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Obec Litmanová, Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 81 ods.  8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Litmanová 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

odpadmi na území obce Litmanová 
 

1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
Litmanová, 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 a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov 
a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 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 a o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu. 
 

2 
Základné ustanovenia 

 
1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti 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 činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, 
za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich 
individuálnu rekreáciu, napríklad do 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, cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej 
zelene na pozemkoch fyzických osôb.  
2. 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.  
3. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 
komunálnych odpadov.  



4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  
5. Drobný stavebný odpad 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.  
6. Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady 
( odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií ) vrátane ich zložiek z 
triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto podskupiny: 20 01 
zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane 
odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.  
 

 3 
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom 

 
Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad, t. j. komunálny odpad po 
vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do 
zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce.  
 

 4 
Spôsobom zberu drobného stavebného odpadu 

 
1. Na zber DSO sa používajú veľkoobjemové kontajnery, prípadne sa použije systém naloženia 
odpadov priamo na ložnú plochu vozidla.  
2. Pri predpokladanej tvorbe DSO v domácnosti požiada obyvateľ pristavenie VOK alebo vozidla 
vždy vopred pred plánovaným vytvorením odpadov. Pri požiadavke uvedie, aké množstvo 
odpadov sa vytvorí a aké bude zloženie týchto odpadov. Obec zabezpečí pristavenie VOK alebo 
vozidla na dohodnuté miesto na potrebný čas.  
3. Obyvateľ - užívateľ pristaveného VOK alebo vozidla je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k 
preplneniu kontajnera a tým k znečisteniu okolia odpadmi. V prípade potreby požiada obyvateľ o 
opakované pristavenie VOK alebo vozidla.  
4. Obec zabezpečí odvoz takto zhromaždených DSO, prípadne rozhodne o spôsobe a mieste ich 
druhotného využitia.  
5. PO a FO si odber a zneškodňovanie DSO zabezpečujú na vlastné náklady na základe 
objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo k znečisteniu 
verejných priestranstiev a okolia.  
 

5 
Zber zmesového komunálneho odpadu 

 
1. Zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce Litmanová pre všetkých 
pôvodcov komunálneho odpadu.  
2. Držitelia komunálnych odpadov sú v rámci zberu povinní triediť zložky odpadu podľa 
jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia.  
3. PO a FO si zabezpečujú zberné nádoby na vlastné náklady.  
4. Na účely zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú nasledujúce veľkosti zberných nádob:  
- 110 l KUKA nádoba  
- 1100 l MOK  
- EKOS vrece  
- RECY vrece na zber triedených zložiek komunálnych odpadov  



- 120 – 240 l nádoby na zber biologicky rozložiteľných odpadov  
- 450 – 1500 l špeciálne MOK na triedený zber zložiek KO  
5. Interval vývozu komunálneho odpadu (KO) v obci Litmanová je určený červenými (Č) 
a žltými (Ž) nálepkami na KUKA nádobe:  

Č = vývoz KO každý štvrtý týždeň  
Ž = vývoz KO každý druhý týždeň  

 
Nálepky sú určené počtom osôb v domácnosti a to takto: 

Č - domácnosť s počtom osôb 1 – 3 (uplatnená úľava v 3-člennej domácnosti)  
Ž - domácnosť s počtom osôb 3 – 6 (neuplatnená úľava v 3-člennej domácnosti) 

S počtom osôb 6 a viac v domácnosti majú nárok na dve KUKA nádoby s nálepkami: 
Č + Ž - domácnosť s počtom osôb 6 – 9 (možná 1 úľava v 6-člennej domácnosti) 
Ž + Ž - domácnosť s počtom osôb 9 – x (možné 2 úľavy v 9-člennej domácnosti) 

 
6. Do zberných nádob na zmesový KO je povolené ukladať iba zmesový KO z domácnosti nie 
stavebné a podobné odpady ( zemina, kamene, drevo a pod.)  
7. Deň zberu zmesových komunálnych odpadov je určený v zmysle rozpisu, ktorý je zverejnený 
na úradnej informačnej tabuli. Pri zmene vývozu zmesového KO bude obec vopred informovať 
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).  
8. Je zakázané spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 
zariadeniach v domácnosti.  
9. O možnosti využitia čistých drobných stavebných odpadov na zarovnávanie terénu na území 
obce rozhodne obec v každom jednotlivo prípade zvlášť, pričom určí obdobie a miesto takého 
využitia. 
 

6 
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 
1. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:  
a. Sklo,  
b. Papier,  
c. Plast,  
d. Kov,  
e. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,  
f.  Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  
g. Jedlé oleje a tuky z domácností,  
h. Elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a 
akumulátory,  
i. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 
pomôcky,  
j. Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraným spolu s obalmi,  
k. Objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín,  
l. Textil,  
m. Kal so septikov,  
n. Staré vozidlá  
 
2. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci 
podľa tohto nariadenia.  
 
 



7 
Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín 

 
Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 
škodlivých látok sú držitelia KO povinní umiestňovať do kontajnerov na zber objemného 
odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce podľa Harmonogramu 2 x ročne.  
 

8 
Triedený zber skla, papiera, plastov a kovov 

 
1. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a 
oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:  
- sklo: do zelenej zbernej nádoby (Š-MOK) umiestnenej pri rodinnom dome súp. č. 138 a 148 
(spodná ulica) 
- plast: do žltej zbernej nádoby (Š-MOK) ) umiestnenej pri bytovke č.118, s.č.148 a horná 
zastávka 
- kov : do červenej zbernej nádoby ( Š-MOK) ) umiestnenej pri rodinnom dome súp. č. 138 a 148 
(spodná ulica). 
2. Do domácností v rodinných domoch obec poskytne podľa potreby distribúciu RECY – vriec – 
zelené, modré, žlté, červené.  
3. Zaplnené RECY-vrecia vyložia obyvatelia v deň stanovený v zvozovom kalendári k zbernej 
nádobe na zmesový komunálny odpad alebo k vstupnej bráne svojho rodinného domu k prístupovej 
ceste na viditeľné miesto, pričom obdržia prázdne nové RECY-vrece v porovnateľnom počte 
vyložených vriec. 
 

9 
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov 
 

Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane 
odpadu z cintorínov takto:  
 
- Naloženie biologicky rozložiteľného odpadu na ložnú plochu vozidla a zabezpečenie jeho 
znehodnotenia na vlastnom obecnom kompostovisku. 

- Občania v rodinnej zástavbe a občania v bytových domoch kde to dovoľujú miestne 
podmienky, kompostujú biologicky rozložiteľný odpad vo vlastných zariadeniach na 
kompostovanie.  

10 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

 
1. V obci je zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pri bytovom 
dome súpisné číslo 118. Obyvatelia môžu využívať špeciálnu bio nádobu, do ktorej vložia 
predmetný odpad.  

2. Obec podľa ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“), má zabezpečiť triedený 



zber biologický rozložiteľného kuchynského odpadu alebo sa preukáže, že 100 % obyvateľov 
obce kompostuje vlastný odpad. 

3. Obec podá každej domácnosti PREHLÁSENIE o separácií biologicky rozložiteľného odpadu 
na vlastnom pozemku, ktorý bude slúžiť na preukázanie sa o 100 % kompostovaní biologický 
rozložiteľného kuchynského odpadu. 

4. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom ( ďalej 
BRKRO) od prevádzkovateľa je zodpovedný prevádzkovateľ.  

5. BRKRO sa zakazuje ukladať do nádob určených pre obyvateľov a do nádob určených na iný 
odpad.  

6. Náklady spojené s nakladaním s BRKRO platí prevádzkovateľ.  

7. Nakladanie s BRKRO musí spĺňať požiadavky ustanovené Nariadeniami Európskeho 
parlamentu a Rady.  

8. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi.  

9. Prevádzkovateľ 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.  

10. Pri nakladaní s týmto odpadom je nutné postupovať v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva.  
 

 11 
Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých 

prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 
 

1. Obyvatelia môžu odovzdávať použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a 
akumulátory v deň zberu, podľa pravidiel zberu NO.  

2. Zber elektroodpadu je spravidla 2x ročne spojený so zberom NO podľa harmonogramu.  

3. Použité batérie je zakázané ukladať do zberných nádob a vriec určených na iný odpad.  
 

12 
Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 
 

1. Nespotrebované lieky sú obyvatelia povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré ich 
zhromažďujú.  

2. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob a vriec určených na iný odpad.  
 

 13 
Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 
1. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať do špeciálneho kontajnera označeného na zber tohto 
odpadu, ktorý sa nachádza pred kultúrnym domom.  



2. Oleje a tuky je nutné po vychladení preliať do uzatvárateľných a uzavretých plastových fliaš 
pochádzajúcich z balených potravín, vôd.  

3. Nakladať s použitými jedlými olejmi a tukmi môže len obec, alebo iný subjekt, ktorý má s 
Obcou zmluvu a povolenie na takúto činnosť.  
 

 14 
Spôsob a podmienky triedeného zberu textilu 

 
1. Textil vhodný na zber je:  
- Čisté a suché šatstvo  
- Topánky v pároch, extrémne nezničené  
- Doplnky k oblečeniu, rukavice, čiapky a pod.  
 
2. Textil môžu občania bezplatne odovzdať do špeciálnych zberných nádob, ktoré sú v obci 
dostupné oproti domu so súpisným číslom 138 (spodná ulica) 

3. Vykonávať zber, prepravu a ďalšie nakladanie s textilom môže len spoločnosť, ktorá má na 
túto činnosť uzatvorenú zmluvu s Obcou.  
 

 15 
Kal so septikov 

 
1. Majitelia septikov, ktorí nie sú napojení na kanalizačnú sieť, sú povinní zabezpečiť na vlastné 
náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie.  

2. Majiteľ septika je povinný po dobu 2 rokov uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo 
septika oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.  

3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov a žúmp môže len spoločnosť, 
ktorá má na túto činnosť oprávnenie.  
 

16 
Staré vozidlá 

 
1. Ak sa u obyvateľa na území obce nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je povinný na 
vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je odpadom, 
oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi starých 
vozidiel. O takomto odovzdaní vozidla je povinný uchovávať doklad odoberajúcej organizácie.  

2. Držiteľ starého vozidla, je povinný 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.  

3. Ak obyvateľ ako držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť, obec zabezpečí odovzdanie 
takéhoto starého vozidla na určené parkovisko, o čom obec držiteľa vozidla upovedomí, ak je 
držiteľ známy. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla – obyvateľ.  
 

 
 
 



17 
Zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva 

 
A. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 

77/2015 o odpadoch, nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k: 
- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín 

a živočíchov 
- obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu/ochrana kultúrneho a 

prírodného dedičstva  

B. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom 
hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky. 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:  
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13písm.a) zákona o odpadoch],  
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je 

zberná nádoba určená [§ 81ods.6písm.a) zákona o odpadoch],  

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto nariadením a zákonom o odpadoch 
[§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],  

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods.2 zákona o odpadoch,  
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,  
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,  
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77ods. 4 zákona 

o odpadoch, 
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, 
l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6 zákona o odpadoch,  
m) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13 zákona o 

odpadoch, 
n) koná v rozpore s § 14 ods. 6 zákona o odpadoch, 
o) nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25 zákona o odpadoch, 
p) nakladá s elektro-odpadom v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch, 
q) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49 zákona o odpadoch, 
r) nesplní povinnosť podľa § 63 ods.1, § 67 ods.1 zákona o odpadoch, 
s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9 zákona o odpadoch,  
t) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88 

zákona o odpadoch).  
2. Priestupky  / písm. a-k / prejednáva obec a za priestupok  môže  uložiť pokutu do 1 500 eur, 

priestupok / písm. l-t / prejednáva Okresný úrad a ten môže uložiť pokutu do výšky 2 500 eur. 
Výnosy pokút uložených za priestupky obcou  sú príjmom rozpočtu obce a uložené pokuty 
Okresným úradom sú príjmom Environmentálneho fondu. 
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Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 
1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z sa hlási:  



- Orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  
- Obci Litmanová  
2. Oznámenie možno uskutočniť osobne alebo na telefónnom čísle 052 42 86 201, emailom: 
podatelna@litmanova.sk, poštou na adresu Litmanová 79, 065 31 Litmanová.  
3. Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode 
sa táto nehnuteľnosť nachádza.  
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Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z- o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.  

2. Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých 
skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.  

3. Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Litmanová stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Litmanová 
č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Litmanová.  

4. Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa  
14.12.2021 uznesením č. 13/20/2021 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Nataša Hlinková 
          starostka obce 

 
 
 
 
 
Vyvesené: 16.12.2021                                                  Zvesené: 31.12.2021  

 


