Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúky
č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Lúky

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lúkach dňa 22.6.2016 uznesením č. 67/VI/2016
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č.369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 7.6.2016 do 22.6.2016
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 23.6.2016 a zvesené dňa 8.7.2016
VZN nadobúda účinnosť 11.7.2016

Obecné zastupiteľstvo v Lúkach podľa § 6 a § 11, ods.4) písm. g) zák. č.369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s §81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok I.
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:
a) upraviť v súlade so zákonom o odpadoch a hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti
o nakladaní s odpadmi na území Obce Lúky s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných
podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci,
b) upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pre predchádzaní vzniku odpadov a
pri nakladaní s odpadmi,
c) stanovenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a práva
a povinnosti fyzických a právnických osôb ako platiteľov tohto poplatku.
(2) Toto VZN upravuje:
a) spôsob zberu, prepravy a nakladania s komunálnymi odpadmi,
b) spôsob zberu, prepravy a nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
c) spôsob zberu, prepravy a nakladania s objemnými odpadmi,
d) triedený zber zložiek komunálneho odpadu,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi,
f) spôsob zberu, prepravy a nakladania s odpadmi z papiera a kartónu,
g) spôsob zberu, prepravy a nakladania s odpadmi zo skla, plastov, VKM a kovov,
h) spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s elektro odpadom z domácností
a z rekreačných objektov,
i) spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s použitými prenosnými batériami
a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi,
j) spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi
nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckymi pomôckami,
k) spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi
odpadmi,
l) dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
m) odpad z dreva, drevených výrobkov a odpadový nábytok,
n) odpad z domácností a rekreačných objektov s obsahom škodlivých látok,
o) spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s použitým šatstvom a hračkami,
p) nakladanie s odpadmi zo žumpy
q) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
r) prevádzkovanie zberného miesta,
s) povinnosti oprávnenej organizácie
t) povinnosti fyzických a právnických osôb
u) miestny poplatok za komunálny odpad.
(3) Týmto VZN sú rozpracované ustanovenia Zákona o odpadoch a vzťahuje sa na celé územie obce
Lúky
Článok II.
Vymedzenie základných pojmov
1) Zberným miestom sa rozumie sklad odpadov Obce Lúky na mieste za OcÚ.
2) Mobilným zberom sa rozumie zber odpadov motorovým vozidlom pohybujúcom sa v obci, ktoré
zbiera odpady, ktoré obyvatelia obce pripravia ku komunikácii na hranicu svojho pozemku.
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3) Zvozovou technikou sa rozumie zberové vozidlo na popolnice (tzv. Kukavoz), obecný traktor,
obecný nákladný automobil „Avia“ a zvozová technika zberovej spoločnosti a zmluvnej
spoločnosti.
4) Zbernou nádobou sa rozumie obcou stanovený druh nádoby, ktorá je určená na ukladanie
stanoveného druhu odpadov oprávnenými fyzickými a právnickými osobami.

Článok III.
Základné pravidlá zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
(1) Obec na svojom území zabezpečuje okrem zberu zmesového komunálneho odpadu aj
separovaný zber a prepravu odpadov za účelom ich zhodnotenia, využitia, alebo zneškodnenia podľa
jednotlivých zložiek
(2) Pri vytvorení takého druhu odpadov, ktorých zber obec nezabezpečuje, je povinný pôvodca
odpadu zabezpečiť zhodnotenie, využitie, alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
3) V systéme zberu, prepravy a zneškodňovania uvedených druhov odpadov sú využívané:
a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností s objemom 110 l (ďalej len
„popolnice“),
b) veľkoobjemové kontajnery na vyseparované zložky odpadu na zbernom mieste
c) plastové vrecia a zberné nádoby na vytriedené zložky odpadu (plasty, sklo)
d) kontajnery na vyseparované zložky odpadu rozmiestnené v obci a na zbernom mieste
e) veľkoobjemové kontajnery na zmesový komunálny odpad
f) smetné koše na komunálny odpad
g) zvozová technika
h) zberné miesto
4) Obec môže zabezpečiť na jednotlivé zložky odpadu zberné nádoby, ktoré rozmiestni na určené
miesta v obci. Obec tieto miesta a zberné nádoby vyberá podľa potreby.
5) Na zberné miesto a do zberných nádob na odpad na území Obce Lúky majú právo uložiť odpad
podľa zákona o odpadoch a tohto VZN všetky osoby, ktoré zaplatili za príslušný, alebo za
predchádzajúci rok poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v obci Lúky a osoby, ktorým
bol tento poplatok na dané obdobie obcou odpustený. Iné osoby tu ukladať odpad majú zakázané.
6) Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadu
vyhlásením o čase a mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov, prípadne o čase zberu
komunálneho odpadu z domácností vyhlásením v miestnom rozhlase a na úradnej tabuli obce,
prípadne na internetových stránkach obce v dostatočnom časovom predstihu.
7) Obec môže právnickej osobe umožniť množstvový zber komunálnych odpadov, ak táto právnická
osoba preukáže, že má uzatvorenú zmluvu o likvidácii odpadov s oprávnenou organizáciou.
V takom prípade všetky náklady na likvidáciu komunálneho odpadu znáša táto právnická osoba
a obec od tejto právnickej osoby poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nevyberá. Táto právnická osoba je povinná zabezpečiť, že ich komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú riadne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
8) Medzi komunálny odpad nepatria uhynuté zvieratá a ich časti. Tieto je povinný zlikvidovať na
vlastné náklady vlastník zvierat, alebo zodpovedná osoba.
9 ) Za nakladanie s odpadmi na území obce zodpovedá pracovník obecného úradu – administratívny
pracovník poverený riadením hospodárskej správy obce, ktorý je podriadený starostovi obce.
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10) Obec vydá smernicu pre zber odpadov v obci, v ktorej upraví podrobnosti o systéme zberu,
prepravy a likvidácie odpadov (ďalej len „smernica“).

Článok IV.
Spôsob zberu, prepravy a nakladania so zmesovým komunálnymi odpadmi
1) Zber zmesového komunálneho odpadu obec zabezpečí nasledovným spôsobom:
a) zber komunálneho odpadu z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcii
- 110 litrovými nádobami (ďalej len „popolnice“) ktoré obec pridelila fyzickým a právnickým
osobám na území obce – zabezpečený zberovým vozidlom na popolnice podľa mesačného
rozpisu.
b) veľkoobjemovými kontajnermi (ďalej len „VOK“) umiestnenými na miestnych cintorínoch
na zber odpadov z čistenia a údržby hrobov – vývoz podľa potreby
c) VOK na zbernom mieste pre zmesový komunálny odpad určené pre nehnuteľnosti, kde
nezachádza zberové vozidlo a ďalšie účely - vývoz podľa potreby
d) VOK umiestňovanými operatívne podľa potreby na zmesový komunálny odpad a pod. –
vývoz podľa potreby
2) Obec zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu z popolníc zberovým vozidlom len na
miestach, ktoré sú zberovým vozidlom prístupné za dodržania všetkých podmienok bezpečnosti
a bez hrozby poškodenia a kde je následne možné sa so zberovým vozidlom bezpečne otočiť a to
za každého ročného obdobia. Ostatné osoby sú povinné na uloženie zmesového komunálneho
odpadu využívať kontajnery umiestnené na miestach, ktoré určila obec.
3) Obec môže individuálne povoliť aj iný spôsob odovzdania zmesového komunálneho odpadu
(napr. vo vreciach pri nehnuteľnosti pre mobilný zber a pod.)
4) Odpad, ktorý je odovzdávaný do popolnice, alebo do VOK nesmie obsahovať zložky, ktoré sú
súčasťou triedeného zberu komunálnych odpadov v obci, ani odpad, ktorý môže jeho pôvodca inak
zhodnotiť. Do týchto nádob je možné ukladať len vytriedený zmesový komunálny odpad.
5) Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, od ktorej je vykonávaný odvoz odpadov zberovým
vozidlom má právo prevziať si od obce určený počet popolníc, pričom je povinný nahradiť polovicu
nákladov na jej obstaranie.
6) Počet popolníc potrebných pre jednotlivé nehnuteľnosti určuje obec. Na pridelenie popolnice od
obce nie je právny nárok.
7) Popolnice, ktoré zabezpečila obec podľa doterajších predpisov zostávajú majetkom obce. Ich
užívateľ je povinný sa o tieto starať a predchádzať ich poškodeniu a počínať si tak, aby v popolnici
nevznikol oheň. V prípade poškodenia popolnice, alebo inej potreby jej výmeny, obec túto vymení,
pričom jej užívateľ je povinný nahradiť všetky náklady na jej obstaranie.
8) Zabezpečenie si popolnice nákupom mimo obce, alebo svojvoľné zvýšenie počtu vyvážaných
popolníc nie je dovolené.
9) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti, od ktorej je vykonávaný odvoz odpadov je povinný:
a) umiestniť stanovište popolníc tak, aby bola popolnica na jeho pozemku,
b) pred vývozom popolníc zabezpečiť umiestnenie popolnice pred oplotením svojho pozemku
tak, aby bola voľne prístupná pracovníkom zabezpečujúcim ich vývoz
c) v súlade s hygienickými, estetickými a bezpečnostnými požiadavkami zriadiť a udržiavať na
vlastné náklady stanovište pre popolnicu a jej okolie v čistote a poriadku,
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d) ukladať komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpad
nevypadával, a pri vyprázdňovaní neznečisťoval okolie a neohrozoval pracovníkov,
vykonávajúcich zber odpadov,
e) odpad do popolníc ukladať tak, aby medzi týmto bolo čo najmenej prázdneho priestoru (stlačiť
krabice a pod.)
f) do popolníc ukladať len vytriedený zmesový komunálny odpad.
10) V prípade porušenia povinností uvedených v ods. 9, pracovníci vykonávajúci vývoz odpadu
z popolníc, nie sú povinní popolnicu vyprázdniť.
11) Zakazuje sa do VOK na zmesový komunálny odpad, alebo vedľa neho ukladať objemný odpad
Článok V.
Spôsob zberu, prepravy a nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
1) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.
2) Drobným stavebným odpadom je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou, alebo za fyzickú osobu, pri ktorých nevznikne odpad v objeme nad 1 m3 (zmesy betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod-). Za takýto odpad sa platí poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
3) Pri udržiavacích prácach, pri ktorých vznikne väčšie množstvo odpadu ako je uvedené v odseku 2
sa tento odpad nepovažuje za drobný stavebný odpad a ten, kto vykonáva tieto práce je povinný
zabezpečiť likvidáciu takéhoto stavebného odpadu na vlastné náklady. Takýto odpad môže dať
zlikvidovať aj obec s tým, že ten, kto vykonáva udržiavacie práce obci preplatí faktúry za vývoz
a likvidáciu tohto odpadu.
4) Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom mieste minimálne dva razy do roka formou
pristavenia VOK. Ak obec neposkytuje možnosť odovzdania objemných odpadov pravidelne, vyhlási
termín množstvového zberu drobného stavebného odpadu najmenej dva týždne vopred na svojej
webovej stránke a na úradnej tabuli.
5) Množstvový zber drobných stavebných odpadov je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená vo
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lúky.
6) Držiteľ drobného stavebného odpadu, alebo ten kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu
alebo demoláciu stavby, je povinný tento odpad najskôr vytriediť a použiteľnú časť uložiť v nádobe
pre príslušný druh separovaných odpadov. Ostatný použiteľný stavebný odpad je povinný zhodnotiť
pri výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii komunikácií a až zvyšnú časť je povinný uložiť v určených
nádobách.
7) Pri ohlásení drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác vyplní občan tlačivo o likvidácii
drobného stavebného odpadu (príloha č. 1), kde uvedie spôsob likvidácie odpadov a v prípade, že uloží
odpady na skládku odpadov, do 30 dní po ukončení prác doručí na obecný úrad potvrdenie o uložení
odpadu na skládku odpadov.
8) V rámci stavebného konania môže byť stavebníkovi stavebným úradom uložené počas stavebných
prác ukladať stavebný odpad na dočasnú skládku. V rámci kolaudačného konania potom predloží
stavebník potvrdenie o uložení stavebného odpadu na skládku odpadov.
9) Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom mieste až po nahlásení jeho odovzdania
a súhlase povereného pracovníka Obecného úradu v Lúkach. Pri nahlásení uloženia drobného
stavebného odpadu je potrebné uviesť aj jeho hmotnosť. Poverený pracovník Obecného úradu
množstvo odpadu preverí a vydá konkrétne inštrukcie pre jeho uloženie (miesto a pod.). Až potom je
možné drobný stavebný odpad na zbernom mieste uložiť.
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10) Uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom mieste bez jeho nahlásenia a preverenia
povereným pracovníkom obecného úradu bude považované za nedovolené vytvorenie nepovolenej
skládky.
11) Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu zaplatí jeho pôvodca, alebo uložiteľ v hotovosti
do pokladne Obecného úradu v Lúkach do troch dní od jeho uloženia.
Článok VI.
Spôsob zberu, prepravy a nakladania s objemnými odpadmi
1) Objemný odpad je
nezodpovedá popolnici.

zložka komunálneho odpadu, ktorá svojím rozmerom a hmotnosťou

2) Držiteľ objemného odpadu je povinný najprv tento pokiaľ je to možné rozobrať, vytriediť
a použiteľnú časť zhodnotiť, alebo uložiť v nádobe pre príslušný druh separovaných odpadov. Zvyšnú
časť je povinný uložiť v určených nádobách.
3) Objemný odpad sa odovzdáva na zbernom mieste minimálne dva razy do roka formou pristavenia
VOK. Ak obec neposkytuje možnosť odovzdania objemných odpadov pravidelne, obec vyhlási termín
zberu objemného odpadu najmenej dva týždne vopred na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli.
Článok VII.
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
1) Obec v rámci triedeného zberu odpadov vykonáva triedený zber odpadov z nasledovných druhov
obalov a z neobalových výrobkov:
a) papier
b) sklo
c) plastové obaly
d) plastové neobalové výrobky
e) kovy
2) Obec v rámci triedeného zberu odpadov môže vykonávať triedený zber odpadov aj
z nasledovných druhov obalov a z neobalových výrobkov:
a) kartón
b) VKM - viacvrstvové kompozitné materiály - (tetrapaky a pod.)
c) plastové neobalové výrobky
3) Triedený zber zložiek komunálneho odpadu sa môže vykonávať
a) zberom do zberných nádob na zbernom mieste,
b) zberom do zberných nádob v obci na určených miestach
c) zberom do vriec
d) mobilným zberom.
4) Zakazuje sa odpad z jednotlivých zložiek triedeného komunálneho odpadu odovzdávať
podomovým výkupcom.
Článok VIII.
Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi.
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1) Pre financovanie nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov obec podpíše zmluvu
s organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“).
2) Zber , prepravu a likvidáciu triedených odpadov môže vykonávať pre obec zberová spoločnosť,
s ktorou obec podpíše zmluvu o vykonávaní tejto činnosti.
3) Obec môže zber niektorých druhov odpadov triedeného zberu zlúčiť do spoločných nádob.
4) Obec v smernici stanoví počet a druh nádob na triedený zber odpadov podľa jednotlivých druhov
triedených odpadov a miesta ich rozmiestnenia v obci.
Článok IX.
Spôsob zberu, prepravy a nakladania s odpadmi z papiera a kartónu
1) Obec vykonáva zber odpadov z papiera a z kartónu do nádob stanovených v smernici.
2) Obec môže vykonávať zber papiera aj prostredníctvom Materskej školy v Lúkach, ktorá je
oprávnená takto vyzbieraný odpadový papier odpredať.
3) Obyvatelia obce môžu odpadový papier odpredať aj prostredníctvom organizácie, ktorá v obci
odpadový papier vykúpi výmenou za iný tovar.
Článok X.
Spôsob zberu, prepravy a nakladania s odpadmi zo skla, plastov, VKM a kovov
1) Obec vykonáva zber odpadov zo skla, plastov, VKM a kovov do nádob stanovených v smernici.
2) Z výrobkov z prevažným podielom kovov (napr. piecky a pod.) musia byť odstránené nekovové
časti (napr. šamotové tehly a pod. ).
3) Obec môže niektorý odpad, ktorý vyzbierala priamo odpredať oprávnenej organizácii.

Článok XI.
Spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s elektro odpadom z domácností
a z rekreačných objektov
1) Elektro odpadom ktorého zber vykonáva obec je odpad z elektrických a elektronických zariadení
katalógové čísla odpadu podľa katalógu odpadov č. 200135, 200136, 200123, 200121.
2) Elektro odpad
a) musí byť mechanicky nepoškodený, nerozobratý,
b) nesmú sa v ňom nachádzať rádioaktívne prvky na ktoré sa vzťahuje špeciálny zákon.
V opačnom prípade obec takýto odpad neprevezme a pôvodca odpadu ho musí zneškodniť sám na
svoje náklady.
3) Za poškodenie elektro odpadu sa považuje hlavne:
a) chladiace a mraziace zariadenia bez zadnej chladiacej časti, čerpadla, chladiacej mriežky
b) ostatné veľké domáce zariadenia kde sú viditeľne chýbajúce časti ako napr. elektromotory,
transformátory, kovové opláštenie
c) informačné technológie s chýbajúcimi časťami počítačov ako dosky plošných spojov, hard
disky, rozbité monitory
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d) spotrebná elektronika kde sú neúplné časti televíznych prijímačov, a to hlavne chýbajúce
vychyľovacie cievky na zadnej strane a transformátory, rozbitá obrazovka
4) Obec môže uzatvoriť zmluvu s OZV a so zberovou spoločnosťou na zber elektro odpadu
z domácností a z rekreačných objektov.
5) Zber elektro odpadu z domácností a z rekreačných objektov sa vykonáva zberom do zberných
nádob, alebo na vyhradené miesto na zbernom mieste a môže sa vykonať aj mobilným zberom.
6) Elektroodpad je možné odovzdávať aj u predajcov týchto zariadení, tzv. spätným odberom. Predaj
podomovým výkupcom sa zakazuje.

Článok XII.
Spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s použitými prenosnými batériami
a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi
1) Obec môže uzatvoriť zmluvu s OZV a so zberovou spoločnosťou na zber odpadu z použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov.
2) Zber odpadu z použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií
a akumulátorov sa vykonáva zberom do zberných nádob na zbernom mieste a môže sa vykonať aj
mobilným zberom.
3) Obec môže umiestniť zberové nádoby na odpad z použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov aj na ďalšie miesta v obci ako napr. obecný úrad, predajne
a pod.
4) Občania môžu odpad z použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov odovzdávať aj u predajcov týchto výrobkov. Predaj podomovým výkupcom sa
zakazuje.
Článok XIII.
Spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s veterinárnymi liekmi a humánnymi
liekmi nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckymi pomôckami
1) Je zakázané ukladať veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami do
komunálneho odpadu.
2) Každý je povinný veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami
odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
3) Zdravotnícke pomôcky, ktoré nemajú charakter nebezpečného odpadu je možné uložiť medzi
zmesový komunálny odpad.
Článok XIV.
Spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s použitými pneumatikami
1) Je zakázané ukladať pneumatiky do komunálneho odpadu.
2) Každý je povinný použité pneumatiky odovzdávať organizáciám, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať (predajcovia pneumatík, pneuservisy a pod. ).
8

Článok XV.
Spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi
odpadmi
1) Za biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú pre účely tohto VZN považované:
a) odpad zo záhrad, parkov, cintorínov (ďalej len „zelený odpad“)
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (ďalej len „kuchynský odpad“)
c) jedlé oleje a tuky z domácností
2) Obec nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z dôvodu, že
je čestnými prehláseniami občanov preukázané, že viac ako 50 % obyvateľov obce kompostuje
vlastný odpad.
3) Obec ukladá svoj zelený odpad do vlastného kompostéra a môže dovoliť uloženie zeleného odpadu
do vlastného kompostéra aj inej osobe.
4) Producenti zeleného odpadu a kuchynského odpadu sú povinní uložiť zelený odpad do vlastného
kompostéra, alebo do kompostéra inej osoby na základe jej povolenia.
5) Oleje a tuky môžu obyvatelia odovzdať v nepriepustne uzatvorenej PET fľaši a uložiť do nádoby
na zbernom mieste.
6) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný vykonávať zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie
kuchynského odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby na vlastné náklady. Obec umožní takejto
oprávnenej osobe zaviesť a prevádzkovať takýto systém zberu na svojom území a užívať
v potrebnom rozsahu existujúce zariadenia na zber odpadov.
7) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný uskladniť kuchynský odpad v uzavretom vlastnom, alebo
zverenom priestore tak aby sa k nemu nedostali hlodavce a iné živočíchy, alebo neoprávnené osoby
a tento vyvážať tak, aby boli dodržané všetky hygienické a ostatné právne predpisy.
8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť do 30 dní spôsob likvidácie kuchynského odpadu,
alebo každú zmenu v spôsobe likvidácie kuchynského odpadu. Náklady spojené so zberom,
prepravou, skladovaním a likvidáciou kuchynského odpadu, vrátane nákladov na prepravné
kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne.

Článok XVI.
Odpad z dreva, drevených výrobkov a odpadový nábytok
1) Odpad z dreva (časti drevín, dosky, nábytok a pod.), ktorý nie je chemicky ošetrený (napr. farbou)
je možné zlikvidovať spálením vo vykurovacom telese, krbe a pod.
2) Na odpad z dreva zo stavebných prác sa vzťahujú ustanovenia o drobnom stavebnom odpade,
3) Odpadový nábytok a iné drevené výrobky musia byť rozobraté, roztriedené na jednotlivé zložky
odpadu a až následne sa postupuje s nimi podľa jednotlivých zložiek odpadu.
4) Odpad z dreva, ktorý nie je možné zhodnotiť, zlikvidovať, alebo využiť inak je možné uložiť do
objemného odpadu, alebo do zmesového komunálneho odpadu.
Článok XVII.
Odpad z domácností a rekreačných objektov s obsahom škodlivých látok
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1) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok sa odovzdáva na zbernom mieste dva razy do
roka do označených nádob. Ak obec neposkytuje možnosť odovzdania objemných odpadov
pravidelne, obec vyhlási termín zberu objemného odpadu najmenej dva týždne vopred na svojej
webovej stránke a na úradnej tabuli.
2) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok musí byť v nepriepustnom kovovom, alebo
plastovom obale. Látka v obale nesmie obal narušovať. Na obale musí byť dostatočne viditeľne a
trvalo uvedený obsah.
3) Pôvodca odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je povinný zabezpečiť na účely
určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek
a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou s výnimkou, ak jeho nebezpečné
vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov
výrobku, alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov
nemá.
Článok XVIII.
Spôsob a podmienky zberu, prepravy a nakladania s použitým šatstvom a hračkami
Obec môže uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou, alebo spoločnosťami, ktoré budú za odplatu
vykonávať na území obce zber použitého šatstva a hračiek. Za tým účelom im môže obec určiť, kde
v obci si môžu postaviť svoj kontajner na zber šatstva a hračiek. Na podpísanie zmluvy a postavenie
kontajnerov v obci nie je právny nárok.
Článok XIX.
Nakladanie s odpadmi zo žumpy
Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy), ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku
(žumpy) je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť zneškodnenie odpadu zo septiku (žumpy)
oprávnenou organizáciou. Držiteľ odpadu zo septiku (žumpy) je povinný po dobu troch rokov viesť
a uchovávať evidenciu a doklady o zabezpečení zneškodnenia tohto odpadu oprávnenou
organizáciou a o jeho bezpečnej likvidácii.

Článok XX.
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Nezákonne umiestnený odpad je možné nahlásiť na Obecný úrad v Lúkach písomne na adresu
obecného úradu, alebo e-mailom na adresu starosta@obecluky.sk .
Článok XXI.
Zberné miesto
1) Na zbernom mieste sa v stanovenej dobe ukladajú jednotlivé druhy odpadov do zberových nádob,
spravidla VOK. Podrobnosti upraví smernica.
2) Zberné miesto je otvorené počas otváracích hodín stanovených uznesením Obecného
zastupiteľstva v Lúkach, alebo v smernici.
3) Na zberné miesto majú právo uložiť odpad podľa zákona o odpadoch a tohto VZN všetky osoby,
ktoré zaplatili za príslušný, alebo predchádzajúci rok poplatok za komunálne a drobné stavebné
odpady v obci Lúky a osoby, ktorým bol tento poplatok na dané obdobie obcou odpustený. Iné osoby
tu ukladať odpad majú zakázané.
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4) Na zbernom mieste môže byť obsluha zberného miesta – pracovník poverený starostom obce,
ktorá eviduje, riadi, organizuje a kontroluje privezený odpad, to či sú dostatočne vytriedené
jednotlivé zložky odpadov a či osoby dodržiavajú všetky ustanovenia príslušných právnych
predpisov, hlavne zákona o odpadoch a tohto VZN.
5) Pokyny obsluhy zberného miesta sú pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú na zbernom mieste,
alebo ktoré tu nakladajú s odpadmi záväzné.
6) Pokiaľ nie je odpad riadne vytriedený a upravený podľa tohto VZN, alebo pokiaľ osoba, ktorá
priviezla odpad na zberné miesto nerešpektuje pokyny obsluhy zberného miesta, môže obsluha
zberného miesta odmietnúť povoliť uložiť odpad na zberné miesto.
7) Uloženie odpadu mimo určených nádob, pred bránu zberného miesta, alebo na iné nepovolené
miesto sa považuje za vytváranie nepovolenej skládky odpadov.
8) Obec môže na zberné miesto a pred zberné miesto namontovať kamerový systém, ktorý
zaznamenáva dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch a tohto VZN a tento záznam
vyhodnocovať.
9) Obsluha zberného miesta môže pre štatistické potreby obce viesť evidenciu:
a) osôb a motorových vozidiel, ktoré priviezli na zberný dvor odpad,
b) evidenciu privezených odpadov.
c) o porušení príslušných právnych predpisov.
Podrobnosti o evidencii upraví smernica.

Článok XXII.
Oprávnená organizácia
Oprávnená organizácia, ktorá na základe zmluvy vykonáva pre obec zber niektorých zložiek
odpadu, je povinná:
a) evidovať množstvo odpadu podľa jednotlivých zložiek,
b) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebol dodržaný harmonogram vývozu, a to
v najbližšom možnom termíne,
c) odstrániť znečistenie verejného priestranstva, vzniknuté pri manipulácii so odpadom
v nádobách a vreciach pri ich vyprázdňovaní a zbere,
d) zberné nádoby po ich vyprázdnení umiestniť na ich pôvodné miesto,
e) zaobchádzať so zbernými nádobami tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia, majetku,
životného prostredia a samotných zberných nádob.
f) za škody vzniknuté porušením povinností v tomto článku a za škody spôsobené pri výkone
svojej činnosti nesie zodpovednosť oprávnená organizácia
Článok XXIII.
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1) Každý je povinný v čo najväčšej miere predchádzať vzniku odpadu. Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci
b) používať zberné nádoby zavedené na zber komunálnych odpadov v obci (popolnice,
kontajnery)
c) pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie.
11

2) Každý občan je povinný hierarchicky:
a) pripraviť odpad na opätovné využitie, prípadne tento i sám opätovne využiť
b) separovať odpady a zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov ktoré separuje
obec a zabezpečiť ich pred ich následným zmiešaním, znehodnotením, odcudzením alebo
nežiaducim únikom,
c) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie
inému,
d) odovzdať odpady obci, inej osobe len vtedy ak je táto osoba oprávnená nakladať s odpadmi
podľa zákona o odpadoch.
3) Fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na tom určenom
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodných tokov,
d) vykonávať skládkovanie odpadov na území obce Lúky
e) zložky u ktorých sa vykonáva separovaný zber odpadov zmiešavať so zmesovým komunálnym
odpadom.
f) biologicky rozložiteľný odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a umiestňovať
do zberných nádob na komunálny odpad, občania sú povinní zhodnotiť biologicky rozložiteľný
odpad v kompostovisku.

Článok XXIV.
Miestny poplatok za komunálny odpad.
(1) Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov sa platí obci miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu. Použitie tohto poplatku
upravuje zákon o odpadoch.
(2) Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce Lúky určuje Všeobecne záväzné VZN obce Lúky o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok XXV.
Zrušovacie ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje VZN č. 2/2009
Článok XXVI.
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné VZN nadobúda účinnosť dňa 11.7.2016.
starosta obce
Ján Behro
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Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016
LIKVIDÁCIA DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
VEC:
a)
Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z
b)
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z
c)
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a
§ 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z
1.
Stavebník (meno a priezvisko, pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch – názov a adresa)
..............................................................................................................................................
2.

Stavba, na ktorej majú byť práce uskutočnené, miesto stavby, popisné číslo

.................................................................................................................................................
3.

Stručný technický popis uskutočňovaných prác

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4.

Spôsob realizácie prác (svojpomocne, odbornou firmou)

.................................................................................................................................................
5.

V akom čase budú práce uskutočnené

.................................................................................................................................................
6.

Druh odpadu a jeho predpokladané množstvo

.................................................................................................................................................
7.
Spôsob likvidácie odpadov, príp. potvrdenie o uložení odpadu na skládku odpadov stavebník
do 30 dní od ukončenia prác
.................................................................................................................................................

.....................................................
podpis stavebníka
(u právnických osôb – odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)
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