
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčina  
č. 2 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  

podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

 
 

ČASŤ I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických 
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len „KO“) a s 
drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „DSO“), ustanovuje podrobnosti o spôsobe zberu, prepravy, 
zhodnocovania a zneškodňovania KO, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o 
spôsobe nakladania s DSO o spôsobe nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 
(ďalej len „BRKO“)ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadu. 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto nariadením sa vyhlasuje za záväzný 

obecný systém na celom katastrálnom území obce Lúčina. 
 
2. Za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO sa platí obci miestny 

poplatok. Výšku poplatkov ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčina 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

3. za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon neustanovuje 
inak 

 
§ 2 

Účel odpadového hospodárstva 
 

Účelom odpadového hospodárstva je: 

a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,  

b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi 
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 
písmena a),  

c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena 
a) alebo b),  

d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné 
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný 
postup podľa písmena a), b) alebo c). 

 
§ 3 



Vymedzenie základných pojmov 
 

1. Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ 
zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými 
predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov. 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 

4. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.  

5. Komunálne odpady (KO) 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 činností 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 ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, 
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä 
z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky 
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a 
cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych 
združení. 

6. Zmesový komunálny odpad je taký komunálny odpad, ktorý je zvyšok po vytriedení 
využiteľných zložiek komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a elektroodpadu 
z domácností. 

7. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.  

8. Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

9. Nebezpečný odpad je taký odpad, ktoré má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú 
v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení 
určitých smerníc v platnom znení.   

10. Elektroodpad z domácností sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane 
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou 
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a ktorý pochádza z domácností fyzických 
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb (napr. 
veľké a malé spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje, ktoré 
musia obsahovať základné komponenty).  

11. Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo 
hmotnosť ukladať do štandardných zberných nádob na zmesový KO používaných na území 
obce (napr. umývadlo, vaňa, dvere, nábytok). 

12.  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad  (BRKO) je každý druh biologicky 
rozložiteľného odpadu, ktorý je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa 



Katalógu odpadov.  Je to najmä odpad zo zelene, dreva, potravín, kuchynský odpad, jedlé 
oleje a tuky. 

13. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene  je odpad rastlinného pôvodu, ktorý 
vzniká pri údržbe súkromnej a verejnej zelene a v záhradách (napr. lístie, konáre, tráva, 
buriny) 

14. Kompostovanie je riadený proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologicky 
rozložiteľného odpadu pôsobením živých organizmov vzniká kompost - organické hnojivo 
ideálne na pestovanie rastlín. Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade 
a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali.  

15. Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu zmesového komunálneho odpadu alebo 
vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. 

16. Zberné vrece je vrece určené na uloženie a zber separovaných zložiek komunálneho 
odpadu, okrem červeného vreca s logom spoločnosti zabezpečujúcej zber odpadu na území 
obce, ktoré je určené na zber zmesového KO po zaplatení stanoveného poplatku za vrece.  

17. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) je právnická osoba so sídlom 
v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami 
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov EU. Organizácia 
zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy 
o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov 
vyhradeného výrobku.  

18. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, 
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je 
predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného používania, 
recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.  

19. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich 
prepravy.  

20. Zhodnocovanie odpadu je činnosť,  ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, 
alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností 
zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1. Zákona o odpadoch.  

21. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností 
zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2. Zákona o odpadoch 

§ 4 
Spoločné ustanovenia 

1. Pri nakladaní s odpadmi  alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie 
ľudí a životné prostredie. 

2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú do skupiny 20 podľa Katalógu odpadov 
ustanoveného vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3. Zakazuje sa: 

a) uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so 
zákonom o odpadoch a týmto VZN, t. z. vytvárať tzv. „čierne skládky“ odpadov, 

b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,  



c) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu alebo 
ukladaním do povrchových nádrží, t.z. vylievať odpadové oleje, vhadzovať odpad do 
povrchových a podzemných vôd a kanalizácie, 

d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s 
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných 
škodlivín, 

e) zneškodňovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a z parkov vrátane 
odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na súkromných a verejných pozemkoch t. z. ich 
spaľovať, alebo ukladať na tzv. „čierne skládky“ odpadov. 

4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol 
nezákonne umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (tzv. „čierna skládka“), je 
povinný to oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a obci, 
v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 

5. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, ktoré je 
v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo 
právnická osoba oznámiť obci priamo na obecnom úrade v čase úradných hodín, písomne 
na adresu obecného úradu alebo e-mailom na adresu starosta@lucina.sk alebo telefonicky 
na čísle 0917 439137.  

 

Časť II. 

Práva a povinnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 

 
§ 5 

Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov 
 

1. Pôvodca odpadov má právo: 

a) na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, vyseparovaných zložiek 
komunálnych odpadov v súlade so systémom zberu v obci, 

b) na zber a odvoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu, drobného stavebného 
odpadu podľa vopred vyhlásenej akcie, 

c) na primeraný počet vriec na vyseparované zložky KO alebo použiť vlastné vrecia alebo 
nádoby na vyseparované zložky komunálnych odpadov, 

d) na informácie o systéme zberu, o časovom harmonograme zberu vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu a objemného odpadu, 

e) na zabezpečenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v súlade so zavedeným 
systémom zberu KO v obci 

2. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný nakladať alebo inak s ním zaobchádzať v súlade 
s týmto VZN. Tiež je povinný: 

a) predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo 
a nebezpečné vlastnosti, 

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

c) separovať odpad podľa tohto VZN, 



d) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 

e) rešpektovať zákaz využívať zberné nádoby a vrecia na iný účel než na ktorý sú určené, 

f) umiestniť zberné nádoby a vrecia v deň odvozu tak, aby bol k nim umožnený prístup, 

g) zabezpečiť prístup k zberným nádobám a vreciam umiestneným na vlastnom pozemku a 
ich okolie tak, aby bolo možné zberné nádoby vyprázdňovať i v zimných mesiacoch, 

h) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob a vriec, aby sa tieto dali 
uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával a pri vyprázdňovaní neohrozoval zdravie 
pracovníkov organizácie poverenej zberom odpadov,   

i) rešpektovať zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene skládkovaním 
alebo spaľovaním, ako aj ukladať tento odpad do zbernej nádoby na zmesový 
komunálny odpad, 

j) rešpektovať zákaz vhadzovania vyseparovaných zložiek do zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad, 

k) rešpektovať zákaz vhadzovania drobného stavebného odpadu, nebezpečných odpadov, 
infekčných odpadov, výbušných odpadov, tekutých odpadov, horúceho popola, 
uhynutých zvierat, fekálií, odpadu zo žúmp a septikov do zberných nádob a vriec, 

l) rešpektovať zákaz spaľovania odpadu a vytvárania nelegálnych skládok, 

m) biologicky rozložiteľný odpad prednostne zhodnotiť v domácich alebo komunitných 
kompostoviskách a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR. 

3. Držiteľ odpadu (obec Lúčina, podnikatelia a iné organizácie u ktorých sa odpad nachádza) 
je povinný: 

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov ustanoveného vo vyhláške MŽP SR č. 
365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov  a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, 

d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 
inému, 

e) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich 
zhodnotenie, 

f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá,  o ich 
zhodnotení a zneškodnení, 

h) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou 
štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie, 

i) predložiť na vyžiadanie obci doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce 
spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
žiadosti. 



4. Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch, 
je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako oprávnenej osobe, ak ide o odpad vhodný 
na využitie v domácnosti okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu a požitých batérií 
a akumulátorov. 

5. Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa §5 ods. 4 tohto VZN, je povinná s ním 
zaobchádzať spôsobom a na účel podľa tohto odseku; po jeho prevzatí od držiteľa odpadu 
podľa §5 ods. 4 tohto VZN sa táto vec nepovažuje na odpad.  

6. Držiteľ odpadu zo septiku, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom septiku je povinný si 
na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie odpadu. Vykonávať zber, prepravu 
a zneškodňovanie odpadu zo septikov zabezpečujú na území obce výhradne oprávnené 
organizácie. Držiteľ odpadu zo septiku je povinný počas troch rokov viesť evidenciu 
a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodnenia odpadu oprávnenou organizáciou 
a o jeho bezpečnej likvidácii.  

7. Držiteľ starého vozidla, ktoré je odpadom, je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla 
osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa zákona o odpadoch alebo spracovateľovi 
starých vozidiel. Do splnenia tejto povinnosti je držiteľ starého vozidla povinný: 

a) Zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom 
poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či 
osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

b) Umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo 
životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti 
prírody a krajiny, aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí. 

8.    Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 
pneumatikou  odovzdať distribútorovi pneumatík alebo odovzdať pri vyhlásenom zbere 
pneumatík obcou. 

 

§6 

Práva a povinnosti obce 

 

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, okrem výnimiek, ktoré ustanovuje zákon 
o odpadoch,  zodpovedá obec Lúčina. 

2. Na území obce môže vykonávať činnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 
a DSO len oprávnená osoba. Výber oprávnenej osoby spadá výlučne do pôsobnosti obce, 
obec rozhoduje o výbere oprávnenej osoby, s ktorou uzatvorí zmluvu na nakladanie s KO 
a DSO, za ktoré zodpovedá. 

3. Obec zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov: 

a) zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu 
vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade 
so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci, 

b) zabezpečuje separovaný zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, 
viacvrstvové kombinované materiály, elektroodpady, nebezpečné odpady, batérie a 
akumulátory a objemný odpad, 



c) nezabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, nakoľko podľa 
Dohôd o triedenom zbere komunálnych odpadov a domácom kompostovaní 
biologických odpadov uzatvorených medzi pôvodcami odpadu a obcou je 
preukázané, že viac ako 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad podľa § 
81, ods. 21b) zákona o odpadoch. 

d) umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 
tretej osobe alebo príslušnej OZV pre daný vyhradený prúd odpadu na ich náklady 
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu 
z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v rozsahu 
potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber KO, 

e) umožňuje OZV pre obaly a neobaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, na 
základe OZV, zber vytriedených zložiek KO, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch, 

f) zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov 
z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

 

4. Obec má právo rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob v prípadoch, ak 
pôvodca odpadov neprispôsobí počet a objem zberových nádob množstvu ním 
produkovaného komunálneho odpadu. 

5. Obec zabezpečuje informovanosť občanov o nakladaní s odpadom; v dostatočnom 
časovom predstihu o mimoriadnych akciách zberu vyseparovaných zložiek odpadu t.j. 
termíny, miesta a pod.. Ďalej zabezpečuje osvetu o význame a spôsoboch ako znižovať 
množstvo odpadov, separovať odpady atď. Informácie budú oznamované prostredníctvom 
obecného rozhlasu, letákov, brožúr, plagátov a na úradnej tabuli obce. 

6. Obec zabezpečuje pre fyzické osoby množstvový zber DSO bez obsahu škodlivín.  

7. Obec rozhoduje o výbere OZV na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú s oprávnenou 
osobou na nakladanie s daným vyhradeným prúdom triedenej zložky komunálneho odpadu. 

8. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obcou a OZV je obec povinná požiadať 
koordinačné centrum o určenie, ktorá OZV zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky 
KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadu alebo uzatvoriť zmluvu s ďalšou OZV tak, aby 
bol kontinuálne zabezpečený zber odpadov z obalov a neobalov na základe OZV.  

 

 

Časť III.  

Systém zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

 

 
§ 7 

Druhy komunálnych odpadov a zberných nádob 
 

1. Obec na svojom území nariaďuje separovanie a zber nasledujúcich druhov odpadov. Obec 
zabezpečuje ich zber a prepravu  za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia: 

a) zmesový komunálny odpad  



b) drobný stavebný odpad 

c) objemný odpad 

d) vyseparované zložky komunálnych odpadov: 

- papier a lepenka 

- sklo 

- PET fľaše 

- ostatné plasty 

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia  

- batérie a akumulátory 

- viacvrstvové kombinované materiály 

- kovové obaly 

- odpad s obsahom škodlivín – nebezpečné odpady 

 

2. V systéme zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia uvedených druhov odpadov sú 
využívané: 

a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom  110 litrov 

b) zberné nádoby určené na vyseparované zložky komunálnych odpadov – sklo a PET 
fľaše s objemom 1 100 litrov 

c) vrecia na vyseparované zložky komunálnych odpadov 

d) vrecia na zmesový komunálny odpad  

e) smetné koše na zmesový komunálny odpad 

f) veľkokapacitné kontajnery. 

 
 

§ 8 
Zber zmesového komunálneho odpadu 

 

1. Za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce 
zodpovedá obec.  

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 
zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba – spoločnosť, s ktorou má obec 
uzatvorenú zmluvu na zber odpadov. 

3. Zber zmesového komunálneho odpadu na celom území obce je vykonávaný podľa 
harmonogramu zberu odpadov vypracovaného oprávnenou osobou – spoločnosťou, 
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.  Harmonogram je každoročne 
doručovaný do každej domácnosti a dostupný aj na web stránke obce www.lucina.sk.  

4. Pôvodca odpadu ukladá zmesový komunálny odpad do zberných nádob s objemom 110 l. 
V prípade potreby má domácnosť možnosť využiť na ukladanie zmesového komunálneho 



odpadu aj špeciálne označené vrece spoločnosti, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na 
zber odpadov, ktoré je možné zakúpiť si na Obecnom úrade. 

5. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu 
prostredníctvom priamej kúpy 110 l zbernej  nádoby  v trhovej cene. Je možné ju 
zabezpečiť prostredníctvom Obecného úradu alebo samostatne. 

 
 

§ 9 
Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu 

 

1. Všetci pôvodcovia odpadu sú povinní zapojiť sa do separovaného zberu odpadov podľa §7 
ods.1 písm.d) v súlade s týmto VZN. 

2. Zložky separovaného zberu sa zbierajú do farebne označených vriec, prípadne ľubovoľných 
vriec alebo iných vlastných nádob oddelene podľa druhu odpadu. Náklady na zabezpečenie 
zberných vriec na separovaný zber zložiek odpadu, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia 
zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. Náklady na zberné vrecia pre ostatné 
separovane zbierané zložky odpadu znáša obec. 

3. Sklo a PET fľaše sa zbierajú tiež do kontajnerov s objemom 1 100 litrov, ktoré sú 
umiestnené pred budovou Obecného úradu.  

4. Separovaný zber  je na celom území obce vykonávaný podľa harmonogramu zberu 
odpadov vypracovaného spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zber 
odpadov. Harmonogram je každoročne doručovaný do každej domácnosti a dostupný aj na 
web stránke obce www.lucina.sk. 

5. Vhadzovanie separovane zbieraných  zložiek komunálneho odpadu do zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad sa zakazuje. 

 
§ 10 

Separovaný zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy) 
 
 

 
1. OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch  znáša náklady na 
zber týchto zložiek odpadu.  
2.  Papier a lepenka sa zbierajú do modrých vriec.  
3. Plasty sa zbierajú do žltých vriec a do žltého kontajnera s objemom 1100 l , ktorý je 
umiestnený pred budovou Obecného úradu. 
4. Sklo sa zbiera do zelených vriec a do zeleného kontajnera s objemom 1100 l , ktorý je 
umiestnený pred budovou Obecného úradu. 
5. Kovy sa zbierajú do ružových vriec.  

6. Informácia o druhoch obalov a neobalových odpadov, ktoré patria, resp. nepatria medzi 
jednotlivé separované zložky je súčasťou harmonogramu, ktorý je každoročne doručovaný do 
každej domácnosti a dostupný aj na web stránke obce www.lucina.sk. 
 

§ 11 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 



1. Pôvodcovia odpadu si zhodnocujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad vrátane 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na vlastnom pozemku domácim 
kompostovaním. 

2. Obec poskytuje svojim občanom na podrvenie drevnej hmoty záhradný drvič.  

3. Vhadzovanie BRKO zo zelene do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 
veľkokapacitných kontajnerov a zberných vriec sa zakazuje, podobne i jeho ukladanie na 
nelegálne skládky odpadov a spaľovanie.  

4. Obec nezabezpečuje zber pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nakoľko podľa Dohôd 
o triedenom zbere komunálnych odpadov a domácom kompostovaní biologických odpadov 
uzatvorených medzi pôvodcami odpadu a obcou je preukázané, že viac ako 50 % obyvateľov 
obce kompostuje vlastný odpad podľa § 81, ods. 21b) zákona o odpadoch. 

 

§ 12 

Separovaný zber jedlých olejov a tukov 

 

 

1. Občania si individuálne zabezpečujú zber a prepravu použitých olejov a tukov.   

2. Zakazuje sa zmiešavať jedlé oleje a tuky s komunálnym odpadom, ukladať na verejné 
priestranstvá, k odpadovým nádobám a pod.  

 
§ 13 

Zber drobného stavebného odpadu 

1. Drobný stavebný odpad (DSO), ktorý vznikol pri drobných udržiavacích prácach 
vykonávaných svojpomocne fyzickou osobou sa zbiera do veľkoobjemových kontajnerov 
umiestnených 2x do roka vopred vyhlásenou akciou na určených stanovištiach.  

2. Občan si iné nakladanie s DSO v súlade so zákonom o odpadoch zabezpečuje sám. 

3. Zakazuje sa vhadzovanie DSO do zberných nádob určených pre systém zberu 
komunálneho odpadu a ukladanie DSO na nelegálne skládky odpadov.  

 
§ 14 

Zber objemného odpadu 

 

1. Pôvodca odpadu môže objemný odpad uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú 
rozmiestnené na určených stanovištiach najmenej 2x do roka vopred vyhlásenou akciou.  

2. Pôvodca odpadu je povinný minimalizovať objem odpadu, napr. stlačením, rozobratím 
a vyseparovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu.  

3. Iné nakladanie s objemným odpadom sa zakazuje, najmä jeho vhadzovanie do zberných 
nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, ukladanie vedľa 
zberných nádob, ukladania na nelegálne (čierne) skládky odpadov a jeho spaľovanie. 

 



§ 15 

Zber elektroodpadu z domácností  

1. Obec má uzatvorenú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém 
združeného nakladania s elektroodpadmi.  

2. Elektroodpady z domácností sú zbierané 2x do roka podľa harmonogramu. 

3. Elektroodpady z domácností je možné bezplatne odovzať aj prostredníctvom spätného 
zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení.  

4. Iné nakladanie s elektroodpadmi z domácností sa zakazuje, najmä ich vhadzovanie do 
zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, ukladanie 
vedľa zberných nádob, ukladania na nelegálne skládky odpadov, spaľovanie. Zakazuje sa 
tiež odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. rôzni mobilní výkupcovia, pouliční 
zberači), s ktorými nemá obec uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti. 

 
§ 16 

Zber odpadov s obsahom nebezpečných látok - nebezpečných odpadov 

 

1. Nebezpečné odpady sú zbierané 2x do roka podľa harmonogramu. 

2. Iné nakladanie s nebezpečnými odpadmi z domácností sa zakazuje, najmä ich vhadzovanie 
do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, 
ukladanie vedľa zberných nádob, ukladania na nelegálne skládky odpadov, spaľovanie. 

 
 

§ 17 
 

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 
 
1. Batérie a akumulátory sú zbierané 2 x do roka podľa harmonogramu.  

2. Iné nakladanie s batériami a akumulátormi sa zakazuje, najmä ich vhadzovanie do zberných 
nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, ukladanie vedľa 
zberných nádob, ukladania na nelegálne skládky odpadov a spaľovanie.  

 
 

§ 18 
Zber pneumatík 

 
1. Pôvodca odpadu z pneumatík má povinnosť tento odpad bezplatne odovzdať distribútorovi 

pneumatík okrem  odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla 
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých 
vozidiel.  

2. Iné nakladanie s pneumatikami sa zakazuje, najmä ich vhadzovanie do zberných nádob 
určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, ukladanie vedľa zberných 
nádob, ukladania na nelegálne skládky odpadov a spaľovanie.  

 
§ 19 

Nakladanie s kalmi zo septikov a žúmp 
 



1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len 
      organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.  
2. Majitelia septikov, žumpy resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú 
     povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej 
    organizácie. 
3. Každý majiteľ septiku, žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať 
    doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku, žumpy oprávnenou organizáciou a o jeho 
    bezpečnej likvidácii. 

 
§ 20 

Nakladanie s veterinárnymi a humánnymi liekmi 
 
 1. Nespotrebované veterinárne a humánne lieky je občan povinný bezplatne odovzdať 

verejnej lekárni, ktorá má povinnosť ich zhromažďovať. 
2. Iné nakladanie s nespotrebovanými liekmi je zakázané.  
 
 
 

Časť IV 
Kontrola a sankcie 

 
§ 21 

Kontrolná činnosť 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
a) poslanci obecného zastupiteľstva v Lúčine 
b) členovia Komisie pre verejný poriadok a ekológiu 
c)starosta obce Lúčina 
d)osoby poverené Obecným úradom v Lúčine 
 

§ 22 
Priestupky a sankcie 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, 

b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,  

c) uloží do zbernej nádoby  určenej na separovaný zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý 
je zberná nádoba určená 

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 tohto VZN, 

e) neposkytne obcou požadované údaje. 

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) tohto VZN možno fyzickej osobe uložiť pokutu 
do výšky 1500 Eur.  

3. Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

4. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní 
priestupkov, ak toto VZN neustanovuje inak. 

§ 23 



Záverečné ustanovenia 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  obce Lúčina  
dňa:  14.12.2017 uznesením č. 8/2016. 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 

dňa: 19.12.2017 

2)  a zvesené dňa:  

3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčina č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2018. 

4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2017 zo dňa 10.11.2016. 

 
 
 
 
 

V Lúčine, dňa 14.12.2017 

 

 

Mgr. Roman Chovanec 

starosta obce Lúčina 
 


