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Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej,  na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) cit. Zákona a v súlade s ust. § 
39 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákonom č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady vydáva pre katastrálne územie obce Litmanová toto všeobecne záväzné 
nariadenie o zbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu a o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, vznikajúceho na území obce (ďalej 
len VZ7 ): 
 

 
Článok  I. 

Úvodné ustanovenia 
 

7akladanie s odpadom  sa upravuje na  princípe  

„komunálnej solidarity“ 
za účelom  

� predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať tvorbu odpadov 
rozvojom  separovaného zberu druhotných surovín z odpadov  

� vytvárať podmienky na opätovné používanie niektorých druhov odpadov 
�  zvyšné odpady zneškodňovať  spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a 

nepoškodzujúcim životné prostredie 
s cieľom 

VYBUDOVAŤ A UDRŽIAVAŤ ČISTÚ OBEC LITMA7OVÁ. 
 
1. Toto VZN  upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických a fyzických osôb 

oprávnených k podnikaniu, oprávnených organizácií na nakladanie s odpadmi  a orgánov 
Obce Litmanová (ďalej len Obec) pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi  na území obce. 

2. Ďalšie povinnosti právnických a fyzických osôb, oprávnených k podnikaniu (ďalej len 
POaFO), ktoré im vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch a súvisiacich predpisov 
pri nakladní s dpadmi, nie sú týmto VZN dotknuté.  

3. Toto VZN  sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi 
odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi a tým: 
a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov  
b) zabezpečiť zberné nádoby a obaly zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov  
c) vytvoriť podmienky na oddelený zber vytriedených zložiek z komunálnych odpadov  
d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej však 2x do roka 

- zber a prepravu veľkoobjemových odpadov  
- zber a prepravu oddelene vytriedených zložiek z komunálnych odpadov  s obsahom 

škodlivín  
- zber a prepravu drobných stavebných odpadov  
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e) ustanoviť povinnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi  (ďalej len KO) a drobnými  
stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) na území obce.  

Článok  II. 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Odpadom je hnuteľná vec, 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. Rodinný dom (ďalej len RD) je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 

vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac 3 byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43 b 
ods. 3 stavebného zákona). Pre potreby tohoto VZN sa za rodinný dom považujú aj bytové jednotky 
v bytových domoch. 

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

4. Pôvodcovia sezónnych odpadov sú takí pôvodcovia, ktorí produkujú odpady v niektorom období 
v roku a množstvo nimi vyprodukovaných odpadov  nie je možné vopred určiť (chalupári, chatári, 
trhovníci, jarmočníci,  kolotoče  apod.). Pre potreby tohoto VZN sa posudzujú ako právnické a fyzické 
osoby oprávnené k podnikaniu s povinnosťou zapojiť sa do množstvového systému nakladania s KO a 
DSO prostredníctvom Obce. 

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.  
Pre KO a DSO, ktoré sa vyprodukujú na území obce obyvateľmi a sú uložené v zberných nádobách 
v súlade so systémom zberu, upraveným týmto VZN, je  držiteľom Obec.  

6. Komunálne odpady sú odpady, vznikajúce na území obce: 
a) pri činnosti fyzických osôb – obyvateľov obce 
b) z činnosti  PO a FO 
c) z činnosti Obce pri čistení verejných komunikácií,  pri údržbe  verejnej zelene vrátane  cintorínov 
d) pri činnosti obyvateľov alebo PO a FO tvoriacich sezónne KO (záhumienky, chalupári, kolotoče, 

predajné stánky  a pod.) 
7. Drobné stavebné odpady  sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ale 
postačuje ohlásenie stavebnému úradu (obci), alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu (obci). V prípade, že pre obyvateľa vykonáva práce na objednávku organizácia 
alebo živnostník ako svoju podnikateľnú aktivitu (napríklad oprava bytového jadra, maľovanie bytu 
apod.), považuje sa za pôvodcu odpadov z tejto činnosti podnikateľ a nie obyvateľ. 

8. Zložka komunálnych odpadov   je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu . 

9. Oprávnená organizácia je taká organizácia, ktorá má na nakladanie s odpadmi príslušné platné 
povolenia a súhlasy, a ktorá má s Obcou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadmi. 

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

11. Starým vozidlom je motorové  vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo 
má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vodzidiel podľa osobitných predpisov. Starým 
vozidlom je aj motorové vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na 
ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska 
ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu mesta či osobitne chránenej časti 
prírody a krajiny. 

12. Staré vozidlo je odpadom, ak jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako 
motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to 
v rozhodnutí /podľa § 51 ods.5/ určí obovodný úrad životného prostredia. 

13. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. 
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14. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich 
pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. 

15. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo 
nachádza. 

 
Článok  III. 

Systém nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 
 
Toto VZN pojednáva o nakladaní s KO a DSO, ktorých zoznam  tvorí  prílohu č. 1  tohoto VZN.  
 
A) Popis používaných zberných nádob a obalov 
Používané zberné nádoby a obaly  
- 110 litrové nádoby (ďalej len KUKA-nádoby) 
- 1100 litrové maloobjemové kontajnery (ďalej len MOK) 
- 3000 – 7000 litrové veľkoobjemové kontajnery (ďalej len VOK)  
- EKOS-vrece pre potreby zvyškového KO 
- RECY-vrecia pre potreby vyseparovaných zložiek z KO   
- 7O-obaly  na zber nebezpečných odpadov v domácnostiach 
 
B) Nakladanie s jednotlivými zložkami komunálnych a drobných stavebných  
odpadov 
 
a) Zvyškové komunálne odpady 
1. Na zber zvyškových  KO od obyvateľov sa použijú  zberné KUKA-nádoby, MOK  alebo plastové 

EKOS - vrecia, ktoré pre potreby jednotlivých RD  zabezpečuje Obec.  
2. Zberné nádoby si vlastníci alebo nájomníci RD zakupujú od Obce za cenu, stanovenú v prílohe č. 4 

tohoto VZN.  
3. O umiestnení  zberných nádob na KO  na území obce tak, aby boli prístupné zvozovej technike,  

rozhoduje Obec. 
4. V prípade, že sa v domácnosti  vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo KO (rodinná oslava,  

upratovanie, maľovanie, likvidácia pozostalosti po nebohom apod.), sú povinné tieto domácnosti 
vyzdvihnúť si na Obci   potrebný počet plastových zberných EKOS-vriec. Zaplnené plastové EKOS-
vrecia  sú ich užívatelia povinní  umiestniť vedľa  najbližších  zberných nádob na KO.   

5. Do týchto zberných nádob je povolené ukladať iba zvyškový KO, nie stavebné a podobné odpady 
(zemina, kamene, drevo, armatúry  apod). 

6. Objednávku  odvozu KO zabezpečí Obec  v takom vývoznom  cykle, aby bol zachovaný minimálny 
množstvový objem, uvedený v článku  IV.  písm. A) bod 4. 

7. PO a FO na území obce si zabezpečujú zberné nádoby a obaly na základe zmluvného vzťahu 
s príslušnou oprávnenou organizáciou na svoje vlastné náklady. 

8. Pôvodcovia sezónnych odpadov si prepravu, zber a zneškodňovanie nimi vyprodukovaných odpadov 
v množstvovom systéme zabezpečujú  na vlastné náklady prostredníctvom Obce. Obec stanoví 
potrebné objemové množstvo na daný rok pre každého takéhoto pôvodcu osobitne, podľa ich 
skutočnej potreby. 
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b) Vyseparované zložky z komunálnych odpadov 
1. Na zber oddelene vyseparovaných zložiek – druhotných surovín z KO z domácností  sa použijú 

špeciálne štvornádoby,  Š-MOK alebo RECY-vrecia, ktoré zabezpečuje pre všetky domácnosti Obec 
na svoje náklady. 

2. Do týchto nádob a obalov obyvatelia ukladajú  iba jednotlivé zložky oddelene vyseparované z KO, 
zbavené hrubých nečistôt z potravín a rôznych  prímesí, určené v prílohe č. 2 tohoto VZN v zmysle 
obdržaného informačného materiálu. 

3. V prípade, že sa v domácnosti  vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo jednotlivých zložiek (fľaše 
z rodinnej oslavy, papier z vyraďovania časopisov apod.) a Š-MOK sú zaplnené, sú povinné tieto 
domácnosti vyžiadať si od Obce  potrebný počet plastových zberných RECY-vriec na tú zložku, ktorej 
zvýšená tvorba sa predpokladá a ktorej separácia je v obci zabezpečovaná. 

4. Zaplnené RECY-vrecia   vyložia  ich užívatelia v stanovený  deň, oznámený v obci zaužívaným 
spôsobom (miestnym rozhlasom, informačným letákom apod.) k zbernej nádobe na zvyškový KO, 
alebo k vstupnej bráne svojho RD, alebo na iné miesto určené Obcou tak, aby boli dostupné zvozovou 
technikou. 

5. Odvoz vyseparovaných druhotných surovín zabezpečuje Obec prostredníctvom oprávnenej 
organizácie podľa skutočnej potreby. 

6. PO a FO si zber oddelene vyseparovaných  zložiek z KO zabezpečujú  prostredníctvom oprávnenej 
organizácie na vlastné náklady, alebo zabezpečujú odvoz vlastnými prostriedkami do organizácie 
oprávnenej na  výkup druhotných surovín, pričom sú povinní uschovať  doklad o takomto odovzdaní 
druhotných surovín. 

 
c) Nebezpečné odpady s obsahom škodlivín 
1. Na zber oddelene vyseparovaných nebezpečných odpadov , uvedených v prílohe č. 3 tohoto VZN 

(ďalej len NO) z domácností,  sa použijú špeciálne NO-obaly (NO-vrecia a  nádoby), ktoré pre všetky 
domácnosti zabezpečuje Obec na svoje náklady. 

2. Do NO-obalov obyvatelia ukladajú  iba jednotlivé NO,  v zmysle informačného materiálu, ktorý 
obdrží každá domácnosť po vytvorení podmienok na zber NO na území obce . 

3. V prípade, že sa v domácnosti RD vyprodukuje počas roka mimoriadne väčšie množstvo NO (obaly 
z použitých syntetických farieb pri natieraní plotov, obaly od syntetických riedidiel pri obnove náterov 
apod.), sú povinné tieto domácnosti vyžiadať si na Obecnom úrade potrebný počet príslušných  NO-
obalov. 

4. Každá domácnosť je povinná poskytnuté NO-obaly s NO  umiestniť na vhodnom, nie vlhkom  mieste 
vo svojej domácnosti (napr. zimná kuchyňa, šopa, dreváreň apod.) tak, aby vo vreci zhromažďované 
odpady neboli dostupné deťom a  aby nedošlo k poškodeniu vreca a k vysypaniu NO do okolia.  

5. V stanovený deň vývozu  odovzdajú obyvatelia   vyseparované NO do zvozového vozidla na vopred 
určenom zbernom mieste v obci. 

6. Odber  oddelene vyseparovaných NO   vykonáva príslušná oprávnená organizácia  2x ročne – 
každých 6 mesiacov na základe požiadavky Obce. 

7. PO a FO si odber a zneškodňovanie NO  zabezpečujú  na vlastné náklady  uzatvorením zmluvy 
s príslušnou oprávnenou organizáciou v zmysle platných právnych predpisov. 

 
d) Veľkoobjemové odpady  
1. Na zber veľkoobjemových odpadov (ďalej len VOO), ako sú chladničky, koberce, skrine, bycikel 

apod. sa použije  systém naloženia odpadov priamo na ložnú plochu vozidla, ktoré zabezpečí Obec na 
svoje náklady 2x ročne – každých 6 mesiacov.  

2. Obec oznámi termín odvozu VOO v obci zaužívaným spôsobom. Na tento termín obyvatelia vyložia 
VOO vedľa zberných nádob  tak, aby boli prístupné zvozovým vozidlom, odkiaľ ich v dohodnutom  
termíne odoberie oprávnená organizácia na základe objednávky Obce .  
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3. Obyvatelia ako pôvodcovia  VOO  sú povinní v období medzi organizovanými vývozmi týchto 
odpadov vyprodukované  VOO dočasne uložiť na vhodnom mieste mimo verejného priestranstva (v 
pivnici, na povale a pod). V prípade, že sa v domácnosti v medzi-období vyprodukuje mimoriadne 
väčšie množstvo týchto VOO a obyvateľ nemá možnosť tieto VOO dočasne uložiť na neverejnom 
priestranstve, oznámi túto skutočnosť Obci, ktorá zabezpečí vhodný spôsob dočasného uloženia alebo 
odberu týchto VOO na vlastné náklady.  

4. PO a FO si odber a zneškodňovanie VOO  zabezpečujú  na základe objednávky u príslušnej 
oprávnenej organizácie tak a v takom množstve, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a 
okolia. 

 

e) Drobné stavebné odpady (DSO)  
1. Na zber DSO z domácností  sa použijú  VOK, prípadne sa použije systém naloženia odpadov  priamo 

na ložnú plochu vozidla. 
2. Pri predpokladanej tvorbe DSO požiada obyvateľ  Obec o pristavenie VOK  vždy vopred pred 

plánovaným vytvorením odpadov, pričom uvedie, aké množstvo  odpadov sa vytvorí a aké bude 
zloženie týchto odpadov. Obec na vlastné náklady zabezpečí pristavenie VOK na potrebný čas. 

3. Obyvateľ - užívateľ pristaveného VOK alebo vozidla je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k preplneniu 
VOK,  a tým k znečisteniu okolia odpadmi. V prípade potreby požiada obyvateľ o opakované 
pristavenie VOK. V prípade, že zavinením obyvateľa dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, je 
tento povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie znečistenia. 

4. Obec pri zabezpečovaní odvozu  DSO rozhodne o mieste zneškodnenia, prípadne zabezpečí ich  
druhotné využitie v obci.  

5. PO a FO si odber a zneškodňovanie DSO  zabezpečujú  na vlastné náklady  u príslušnej oprávnenej 
organizácie v takom rozsahu, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia. 

 
f) Odpady z upratovania ulíc,verejných smetí, údržby verejnej zelene a cintorínov 
1. Obec na svoje náklady zabezpečí v dostatočnom počte verejné smetné koše, rozmiestni ich  v obci  a 

zabezpečí ich vyprázdňovanie podľa skutočných potrieb.  
2. Odpady z verejných smetných košov, odpady zo zametania ulíc, z údržby verejnej zelene a 

z cintorínov  sa dočasne zhromažďujú v MOK alebo VOK umiestnených  na obecnom priestranstve. 
3. Vývoz takto zhromažďovaných  odpadov zabezpečuje Obec  u oprávnenej organizácie na vlastné 

náklady počas celého roka podľa skutočnej potreby.  
4. Do týchto zberných nádob je bez predchádzajúceho súhlasu Obce zakázané ukladať iný odpad,  ako 

odpad  v tomto bode uvedený. 
 

g) Kaly zo septikov  
1. Majitelia septikov, ich užívatelia  alebo správcovia sú povinní na svoje vlastné náklady zabezpečiť 

zneškodňovanie kalov zo septikov  podľa skutočnej potreby, minimálne však 1x ročne tak, aby 
nedošlo k znečisteniu životného prostredia – vodných recipientov.   

2. Prepravu kalov zo septikov na území obce  a ich  zneškodnenie môžu vykonávať iba oprávnené 
organizácie, ktoré majú s Obcou  uzatvorenú zmluvu na túto činnosť (viď príloha č. 5 tohoto VZN).  

3. Každý majiteľ, užívateľ alebo správca septiku je povinný preukázať sa Obci potvrdením oprávnenej 
organizácie o zabezpečení vývozu kalov zo septikov.  

 

h) Autovraky 
1. Ak sa u držiteľa starého vozidla na území obce nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom a držiteľ si  
      ho nechce ponechať, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je   
      odpadom, oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi   
      starých vozidiel.  
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2. Ak držiteľ starého vozidla vyradí staré vozidlo, ním používané na osobné účely, z evidencie vozidiel a  
      chce si ho ponechať, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ostránenie takého vozidla z miesta, na    
      ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta, či  
      osobitne chránenej časti prírody a krajiny, a to do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel. 
      Taktiež je povinný umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo  
       životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta, alebo osobitne chránenej časti prírody a    
       krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho  časti. 
3. Ak si držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť uvedenú v bode 2 urobí tak správca cesty, /na ceste  
       alebo verejnom priestranstve/ alebo obec /na inom mieste/, a to odovzdaním starého vozidla na určené      
       parkovisko. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. 
4. Ak si držiteľ starého vozidla po oznámení o uložení jeho starého vozidla na určené parkovisko toto  
       vozidlo nevyzdvihne z určeného parkoviska do dvoch mesiacov, obvodný úrad životného prostredia   
       začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. 
5. Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a je na pozemku odstavené viac než 30 dní  
       zabezpečí správca cesty /na ceste alebo inom verejnom priestranstve/ a na inom mieste so súhlasom  
       vlastníka nehnuteľnosti obec. V prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na   
       tohoto vlastníka. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného  
       parkoviska, môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu, alebo od držiteľa starého  
       vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť. 
6. PO a FO oprávnené na podnikanie si odber a zneškodňovanie starých vozidiel zabezpečujú na svoje  
       vlastné náklady u oprávnenej osoby – organizácie v súlade s platnou legislatívou. 

 
C) Miesta zneškodňovania a skladovania KO a DSO 
 
1. Obec Litmanová  nemá vo svojom katastrálnom území miesto na zneškodňovanie KO a DSO. 
2. Zneškodňovanie KO a DSO  Obec zabezpečí na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej 

organizácie na riadenej skládke v Starej Ľubovni na základe uzatvorenej zmluvy. 
3. Zneškodňovať odpady na území obce nie je povolené. 
4. Ak vlastník, správca alebo nájomca zistí, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území  obce  bol  

bez jeho súhlasu umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN, je povinný to bezodkladne 
oznámiť  príslušnému štátnemu orgánu a Obci. 

   
 

Článok  IV. 
Pravidlá  a povinnosti  nakladania s odpadmi na území obce 

 
A) Všeobecné pravidlá 
1. Systém nakladania s odpadmi v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný  systém na 

celom katastrálnom území obce. 
2. Pôvodca odpadov, ktorý je podľa zákona o odpadoch 223/2001 Zb. povinný vypracovať program 

odpadového hospodárstva (ďalej len POH), uvedie vo svojom POH ročnú produkciu KO a DSO. Na 
toto množstvo produkovaných odpadov je takýto pôvodca povinný  uzatvoriť s oprávnenou 
organizáciou objednávku odvozu KO a DSO na každý bežný rok. Ostatným PO a FO a pôvodcom 
sezónnych odpadov stanoví ročnú potrebu objemu zbernej nádoby alebo obalu Obec individuálne, 
podľa množstva odpadov, ktoré skutočne vyprodukujú. 

3. Za zber, prepravu a zneškodnenie KO a DSO sa platí Obci miestny poplatok za zber, prepravu a 
zneškodňovanie KO a DSO (ďalej len miestny poplatok). Miestny poplatok sa skladá z dvoch zložiek: 
Zložka A) – paušálny poplatok za verejné odpady  
Zložka B) – poplatok za vývoz a zneškodnenie vyprodukovaného množstva odpadov. 
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4. Pre potreby tohoto VZN sa pre obvyvateľov na základe štatistických zisťovaní stanovuje minimálna 
potreba objemu zbernej nádoby alebo obalu takto: 
110 litrov objemu KUKA zbernej nádoby  / 1 rok / 1 domácnosť,  podľa potreby dve 

5. Výpočet  miestneho poplatku a výška  miestnych  poplatkov  tvorí prílohu č. 4 tohoto VZN. 
6. Pre vyrubenie  miestneho poplatku obyvateľom sa  za smerodajné považujú údaje platné k 1. 1. 

daného roka, na ktorý sa miestny poplatok vyrubuje. Pre PO a FO platnosť údajov určí Obec vo výzve 
na oznámenie počtu zamestnancov v pracovnom pomere.  

 
B) Povinnosti zúčastnených subjektov   
 

a) Povinnosti pôvodcov  KO a DSO 
Všetci pôvodcovia a držitelia odpadov na území obce sú povinní: 
1. Stať sa účastníkmi  na území obce zavedeného systému nakladania s KO a DSO. 
2. Ukladať KO a DSO a  vyseparované zložky odpadov (ďalej len zložky odpadov)  iba do zberných 

nádob a  zberných vriec, určených pre jednotlivé odpady a zložky odpadov.  
3. Zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých   zložiek odpadov uvedených v prílohe č.  2 a 3 tohoto 

VZN po vytvorení podmienok na ich zber v obci. 
4. So zbernou  nádobou  zaobchádzať šetrne tak, aby nedošlo k jej poškodeniu  a vysypaniu KO  do 

okolia. 
5. Udržiavať čistotu okolo zberných nádob. Znečistenie spôsobené vlastnou nedbanlivosťou okamžite 

odstrániť, aby nedochádzalo k následnému znečisťovaniu okolia. 
6. Veko na zbernej nádobe po použití uzatvoriť,  aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia úletom 

ľahkých materiálov. 
7. Zberné  vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdnenie alebo odber na určené miesto tak, aby boli 

ľahko prístupné zvozovému vozidlu. 
8. Nepremiestňovať svojvoľne zberné nádoby z verejných  zberných stanovíšť na iné stanovištia. 
9. Platiť Obci vyrubený miestny poplatok za nakladanie s odpadmi podľa platobného výmeru. 
 
Právnické a fyzické osoby sú naviac povinné: 
1. Uzatvoriť zmluvu na vývoz a zneškodňovanie odpadov s oprávnenou organizáciou  na množstvový 

zber a každoročne,  najneskôr do 30. 1. daného roka uzatvorenú zmluvu aktualizovať objednávkou na 
vývoz a zneškodnenie KO  a DSO podľa skutočnej potreby.  

2. Zakúpiť si alebo prenajať zbernú nádobu na zber KO a jednotlivých zložiek  v potrebnom počte na 
vlastné náklady.  

3. Pôvodcovia sezónnych odpadov sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady prostredníctvom Obce 
potrebný počet zberných nádob alebo obalov na nimi produkované odpady. O rozsahu rozhodne Obec. 

4. Umiestnenie zberných nádob na verejnom priestranstve  vopred prekonzultovať s Obcou. 
5. Zapojiť sa do separovaného  zberu jednotlivých zložiek odpadov z KO po vytvorení podmienok na ich 

separovaný zber v obci. 
 
C) Povinnosti platiteľov miestnych poplatkov 
1. Platiteľom miestneho poplatku je obyvateľ – fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, 
ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 
(ďalej len nehnuteľnosť). 

2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu. 
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3. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu. 

4. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých platiteľov, plnenie 
povinnosti platiteľa môže za ostatných poplatníkov na seba prevziať jeden z nich. Ak  si  vlastníci – 
poplatníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa Obec. 

5. Platiteľom paušálneho poplatku za verejné odpady je aj právnická osoba alebo fyzická osoba 
oprávnená k podnikaniu, ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel 
podnikania, a to v zložke systémového poplatku, určeného prepočtom sadzby /deň/počet 
zamestnancov v zmluvnom pracovnom pomere, ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 

6. Pre PO a FO je na území obce určený množstvový zber KO a DSO. 
7. Výšku sadzby miestneho poplatku za KO a DSO a paušálneho poplatku za verejné odpady pre PO a 

FO vždy pre nový kalendárny rok stanoví Obec schválením novej prílohy č. 4 tohoto VZN, najneskôr 
do konca novembra bežného roku, ak iný termín nebude uložený vyššou právnou normou – zákonom, 
vyhláškou a pod. 

8. Sadzbu poplatku Obec stanovuje vo výške, ktorá nie je vyššia ako súčet činností nakladania s KO a 
DSO, vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob na tieto odpady pripadajúcich na 
predpokladané množstvo KO a DSO, vytvorených jedným poplatníkom za jeden kalendárny deň. 

9. Obec sadzbu poplatku určuje, na rok 2013 je 0,035.. € za osobu a kalendárny deň. 
10. Obec miestny poplatok pre obyvateľov určuje ako súčin stanovenej celkovej sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v kalendárnom roku, pre PO a FO sa systémový poplatok určuje ako súčin 
stanovenej celkovej sadzby poplatku a počtu pracovníkov v zmluvnom pracovnom pomere s PO a FO, 
ktorí nemajú na území obce trvalý alebo prechodný pobyt. 

11. Platitelia miestneho poplatku sú povinní uhradiť miestny poplatok a paušálny poplatok v stanovenom 
termíne a v stanovených splátkach. 

12. PO a FO sú povinné náklady spojené s odberom KO a DSO v množstvovom odbere uhradiť 
oprávnenej organizácii. 

13. PO a FO, ktorí doteraz nie sú účastníkmi schváleného systému nakladania s KO a DSO 
v množstvovom systéme, sú povinní najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohoto 
VZN, uzatvoriť zmluvný vzťah na nakladanie s odpadmi s oprávnenou organizáciou. 

14. Noví podnikatelia – PO a FO sú povinní pred započatím svojej činnosti preukázať sa Obci 
uzatvorenou zmluvou na vývoz a zneškodnenie KO a objednávkou vývozov na daný rok s oprávnenou 
organizáciou. 

15. Platitelia poplatku -  PO a FO sú povinní oznámiť obci písomne, najneskôr do 15.1. kalendárneho 
roka, na ktorý sa vyrubuje systémový poplatok, počet zamestnancov, ktorí sú k uvedenému termínu 
s ním v zmluvnom pracovnom pomere, a nemajú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce. 

16. Platitelia poplatku – obyvatelia sú povinní Obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre 
správne určenie výšky poplatku (narodenie a úmrtie v rodine, rozvod a s tým súvisiaci vznik dvoch 
domácností v jednom byte apod.) a to: 
a) Do 15.1 kalendárneho roka, na ktorý sa miestny poplatok za KO a DSO vyrubuje. 

V takom prípade Obec vyrubí miestny poplatok v zmysle ohlásenej zmeny. 
b) V priebehu kalendárneho roka najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto zmena   

nastala. V takomto prípade Obec zmení výšku splátky miestneho poplatku, ak má platiteľ 
povolené splátky. V opačnom prípade sa vysporiadanie ohlásenej zmeny vykoná priamym 
zúčtovaním k danému termínu. 

c) Do 31.1. nasledujúceho roka po kalendárnom roku, na ktorý bol miestny poplatok za KO a  
DSO vyrubený a zaplatený, ak si obyvateľ nárokuje z dôvodov uvedený v bode 18. vrátenie 
poplatku. V takom prípade Obec zváži nárok a rozhodnutie oznámi písomne žiadateľovi najneskôr 
do 70 dní po ukončení kalendárneho roku, za ktorý sa nárok na vrátenie uplatňuje. 

17. Obec vráti miestny poplatok za KO a DSO alebo jeho pomernú časť iba fyzickej osobe - 
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obyvateľovi, ktorý je v obci prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu, v prípade ak vyrubený 
miestny poplatok zaplatil, a to v prepočte ako súčin sadzby, stanovenej v prílohe č. 4 tohoto VZN x 
počet preukázaných dní, počas ktorých sa v obci nezdržiaval z dôvodov, uvedených v bode 18. 

18. Miestny poplatok za KO alebo DSO Obec vráti iba v prípade, ak platiteľ poplatku – obyvateľ nárok na  
vrátenie miestneho poplatku za KO a DSO alebo jeho pomernej časti uplatní písomnou  žiadosťou na 
Obecnom úrade, a ak preukáže spôsobom, stanoveným v bode 19., že: 

19. Platiteľ poplatku preukázanie dôvodu na vrátenie časti poplatku vykonáva najneskôr do 31.1.  
nasledujúceho roku po ukončení kalendárneho roka, za ktorý sa žiadosť o zníženie miestneho 
poplatku za KO a DSO uplatňuje: 
a) predložením originálneho vyhotovenia čestného prehlásenia o neužívaní nehnuteľnosti, za   

užívanie ktorej bol platiteľovi vyrubený miestny poplatok, s uvedením mena, priezviska a trvalého 
bydliska platitela, dátumu od kedy a dátumu do kedy nehnuteľnosť v danom roku, za ktorý 
nárokuje vrátenie miestneho poplatku, nevyužíval. 

20.  Žiadosti o vrátenie preplatku nižšieho ako 2,32 €/obyvateľa/ rok Obec nebude prejednávať a  
 akceptovať. 

21.  Žiadosti o vrátenie preplatku, doručené obci po 31.1. nasledujúceho roku po kalendárnom roku, za  
       ktorý bol miestny poplatok za KO a DSO vyrubený, nebudú prejednávané a akceptované. 
22.  Za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum zaevidovania žiadosti na Obecnom úrade  
       v Litmanovej. 
23. Obec preplatok na vyrubenom miestnom poplatku z dôvodov, uvedených v bode 15. Vráti  

najneskôr do 70 dní po ukončení kalendárneho roku za ktorý sa nárok na vrátenie uplatňuje. 
 
 
 
 
 

Článok   V. 
Zodpovednosť za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi 

 
1. Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá Obec.  
2. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u PO a FO  sú zodpovedné tieto osoby. 
3. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v RD je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný 

užívateľ daného RD. 
4. Za dodržiavanie systému nakladania so sezónnymi odpadmi sú zodpovední  vlastníci pozemkov a 

objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto  činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku alebo 
objektu môže túto zodpovednosť previesť na iný subjekt napr. na dočasného užívateľa. Tento sa stáva 
zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie sytému nakladania s odpadmi. 

5. Za správnu pepravu, skladovanie a zneškodňovanie odpadov,  v súlade s platnou legislatívou,  sú 
zodpovedné oprávnené organizácie, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 5 tohoto VZN.       

 
Článok  VI. 

Pôsobnosť orgánov obce 
 
1. Obec vedie evidenciu príjmov z miestnych poplatkov za nakladanie s KO a DSO. Príjmami v zmysle 

tohoto VZN sú: 
a) vyrubené miestne poplatky na nakladanie s KO a DSO v zložke A) a v zložke B), platené za 

nakladanie s odpadmi obyvateľmi obce  
b) vyrubené miestne poplatky za nakladanie s KO a DSO v zložke A), platené  PO a FO 



 11 

2. Výnos miestneho poplatku za nakladanie s KO a DSO  sa použije výlučne na úhradu nákladov 
spojených s nakladaním s KO a DSO, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie, 
ako aj na náklady spojené so  zabezpečovaním   informovanosti obyvateľov  o znení tohoto VZN, o 
nových systémoch zberu vyseparovaných zložiek z KO  apod. 

3. Obec  zabezpečuje informovanie obyvateľov a PO a FO o termínoch odberov jednotlivých 
vyseparovaných zložiek z KO.  

4. Obec dáva vyjadrenie k POH povinných FO a PO, ktoré podnikajú na území obce. V prípade, že 
pôvodca vo svojom POH neuvedie množstvo produkovaných odpadov, resp. uvedie nepostačujúce 
množstvo potrebného objemu zberných nádob, Obec vráti POH na prepracovanie.  

5. Obec dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo 
stavebnej činnosti s výnimkou DSO, ktoré vytvára obyvateľ sám pri svojej vlastnej činnosti. 

6. Obec má právo podávať podnety na prešetrenie  nezákonného stavu a podnety na začatie konania vo 
veciach porušovania zákona o odpadoch príslušným orgánom štátnej správy, hlavne čo sa týka 
vytvorenia nelegálnej skládky odpadov na území obce.  

7. V prípade sporných otázok o uplatnení tohoto VZN rozhoduje  Obecné zastupiteľstvo na základe 
odborného poradenstva. 

  
Článok VII. 

Zákazové ustanovenia 
 
Zakazuje sa: 
1. Ukladať odpad na iné miesta, než sú určené týmto VZN. 
2. Ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec.  
3. Využiť DSO na území obce bez predchádzajúceho súhlasu Obce. 
4. Spaľovať odpady na území obce, a to aj odpady uložené v zberných nádobách  
5. Vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných plastových vriec. 
6. Zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmo VZN. 
7. Zmiešavať NO s obsahom škodlivín s KO a DSO. 
8. Používať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie verejných smetí, umiestnené na verejnom 

priestranstve, na ukladanie iných druhov odpadov, než na ktoré sú určené. 
9. Ukladať NO, aj zabalené v obaloch, na verejné priestranstvo mimo stanovený deň. 
10. Premiestňovať zberné nádoby alebo ich využívať na iné účely, než je stanovené v tomto VZN.  
11. Vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku. 
12. Vypúšťať zvyšky NO  do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie. 
 
 
 
 

Článok  VIII. 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) zber, prepravu, uskladnenie a zneškodnenie odpadov vykoná v rozpore s týmto VZN 
b) vyberie odpad zo zbernej nádoby bez súhlasu Obce s výnimkou pracovníkov oprávnenej 

organizácie  
c) druhotne využije DSO na území obce na zásyp terénu bez predchádzajúceho súhlasu Obce  
d) zmieša rôzne zložky odpadov v zbernej nádobe alebo vloží do zbernej nádoby iný odpad, než na 

aký bola určená   
e) úmyselne poškodí zbernú nádobu, a to aj zapálením odpadu v tejto zbernej nádobe  
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f) premiestni zbernú nádobu alebo použije zbernú nádobu na iný účel, než je stanovené týmto VZN 
g) znečistí odpadmi povrchové alebo  spodné vody    
h) neuzatvorí zmluvu na nakladanie s odpadmi s oprávnenou organizáciou, ak mu túto povinnosť  

toto VZN ukladá, alebo uzatvorí zmluvu na nízky počet vývozov,  ktorý nezodpovedá reálnej 
potrebe, alebo neaktualizuje objednávku na príslušný rok 

i) neposkytne Obci požadované   informácie o nakladaní s odpadmi v stanovenom termíne 
j) nezaplatí miestny poplatok v stanovenom termíne.  

2. Za priestupok podľa odseku 1. písm. a) – j) možno uložiť pokutu, a to  v blokovom konaní  do 16,60 € 
a v priestupkovom konaní  do 165,97 €. 

3. Priestupky podľa odseku 1.  písm. a) –j) prejednáva obecné zastupiteľstvo  a výnosy z pokút 
uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu Obce. 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 
372/1990 Zb. v platnom znení). 

5. Za nesplnenie poplatkovej povinnosti v termíne splatnosti môže Obec platiteľovi poplatku 
uložiť sankciu vo forme navýšenia miestneho poplatku až o 50 %.  

 
 

 Článok IX. 
Záverečné   ustanovenia 

 
1. Zrušuje sa VZN č.1/2011  
2. Toto VZN nadobúda účinnosť  15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce. 
3. Ustanovenia, ktoré zakladajú povinnosť triediť KO na jednotlivé zložky, nadobúdajú 

účinnosť voči jednotlivým povinným subjektom dňom, kedy Obec  vytvorí podmienky na ich 
oddelené ukladanie a pravidelný odber. 

4. Toto VZN je verejne prístupné v pracovnej dobe na Obecnom úrade v Litmanovej.  
5. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Litmanovej dňa 14.12.2012 
 
 
 
 
                                                                                    Vasiľ  V i s l o c k ý 
                                                                                          starosta obce   
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                                                                   Príloha  č. 1  
 

Zoznam komunálnych odpadov produkovaných v obci 
 
 

 Katalóg 
číslo 

7ázov odpadu Druh 
odpadu 

Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 

 200101 Papier a lepenka O 
 200102 Sklo O 
 200108 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
 200110 Šatstvo O 
 200111 Textílie O 
 200121 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 7 
 200125 Jedlé oleje a tuky O 
 200126 Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 7 
 200127 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 7 
 200129 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky 7 

 200130 Detergenty iné ako uvedené v 200129 O 
 200131 Cytotoxické a cytostatické liečivá 7 
 200132 Liečivá iné ako uvedené v 200131 O 
 200133 Batérie a akumulátory  a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 7 
 200135 Vyradené elektronické zariadenia iné jako  obsahujúce nebezpečné časti 7 
 200136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako  200121, 200123 a 200135 O 
 200138 Drevo iné ako uvedené v 200137 O 
 200139 Plasty O 
 200140 Kovy O 
Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 

 200201 Biologicky rozložiteľný odpad O 
 200202 Zemina a kamenivo O 
 200203  Iné biologicky rozložiteľné odpady O 
Iné komunálne odpady 

 200301 Zmesový komunálny odpad O 
 200302 Odpad z trhovísk O 
 200303 Odpad z čistenia ulíc O 
 200304 Kal zo septikov O 
 200306  Odpad z čistenia kanalizácie O 

 200307  Objemný odpad O 

 200399 Komunálne odpady inak nešpecifikované O 
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-2-  
 

Zoznam  
vybraných stavebných odpadov a odpadov z demolácií 

  
 

 Katalógové číslo Názov odpadu Druh 
odpadu 

Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

 170101  Betón O 
 170102 Tehly O 
 170103 Obkladačky, dlaždice a keramika O 
 170107 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  O 
Drevo, sklo, plasty 

 170201 Drevo O 
 170202 Sklo O 
 170203 Plasty O 
Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 
 170303 Uhoľný decht a dechtové výroby (asfaltová lepenka) O 
Kovy (vrátane ich zliatin) 
 170405 Železo a oceľ O 
 170407 Zmiešané kovy O 
 170411 Káble  O 
Zeminy, kamenivo a materiál z bagrovísk 
 170504 Zemina a kamenivo O 
 170506 Výkopová zemina  O 
 170508 Štrk zo železničného zvršku neobsahujúci nebezpečné látky O 
Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest 

 170605 Stavebné materiály obsahujúce azbest O 
Stavebný materiál na báze sadry 

 170802 Stavebné materiály na báze sadry O 
Iné odpady zo stavieb a demolácií 

 170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 
 
 

          Príloha č. 2 
 

Zoznam  
vybraných druhov nebezpečných odpadov s obsahom škodlivín,  

ktorých separovaný zber sa bude realizovať  
 

 Katalóg 
číslo 

7ázov odpadu Druh 
odpadu 

Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 

 200121 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 7 
 200126 Oleje a tuky  7   
 200127 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 7 
 200131 Cytotoxické a cytostatické liečivá 7 
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 200133 Batérie a akumulátory  a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 7 
 200135 Vyradené elektronické zariadenia   obsahujúce nebezpečné časti 7 

 
 
 
 
+/ pod číslom 20 01 26 a 20 01 27 sa chápu aj obaly so zvyškami olejov, tukov, 
farieb, lepidiel, riedidiel apod. 

Príloha č.3 
 
 

Zoznam  
vybraných druhotných surovín, ktorých separovaný zber 

sa bude realizovať  
  
 
 Katalóg 

číslo 
7ázov odpadu Druh 

odpadu 
 
Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 

  Sklo 
 

O 

    

  Plasty O 

KUKA-nádoby 
Vývoz 1,09€ 

 
Zneškodnenie (19 kg) 0,60 € 

 
                     Spolu 1,69 € 
DPH 20 % 0,34 € 
                     Spolu   2,03 € 

 
Osobitný poplatok  
C e l k o m  

 
1100 litr. MOK 
Vývoz 5,7 € 
Zneškodnenie (90 kg) 2,84 € 
                     DPH 20% 1,71 € 

S p o l u 10,25 € 
 

  
  
  



 16 

EKOS-vrece    2,15 € / 1 kus komplet 
 
RECY-vrece    1,20 € / 1 kus komplet 
 
Prepravné KO a DSO vo VOK –  1,43 €/km / 1 vývoz so zneškodnením 
 
Zneškodnenie Š-MOK:  5,18 € / 1 Š-MOK komplet služba 
 
                                                Príloha č. 4 

 

Výška miestneho poplatku za nakladanie s KO a DSO na 

území obce  
 

Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO na deň/obyvateľa pre rok 2013 sa stanovuje vo 
výške 

 

0,0325 €/deň/obyvateľ 

 
 

Sadzba paušálneho poplatku za verejné odpady pre PO a FO na deň/zamestanec pre rok 
2013  sa stanovuje vo výške 

 

0,008 €/deň/zamestnanec 

 
 
 

Zložka A) 
Paušálny poplatok za 
verejné odpady 

0,008 €/deň x 365 dní = 

=2,92 = 

2,92 €/rok 

Vyrubuje sa: 
- obyvateľom obce  v zmysle nižšie uvedenej 
tabuľky 
-  PO a FO podľa počtu zamestnancov v zmluvnom 
pracovnom pomere 

Zložka B) miestny 
poplatok za KO a DSO 

0,0325 €/deň x 365 dní = 

11,86 €/rok 
Vyrubuje sa: 
- obyvateľom obce v zmysle nižšie uvedenej 
tabuľky 

Obyvatelia spolu 0,0325 €/deň x 365 dní = 11,86 €  / rok 

 
Poskytované úľavy na základe čl. IV, písm. D) 3.: 

a) na každého piateho a ďalšieho člena domácnosti jako aj občania od 70 rokov a viac sa miestny 
poplatok vyrubuje v sadzbe 50 %   5,93 €/osoba /rok  

b) pre študentov bývajúcich na internáte, po doložení potvrdenia o návštevě školy v termíne do 
31.1.2013 vo výške 30 % z poplatku za tuhý komunálny odpad 
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Výpočet miestneho poplatku pre domácnosť v obci Litmanová 
 
 
 1.člen 2.člen 3.člen 4.člen 5.člen 6.člen 7.člen 8.člen 9.člen 10.člen SPOLU € 

domácnosť/rok 
1- členná domácnosť 11,86          11,86 

2 - členná domácnosť 11,86 11,86         23,72 

3 - členná domácnosť 11,86 11,86 11,86        35,58 

4-  členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86       47,44 

5- členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86 5,93      53,37 

6- členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86 5,93 5,93     59,30 

7- členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86 5,93 5,93 5,93    65,23 

8- členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86 5,93 5,93 5,93 5,93   71,16 

9- členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93  77,09 

10-členná domácnosť 11,86 11,86 11,86 11,86 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 83,02 

 
Zberné KUKA-nádoby sa pre potreby ukladania KO obyvateľmi obce  pre 
rok 2013 predávajú v cene  26,55 €. 
                        Príloha č. 5 
 

Zoznam organizácií  
oprávnených na nakladanie s odpadmi na území obce 

pre potreby tohtoVZ7   
 
 

Druh činnosti  Oprávnená organizácia 
 
Zber, preprava a 
zneškodňovanie KO a DSO 

 EKOS, spol. s  r. o. 
Stará Ľubovňa 

 
Zber a preprava NO 

 EKOS, spol. s  r. o. 
Stará Ľubovňa 

   
Vývoz KO vo VOK  EKOS, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa 
Zber a preprava druhotných 
surovín zo systémového zberu 

 EKOS, spol. s  r. o. 
Stará Ľubovňa 

 


