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Obecné zastupiteľstvo Obce Lietavská Svinná – Babkov vo veciach územnej samosprávy
v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods.7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1

Predmet úpravy a cieľ odpadového hospodárstva
1. Obec Lietavská Svinná - Babkov všeobecne záväzným nariadením o nakladaní

s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi upravuje v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom (KO) a drobnými stavebnými
odpadmi (DSO) na území obce,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce,
najmä zberu:
• elektroodpadov z domácností,
• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov,
• veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
• jedlých olejov a tukov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných
látok na území obce,
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
i) prevádzkovaní zberného dvora na území obce,
j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21
zákona o odpadoch pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
2. Cieľom odpadového hospodárstva Obce Lietavská Svinná - Babkov je zabezpečiť správne
nakladanie s odpadmi v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného
poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Lietavská Svinná – Babkov.
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DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, ktorého 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 osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. 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, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu.
6. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.
7. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
8. Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad 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. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
10. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa
Katalógu odpadov; sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z
potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z
papiera a lepenky.
11. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z
potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od
fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci z
prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická
osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov
sociálnych služieb a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“).
12. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v
prílohe osobitného predpisu.
13. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s
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ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo
spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal; za obaly sa považujú aj
nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
14. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a
ktorý je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla a
viacvrstvových kombinovaných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť
komunálneho odpadu.
15. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim
zložením, charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností
fyzických osôb; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať
domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z
domácností.
16. Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo
charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad (napr.
nábytok a jeho časti, sanita, koberce, tabuľové sklo, okná, a pod.)
17. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou.
§3
Povinnosti pôvodcu KO a DSO
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec , ak zákon o odpadoch
neustanovuje inak.
2. Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného
prúdu odpadu financujú od 1. júla 2016 výrobcovia vyhradených výrobkov.
3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu.
4. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
5. Pôvodca odpadu je povinný:
a) zabezpečiť zberné nádoby proti odcudzeniu,
b) dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky
činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu,
c) jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín nemiešať do KO a zabezpečiť ich
vhodné zhromaždenie; zber KO a jeho zložiek sa vykonáva podľa § 4 tohto VZN.
6. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, prepravu komunálnych
Odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, môže ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich
spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií
a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety
uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona o odpadoch s organizáciou zodpovednosti
výrobcov, s ktorou obec uzavrelo zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona o odpadoch.
7. Nezákonne umiestnený odpad na území obce môže akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy alebo obci.
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TRETIA ČASŤ
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
§ 4 Zber komunálneho odpadu a jeho zložiek
1. Systém zberu odpadu do zberových nádob zodpovedajúcich normám DIN 30700,
30740 a STN EN 13071-2 v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce (ide o nádoby o objeme 110 l, 120 l,
240 l a 1 100 l).
2. Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stojísk, ich
používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo
odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje.
3. Zákaz podľa ods. 2 sa nevzťahuje na :
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) realizované
po dohode s organizáciou poverenou zberom,
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami,
napríklad ich odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných
nádob.
4. Pôvodcovia KO sú povinní do určených zberných nádob umiestňovať oddelene
odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
5. Zberné nádoby sú vo vlastníctve pôvodcu odpadu. Pôvodca odpadu je povinný na
obecnom úrade zakúpiť potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
6. Úhradu za zbernú nádobu na zmesová komunálny odpad je pôvodca odpadu povinný
zaplatiť obci pri prevzatí:
a) kontajner KUKA 110 lit. z pozinkového plechu – 13,30 €,
b) kontajner KUKA 120 lit. plastový – 13,30 €
7. Pre územie obce sa určuje interval vývozu zberných nádob nasledovne:
a) pre rodinné domy 110 (120) litrové nádoby alebo 240 litrové nádoby a to
s intervalom vývozu jedenkrát za 14 dní:
 pre rodinné domy s 1 – 5 obyvateľmi 110 l (120 l) nádoba = 1 ks označená jednou
nálepkou na nádobu,
 pre rodinné domy so 6 a viac obyvateľmi 240 l nádoba = 1 ks označená dvoma
nálepkami na nádobu, alebo 110 l (120 l) nádoba 2 ks, každá označená jednou
nálepkou,
 pre rodinné domy s obyvateľmi, ktorým nepostačuje počet nádob, je zavedený vývoz
PP = 240 l nádoba – 1 ks označená dvoma nálepkami (s.č. + PP) na nádobu alebo 110
l (120 l) – 1 ks označená jednou nálepkou PP),
b) pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov s prevádzkou na území obce
je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní bez ohľadu na počet zakúpených
nádob.
8. Zberná nádoba musí byť označená nálepkou obce.
9. Do zberných nádob určených na zber KO sa nemôžu ukladať látky inak využiteľné,
s ktorými sa nakladá oddelene.
10. Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, DSO,
objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny,
zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových
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výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia
zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými
prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto
zneškodnenia odpadu.
11. Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov odpad v nich
uložený na iný účel ako jeho zneškodnenie.
12. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať.
13. Ukladať alebo sypať odpad do iných nádob ako pridelených a mimo nádob je zakázané.
14. Na zber vytriedeného KO sa určujú farebne zberné nádoby, ktoré poskytuje zmluvný
partner obce.
15. Plasty pôvodca ukladá do plastových vriec a odoberajú sa v termínoch určených obcou.
16. Kovy, kovové obaly a kompozitné obaly pôvodca ukladá do zberných nádob hnedej
farby.
17. Papier pôvodca ukladá do zberných nádob modrej farby.
18. Sklo pôvodca ukladá do zberných nádob zelenej farby.
§5
Odvoz komunálneho odpadu
1. KO je riadne pripravený k odvozu, ak:
a) je riadnym spôsobom uložený v uzavretých zberných nádobách,
b) je umožnený prístup k zberným nádobám,
c) sú zberné nádoby umiestnené v súlade s § 6 tohto VZN,
d) nie je obsah nádoby zamrznutý,
e) zberná nádoba nie je preťažená.
2. Pôvodca odpadu je povinný dbať na to, aby KO bol na odvoz riadne pripravený, aby
boli umožnené všetky práce spojené s odvozom a bolo zabezpečené riadne uskladnenie
odpadu.
3. Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz, zmluvný partner obce požiada vlastníka,
užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti o odstránenie nedostatkov. Pokiaľ sa tak nestane,
vlastník, užívateľ alebo správca odvezie odpad na svoje náklady dokladovateľným
spôsobom. Zmluvný partner obce upovedomí o neodstránenom nedostatku obec.
4. Ak sa pri vývoze KO zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria (§ 4
ods. 10), nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení zmluvným partnerom obce je
vlastník, užívateľ alebo správca povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na
svoje náklady do 3 dní.
5. Odpad musí byť vyvážaný minimálne jedenkrát za 14 dní.
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§6
Umiestnenie zberných nádob
1. Vlastník, užívateľ, správca nehnuteľnosti je povinný dodržiavať hygienické a estetické
podmienky a dbať hlavne na to, aby :
a) bol k zberným nádobám za účelom odvozu zabezpečený ľahký a dostatočne široký
prístup,
b) nebol rušený vzhľad okolia a aby manipulácia so zbernými nádobami
nespôsobovala prekročenie prípustnej hranice hlučnosti,
c) bolo s nádobami nakladané šetrne.
2. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
§7
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1. K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a keramiky.
2. Obec nemá zavedený zber drobného stavebného odpadu.
Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú
časť zhodnotiť a umiestniť v príslušných zberných nádobách.
3. Stavebný odpad, ktorý nie je DSO (napr. strešná krytina, dlažba, tehly, tvárnice), je
povinný jeho pôvodca alebo držiteľ zneškodniť uložením na skládke dokladovateľným
spôsobom.
4. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať spôsobom, ktorý je
bezpečný a neznečisťuje zložky životného prostredia (voda, pôda, zeleň, ovzdušie), mimo
verejných priestranstiev alebo na verejnom priestranstve so súhlasom obce.

§8
Spôsob zberu objemného odpadu
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Je to hlavne nábytok, staré okná, dvere,
nádoby, plechové rúry.
2. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou.
3. Obec zabezpečí informovanosť občanov o zbere objemného odpadu v dostatočnom
časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému obce (na úradnej tabuli a ďalších informačných tabuliach, v obecnom rozhlase,
na internete). V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkokapacitné
kontajnery rozmiestnené, druhy odpadu, pre ktorý sú určené a miesta uloženia.
4. Obyvateľ je povinný poukladať objemný odpad do zberného kontajnera tak, aby
zaberal čo najmenej miesta.
5. Na odvoz objemného odpadu si môže občan individuálne objednať u zmluvného
partnera obce za odplatu veľkokapacitný kontajner.
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§9
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, 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.

ŠTVRTÁ ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
§ 10
Elektro odpad z domácností
1. Elektro odpad z domácností nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, je možné ho
odovzdávať štyrikrát do roka organizovaným zberom v obci podľa harmonogramu
vývozu.
2. Elektro odpad z domácností je tiež možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu
elektro odpadu distribútorovi elektrozariadení (pri predaji nového elektro zariadenia na
výmennom základe kus za kus) alebo prostredníctvom zberného miesta elektro odpadu
(v prípade veľmi malého elektro odpadu s vonkajším rozmerom najviac 25 cm a elektro
odpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektro zariadenie).
3. Elektro odpad je zakázané odovzdať iným subjektom, ako ustanovuje toto nariadenie,
napr. pouličným výkupcom.

§ 11
Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Odpady z papiera sa triedia do zberových nádob modrej farby.
Patria sem: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové
obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy.
Nezbiera sa: znečistený, mastný a mokrý papier, použité plienky a hygienické potreby,
obaly z masla, obaly z nápojových kartónov, obaly od vajec.
2. Odpady z plastu sa triedia do plastových vriec.
Patria sem: PET fľaše, tégliky, fólie, obaly od kečupov a horčíc, plastové tašky a vrecká,
obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže).
Nezbiera sa: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly
z nebezpečných látok (ako napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), hygienické
potreby, žalúzie, sifóny, rolety, hadice z vysávačov, znečistené fólie zo stavieb, guma,
tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky,
plexisklo, lexan, strešná krytina.
3. Odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do zberových nádob hnedej farby.
Patria sem: plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly,
uzávery z jogurtov, kompótov, kovové súdky.
Nezbiera sa: kovové obaly kombinované s inými materiálmi, hadice, autoplasty, žalúzie.
4. Kompozitné obaly – VKM (tetrapak) sa triedia do zberových nádob hnedej farby.
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Patria sem: neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína
a iných nápojov zložené s vrstiev tzv. viacvrstvové kombinované materiály).
5. Odpady zo skla sa triedia do zberových nádob zelenej farby.
Patria sem: nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, poháre od
kompótov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka,
sklenené vázy
Nezbiera sa: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo
kontaminované s iným materiálom, sklo znečistené hlinou.
§ 12
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov
odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa
zbierajú spolu s týmto odpadom.
2. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad alebo nádob určených na triedený zber odpadu.
3. Nebezpečný odpad z domácností je možné odovzdávať štyrikrát do roka organizovaným
zberom v obci podľa harmonogramu vývozu.
Nebezpečný odpad:
Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné
materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL.
Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.
4. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom
totožnosti.

§ 13
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
1. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do odpadových
vôd.
2. Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných
lekárňach.
§ 14
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Zaraďujú sa k vedľajším živočíšnym produktom.
2. Jedlé oleje a tuky z domácností je možné bezplatne odovzdávať na obecnom úrade.
Odovzdávajú sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa
nevracajú.
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§ 15
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania
1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností patria:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
zvyšky jedla, škrupinky z orecha, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité
papierové vreckovky a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá
lepenka, nespracované zostatky surovín.
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácností majú možnosť
obyvatelia kompostovať a ukladať do kompostovacich zásobníkov, ktoré zabezpečila
obec.
3. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre
obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad vo svojich kompostavacich
zariadeniach.
§ 16
Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
1. Medzi zelený odpad patrí: 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.
2. Biologicky rozložiteľný odpad sa v rodinných domoch kompostuje vo vlastnom
kompostovacom zásobníku, ktorý zabezpečila obce, a tak predchádzať vzniku odpadu (§
3 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého obyvateľ obce je povinný podieľať sa na ochrane a na
zveľaďovaní životného prostredia).
3. Odpad z cintorína sa zberá do veľkokapacitného kontajnera. Je zakázané do tohto
kontajnera umiestňovať iný odpad ako ten, ktorý pochádza z cintorína.
§ 17
Textil
1. Textil sa ukladá do zberných nádob na textil, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.
2. Vhodné na zber sú:
a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále),
d) prípadne iné druhy textilu, ak tak obec ustanoví.
§ 18
Prevádzkovanie zberných dvorov
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Na území obce sa zberný dvor nenachádza.
PIATA ČASŤ
SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
§ 19
Nahlasovanie odpadu umiestneného v rozpore so zákonom o odpadoch
1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom o
odpadoch, môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.
2. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu je možné:
a) ústne na Obecnom úrade v čase úradných hodín,
b) písomne na adrese: Obec Lietavská Svinná - Babkov, Obecný úrad Lietavská Svinná
160, 013 11 Lietavská Lúčka,
c) telefonicky na číslo telefónu 041/5688 615, 0903 566 586
d) elektronicky na emailovú adresu obce.

§20
Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárska:
a) prejednáva pokuty za priestupky (§115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.
§21
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší ustanovenia § 115 ods.1 zákona o odpadoch.
2. Za priestupok podľa § 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do
1.500,- €.
3. Za priestupok podľa § 115 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do
2.500,- €.
4. Priestupky podľa § 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch prejednáva obec, priestupky
podľa § 115 ods. 3 písm. b) prejednáva okresný úrad.
5. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa §115 ods. 7 písm. a) sú príjmom obce.
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednaní
priestupkov.
§22
Pokuty
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa § 116 zákona o odpadoch.
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ŠIESTA ČAST
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 23
Spoločné ustanovenia
1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
KO a DSO, ktoré vznikli na území obce, sú upravené vo VZN Obce Lietavská Svinná –
Babkov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú poverení pracovníci OcÚ.

§24
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Lietavská Svinná Babkov dňa 11. 12. 2020 uznesením č. 93/2020.
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom
v Lietavskej Svinnej a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť VZN č. 7/2015.

Lietavská Svinná – Babkov dňa 11. 12. 2020

............................................
Vladimír Jamečný
starosta obce
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