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Obecné zastupiteľstvo v Lipovej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov   

(ďalej len „zákon o odpadoch“)  

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipová č.  1/2020 

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území Obce Lipová 

§ 1                                                                                                                                                    

Účel nariadenia 

Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi v zmysle §81 ods. 8 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov. 

Používané skratky a pojmy: 

• BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, 

• BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

• BRO: biologicky rozložiteľný odpad, 

• DSO: drobný stavebný odpad, 

• EO: elektroodpad, 

• FO – podnikatelia: fyzické osoby – podnikatelia, 

• FO: fyzické osoby, 

• KO: komunálny odpad, 

• MSN: malé smetné nádoby, 

• NO: nebezpečný odpad, 

• OO: objemný odpad, 

• PO: právnické osoby, 

• TZ KO: triedený zber komunálneho odpadu, 

• VOK: veľkoobjemový kontajner, 

• VZN: všeobecne záväzné nariadenie, 

• ZKO: zmesový komunálny odpad, 

• spôsobom v mieste obvyklým:  na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a    

miestnym rozhlasom 

 

 



 

 

§ 2                                                                                                                                                     

Typy používaných zberných nádob 

1. Na území obce Lipová sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob: 

a) 120 litrová plastová, resp. kovová nádoba (KUKA) – pre rodinné domy, pre bytové    

    domy, FO – podnikateľov a PO na zber ZKO, 

b) 240 litrová plastová nádoba (KUKA) - pre bytové domy, FO – podnikateľov a PO na  

      zber ZKO 

c) 120 l plastové vrecia pre rodinné domy, pre bytové domy na triedený zber   

      komunálneho odpadu, 

d) 1100 litrový plastový, resp. kovový kontajner pre bytové domy, FO  

      – podnikateľov, PO na zber ZKO, 

e) 1100 litrová nádoba na TZKO – sklo, papier a plasty, 

f) MSN – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev, 

g) 120 l nádoby na BRKRO, 

h) 10 l kompostovateľné vrecká na BRKRO, 

i) zberná nádoba na použité rastlinné oleje a tuky. 

§ 3                                                                                                                                                     

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a jeho zložiek 

1. ZKO,  OO, TZ KO a BRKO vznikajúci na území obce je pravidelne odvážaný zberovou 

spoločnosťou alebo Obcou Lipová, prípadne inak zhodnocovaný.  

2.  Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v zberných nádobách podľa §2 tohto  

          VZN alebo vreciach, určených a zabezpečovaných Obcou Lipová alebo zberovou    

          spoločnosťou. 

3.      Vývoz KO a jeho zložiek je v obci realizovaný podľa harmonogramov vývozov.  

          Harmonogramy sú včas a pravidelne zverejňované spôsobom v mieste obvyklým. 

4.       Vývoz zberných nádob na ZKO je uskutočňovaný dvojtýždenne, 

5.       Systém vývozu zberných nádob na triedený zber je uvedený v § 6 ods. 2 tohto VZN. 

6.       MSN na verejných priestranstvách sú vyprázdňované priebežne podľa ich naplnenosti,   

          ktorú sleduje poverený pracovník obce.  

7.   Za odpad umiestnený v zbernej nádobe je zodpovedný do doby odvozu majiteľ 

          – správca objektu, obytného domu, prevádzky t. j. pôvodca odpadu. 

8.       Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných      

          nádobách riadne pripravené na odvoz, t. j. aby boli riadnym spôsobom uložené  

          v zberných nádobách a bol umožnený prístup k zberným nádobám. 

§ 4                                                                                                                                          

Množstvový zber 

         Množstvový zber KO sa na území obce Lipová realizuje len v prípade drobného 

stavebného odpadu. 

 



 

 

§ 5                                                                                                                                                          

Drobné stavebné odpady 

1. Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným 

spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného 

prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia 

ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberné miesto. 

2. Inak nevyužitý DSO sa zhromažďuje na zbernom mieste.  

3. Dopravenie DSO na zberné miesto si zabezpečí pôvodca DSO. 

4. DSO je následne zneškodňovaný podľa platných predpisov. 

§ 6                                                                                                                                               

Triedený zber komunálneho odpadu 

1.  Na území obce Lipová je zavedený TZ KO pre nasledovné zložky KO: 

a) odpady z papiera 

• patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal. 

• nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, 

vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, 

škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, 

kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky), plastové obaly 

a pod. 

b) odpady zo skla 

• patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky  

bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

• nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, 

dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, 

silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami). 

 

c) odpady z plastu 

• patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických 

a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 

rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky,  

a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, 

plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén. 

• nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované 

materiály (tetrapaky), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), 

podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

d) textil a šatstvo 

• patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky 

k oblečeniu. 

e) humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami 

• nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. 

• nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich  

      zhromažďovať. 



 

 

f) biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

•    medzi BRKO patrí: 

- BRO zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO, 

- BRKRO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň), 

ide o jedlé oleje a tuky, 

•    Patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín 

a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý 

chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, 

maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, 

usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.        

g)     tetrapaky 

         • patria sem: viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) z mlieka, džúsov a iných        

           nápojov 

h)     kovové obaly 

         • patria sem: vyprázdnené kovové obaly od alkoholických a nealkoholických nápojov 

i)      odpadové pneumatiky 

                                   

2.      Systém zberu uvedených zložiek triedeného KO je nasledovný: 

a) papier a papierové obaly – zbierajú sa do plastových vriec  

v domácnostiach podľa harmonogramu a donáškovým spôsobom do zberných nádob 

umiestnených na mieste určenom Obcou Lipová,  

b) sklo a sklenené obaly – zbierajú sa do plastových vriec  

v domácnostiach podľa harmonogramu a taktiež donáškovým spôsobom do zberných 

nádob umiestnených na mieste určenom Obcou Lipová, 

c) plasty a plastové obaly – zbierajú sa do plastových vriec  

v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob 

umiestnených na mieste určenom Obcou Lipová, 

d) textil a šatstvo - zbiera sa donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených  

na mieste určenom Obcou Lipová, 

e) odpadové pneumatiky – zbierajú sa donáškovým spôsobom na mieste určenom Obcou 

Lipová, 

f) biologicky rozložiteľný komunálny odpad - nakladanie s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom je riešené v §9 tohto VZN. 

3.      O mieste, určenom na zber jednotlivých zložiek triedeného KO Obec Lipová informuje 

občanov spôsobom obvyklým. 

4.   Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/ 

recyklácie si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá 

pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. 

povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch).  

Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich 

podiele na vytriedených zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe 

odpadového hospodárstva obce. 

 



 

 

§ 7                                                                                                                                                   

Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín 

1. Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú po 

vytriedení jednotlivé zložky: 

a) Použité batérie a akumulátory 

• použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať na predajných miestach  

      u distribútora batérii a akumulátorov. 

 

b) Odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady 

• patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,    

      fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,    

      umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné     

      látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 

• jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia  

      povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné  

      zhromaždenie. 

• odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich  

      a na verejné priestranstvá  

• obec Lipová zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2 x do roka zber a prepravu  

      oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých  

      látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

• Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom. 

c) Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel 

• patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, 

diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné 

elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná 

žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné 

akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod., 

• nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové 

variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, 

svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod., 

• v zmysle § 54e zákona o odpadoch je výrobca elektrozariadení povinný zabezpečiť  

na vlastné náklady nakladanie s odovzdávaným elektroodpadom z domácností, 

• v zmysle § 54 c ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný 

bezplatne odobrať elektroodpad z domácnosti od jeho držiteľa pri predaji nového 

elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, 

• Obec Lipová má uzatvorenú zmluvu s oprávnenou právnickou osobou vykonávajúcou na 

území obce zber elektroodpadu systémom zberu domu k domu. Termíny zberu  

sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom, 

• Odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom napr. pouličným výkupcom je 

zakázané. 

• Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených 

na komunálny odpad z domácností je zakázané. 



 

 

§ 8                                                                                                                                             

Objemný odpad 

1. Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými 

kontajnermi, ktoré zabezpečuje Obec Lipová 2x do roka systémom, ktorý Obec Lipová 

zverejní spôsobom v mieste obvyklým. 

2. Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej  

         nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, nádoby, plechové rúry,    

         podlahové krytiny, guma, molitan a pod.. 

§ 9                                                                                                                                                        

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad                                      

1. Obec Lipová zabezpečuje triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu jeho     

         kompostovaním v domácich kompostéroch, umiestnených v záhradách rodinných domov    

         alebo je možné odviesť tento odpad na zberové miesto určené Obcou Lipová v čase,   

         o ktorom je pôvodca odpadu informovaný spôsobom v mieste obvyklým. 

2.      Ďalej odvoz BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev (konáre, korene, kríky,  

         viničné prútie a pod.) je zabezpečovaný 2 x ročne Obcou Lipová v čase, o ktorom je   

         pôvodca odpadu informovaný spôsobom v mieste obvyklým. 

 

3.     Jedlé oleje sa zbierajú donáškovým spôsobom vo vlastných nádobách na zbernom mieste     

        určenom Obcou Lipová bezodplatne v čase, o ktorom je pôvodca odpadu informovaný    

        spôsobom v mieste obvyklým. 

 

4.    Prevádzkovatelia kuchýň, ktorými sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby,    

       prevádzkujúce zariadenia spoločného stravovania na území Obce Lipová sú zodpovední za  

       nakladanie s BRKO a: 

        a)     sú povinní oznámiť Obci Lipová, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám  

                alebo prostredníctvom iného subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné           

                oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom,  

        b)    sú povinní pri nakladaní s týmto odpadom  postupovať v súlade s hierarchiou 

 odpadového hospodárstva Obce Lipová, 

        c)    sú povinní viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať Obci Lipová údaje pre potreby   

               ročného hlásenia o odpadoch. 

 

 

§10 

Odpadové pneumatiky 

Konečný používateľ pneumatiky môže opotrebované pneumatiky odovzdať na zbernom 

mieste, ktoré Obec Lipová určila na priestranstve za kultúrnym domom, katastrálne územie 

Mlynský Sek, parcelné číslo 65/25. 

 

 



 

 

§ 11                                                                                                                                            

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

Písomne alebo emailom oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so 

zákonom môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu v Nových 

Zámkoch, Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo Obci Lipová, prostredníctvom 

obecného úradu. 

§ 12                                                                                                                                                       

Záverečné ustanovenia 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č.  1/2020 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lipová zverejnený  

na úradnej tabuli obce Lipová a internetovej stránke obce dňa             . 

2. Obecné zastupiteľstvo v Lipovej sa uznieslo na vydaní tohto VZN  

dňa                   a toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2021. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Lipová č. 1/2016  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

na území obce Lipová v znení neskorších dodatkov. 

 

........................................................... 

Mgr. Tatiana Ölvecká  

starostka Obce Lipová 


