kontajnery) a na
verejné priestranstvá obce.
4) Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
5) Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu
vopred osobitným oznanom, pričom využije všetky možnosti informačného systému
obce na webovom sídle obce Kráľova Lehota a miestnom rozhlase.

VI. Časť
Čl. 18
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zber odpadov,
ktorý zabezpečuje obec.
2) Obec Kráľova Lehota nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky.
3) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku potom, 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.
4) Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach
bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na
dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

VII. Časť
Čl. 19
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej
len „nezákonne umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická
osoba Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie
alebo Obci Kráľova Lehota, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2) Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom
obvode obce, oznámi túto skutočnosť písomne na adresu sídla Obce Kráľova Lehota,
e-mailom na obec.klehota@mag-net.sk, telefonicky na číslo 044/522 28 01

VIII. Časť
Čl. 20
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm.
b)],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b),

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií v rozpore s § 77
ods. 4,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
m) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
n) koná v rozpore s § 14 ods. 6,
o) nakladá s nebezpečným odpadov v rozpore s § 25,
p) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
q) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
r) nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1,
s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
t) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84
až 88).
Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b) odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.
Priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad.
Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe
zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad,
ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá
vec sa stáva majetkom štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol
okresný úrad alebo obec.
Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá
prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto
zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu,
z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci.
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní
priestupkov.
Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa
a) odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.
Obec môže uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638,00 eur , ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b,
ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov].
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecne právne predpisy a to § 115
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IX. Časť
Čl. 21
Záverečné ustanovenia
1) Schválením VZN č. 2/2017 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova
Lehota č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov.
2) Návrh VZN č. 2/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
Kráľova Lehota na pripomienkovanie dňa 04.08.2017 a zvesený dňa 21.08.2017.
3) Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote sa uznieslo na tomto VZN dňa 22.08.2017
uznesením číslo 48/2017.
4) VZN č. 2/2017 nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
a webovom sídle obce.

Vladimír K a p r í n i
starosta obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa 04.08.2017
Návrh zvesený z úradnej tabule dňa 21.08.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.08.2017

Príloha č. 1

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných
odpadov
Charakter odpadu
betón cementový
dechtová lepenka
dlaždice a obkladačky
kamenná drvina
keramická dlažba
kvádre
linoleum
obkladacie dosky
odpad z demolácií
odpadová dechtová
lepenka
piesok
sadrokartón
sadrové dosky
sklo s drôtenou
vložkou
sklolaminát
stavebná suť - zmes
strešné krytiny cementové
strešné krytiny pálené
tehlová drvina
tehly odľahčené
tehly plné
tvárnice plné betónové
tvárnice pórobetónové
tvárnice
škvarobetónové
umakart
výkopová zemina

objem
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³

kilogramy
2400
1100
2000 - 2300
1500 - 1800
2000
1300
1200
2300
1600
1100

tony
2,4
1,1
2 - 2,3
1,5 - 1,8
2
1,3
1,2
2,3
1,6
1,1

1 m³
1 m³
1 m³
1 m³

2000
750
800 - 1200
2700

2
0,75
0,8 -1,2
2,7

1 m³
1 m³
1 m³

1850
1200 -1500
2300

1,85
1,2 - 1,5
2,3

1 m³

1800

1,8

1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³
1 m³

1200
1700
1800
2200
600
1500

1,2
1,7
1,8
2,2
0,6
1,5

1 m³
1 m³

1400
1500 - 1800

1,4
1,5 - 1,8

Pomocný prepočet : 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l
Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO:
Zariadenie
fúrik
Prívesný vozík
vrece

Objem
60l / 0,006 m3
0,7 m3
(2x1,2x0,3 m)
0,08 m3
(0,5x0,4x0,4 m)

Nosnosť (kg)
do 250

Nosnosť (t)
do 0,25

do 750

do 0,75

Príloha č. 2
Potvrdenie o
množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez škodlivín
na určenom odbernom mieste v obci Kráľova Lehota
(zo stavieb, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obce a nevyžaduje
sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon))

Meno a priezvisko, titul: ..................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Dátum narodenia: ................................................

Brutto (kg): .................................................

Tara (kg): .....................................................

Netto (kg): ....................................................

V Kráľovej Lehote, dňa ...................

...........................................
podpis zodpovednej osoby
poverenej odoberaním DSO

............................................
podpis poplatníka

dňa ..................... zaplatené v hotovosti ................ eur
podpis pokladníka obce ................................

