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OBEC LUKOVIŠTIA 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Lukovištia 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukovištia zmysle podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) v súlade s § 6 

ods. 1 zákona o obecnom zriadení a § 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení obce: 

 

 

I. časť Úvodné 

ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lukovištia upravuje podrobnosti o nakladaní s: 

- komunálnymi odpadmi (ďalej KO) a drobnými stavebnými odpadmi(ďalej DSO), 

- spôsobe zberu a prepravy KO 

- nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom( ďalej BRKO) 

- nakladaní   s biologicky   rozložiteľným   kuchynským   odpadom   a reštauračným 

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 

- spôsobe a podmienkach zberu KO 

- spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

- spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

- spôsobe zberu stavebného odpadu 

- dôvodoch nezavedenia triedeného zberu KO v súlade s od. 21 zákona o odpadoch pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

na území obce Lukovištia. 

2) Ak osobitné všeobecne záväzné predpisy nestanovujú inak, vzťahuje sa toto nariadenie na nakladanie 

so všetkými KO vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa na území obce Rimavská Baňa. 
 

§ 2 

Všeobecné pravidlá 
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1) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém 

na celom katastrálnom území obce. 

2) Za nakladanie s KO a DSO, ktoré vznikli na území obce  Lukovištia zodpovedá obec. 

3) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania 

zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ktorý 

mu z tejto činnosti vzniká. 

4) Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie KO a DSO na území obce s výnimkou 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne môže 

len ten, kto má na túto činnosť má uzatvorenú zmluvu s obcou (ďalej oprávnená osoba), ak ide o 

zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov musí mať oprávnená osoba aj zmluvu s 

organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona o 

odpadoch. 

5) Obec je povinná v zmluve upraviť podmienky vykonávania činnosti oprávnenej osoby. 

6) Zakazuje sa 
 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom 

o odpadoch a týmto nariadením, 

b) premiestňovanie zberných nádob umiestnených obcou na určené stanovište, 

c) používať zberné nádoby vo vlastníctve obce na iný účel a poškodzovať ich, 

d) ukladať do zberných nádob na KO nebezpečný odpad - rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý 

a infekčný, problémové látky, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením 

ohrozil zdravie obyvateľov, 

e) ukladať do zberných nádob na triedené zložky komunálneho odpadu iný druh odpadu, ako ten 

na ktorý sú určené. 

f) vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob za účelom jeho ďalšieho 

používania, 

g) vytváranie nelegálnych skládok, 

h) zneškodňovať KO spaľovaním na voľnom priestranstve a vo vykurovacích 

zariadeniach 

i) zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov. 

j)  zneškodňovať odpady vypúšťaním do pôdy. 
 

§ 3 

Práva a povinnosti oprávnenej osoby vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo 

zneškodňovanie KO a DSO 

Oprávnená osoba je povinná 

a) vypracovať po dohode s obcou harmonogram vývozu KO, DSO, vytriedených zložiek KO, NO 

a objemového odpadu, 

b) dodržiavať harmonogram vývozu KO a jeho triedených zložiek, 

c) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky podľa 

dohody so zástupcami obce, 

d) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená 

e) vykonať na požiadanie obce mimoriadny vývoz KO, 

f) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s obcou 

g) pri manipulácii a vyprázdňovaní zberných nádob musí zabezpečiť, aby zostali komunikácie, ako 

aj prístupové cesty čisté a v prípade, že dôjde k znečisteniu je potrebné znečistenie ihneď 

odstrániť. 
 

II. ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu 

objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 
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§ 4 

Spôsob zberu a nakladania so zmesovým komunálnym odpadom 

1) Obec pre fyzické osoby a právnické osoby zabezpečuje odvoz a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu prostredníctvom oprávnených osôb na základe zmluvy na vykonávanie týchto činností. 

Oprávnené osoby sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

2) V obci je zavedený intervalový zber zmesového komunálneho odpadu. 

3) Na území obce sa používajú tieto typy zberných nádob 
 

- 110 l KUKA nádoba v rodinných domoch alebo pre prevádzku s počtom zamestnancov menej 

ako 10 

- 1100 l kontajner na sklo 

- Veľkoobjemový kontajner 

- Vrecia na triedený zber plastov 
 

4) Vývoz zmesového KO sa vykonáva každý druhý týždeň v štvrtok. 

5) Pôvodcovia /držitelia/ KO sú povinní: 
 

a) čo najviac obmedzovať vznik odpadov, 

b) triediť a zhromažďovať KO na jednotlivé zložky ustanovené v tomto nariadení do určených 

zberných nádob, alebo miest na to určených, podľa systému a podmienok triedeného zberu na 

území obce, 

c) do zberných nádob ukladať odpad tak, aby sa dali uzavrieť, 

d) zabezpečiť si dostatočný počet zberných nádob, ktoré sú súčasťou trvale (aj prechodne) 

obývaného alebo inou činnosťou využívaného objektu, 

e) zabezpečiť si stanovište zberných nádob počas celého roka tak, aby bolo ľahko prístupné 

vozidlám vykonávajúcim zber a prepravu, 

f) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre 

vyprázdňovanie, 

g) postarať sa o náhradné stanovištia zberných nádob, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú, 

alebo sťažujú prístup k stanovištiam, 

h) neznečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie, 

i) zabezpečiť, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, ak takáto situácia 

nastane, držiteľ odpadu je povinný prehodnotiť počet zberných nádob, 

j) umožniť kontrolným orgánom obce prístup na stanovištia zberných nádob a poskytnúť obci 

pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO. 

6) Obec je povinná zabezpečiť zberné nádoby zodpovedajúcemu systému zberu. Pre pôvodcov 

odpadov sa zberné nádoby na netriedený KO vydávajú na základe požiadavky za odplatu. . Zberné 

nádoby sa po úhrade stávajú majetkom fyzickej osoby alebo osoby oprávnenej na podnikanie. V 

bytových domoch sú povinní sa o zberné nádoby starať správcovia resp. spoločenstvo vlastníkov 

bytov. 

7) Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a občania sú ich povinní odovzdávať distribútorovi 

pneumatík. 

8) Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia sú povinní odpady vznikajúce pri bezprostrednom 

výkone tvoriacej predmet podnikania zhodnocovať alebo zneškodňovať na vlastné náklady na 

základe zmluvy s oprávnenou organizáciou. 

§ 5 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

1) Na území obce je zriadený množstvový zber drobného stavebného odpadu (DSO) t.j. občan platí 

obci poplatok za množstvo odovzdaného DSO. 

2) DSO sú odpady vzniknuté z bežných udržiavacích prác, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje 

stavebné povolenie napr.: zmesi betónu, tehly obkladačky dlaždice , keramika a pod. 

3) Občania môžu drobný stavebný odpad odplatne odovzdať vo vyhlásenom termíne , na mieste, ktoré 

určí obec (minimálne 2x za rok) do pristavenej zbernej nádoby. 
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4) Obec prepočítava poplatok za DSO podľa orientačnej tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 

5) O termíne zberu DSO je obec povinná v dostatočnom časovom predstihu informovať verejnosť 

obvyklým spôsobom. 

6) Do doby organizovania zberu DSO je stavebník povinný dočasne uložiť DS O na vlastnom pozemku 

alebo po dohode s obcou aj na verejnom priestranstve. 

7) Zhodnotenie alebo zneškodnenie stavebných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone 

činnosti tvoriacej predmet podnikania právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sú tieto soby 

povinné si zabezpečiť na vlastné náklady. 

8) Zakazuje sa do zberných nádob na DSO ukladať iný druh odpadov. 
 

§ 6 

Spôsob zberu objemného odpadu 

1) Objemný odpad je časť komunálneho odpadu, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá 

používaným zberným nádobám a nie je ho pre jeho veľký rozmer možné zneškodňovať 

štandardnými nádobami v rámci stanoveného pravidelného zvozu TKO. 

2) Zber objemného odpadu organizuje obec minimálne dvakrát ročne, spravidla na jar a na jeseň. 

3) Zber objemného odpadu sa uskutočňuje umiestnením veľkokapacitného kontajnera v cintoríne. 

4) O termíne zberu objemného odpadu je obec povinná v dostatočnom časovom predstihu informovať 

verejnosť obvyklým spôsobom. 

5) Do doby organizovania zberu objemného odpadu sú občania povinní dočasne uložiť objemný odpad 

na vlastnom pozemku alebo po dohode s obcou aj na verejnom priestranstve . 
 

§ 7 

Nakladanie s komunálnym odpadom s obsahom škodlivých látok 

1) Do KO s obsahom škodlivých látok patria rozpúšťadlá a obaly z nich, iné oleje ako jedlé oleje a 

obaly z nich, farby a plechovky od nich obsahujúce nebezpečné látky, liečivá, batérie a akumulátory 

a iné odpady obsahujúce nebezpečné látky. 

2) Vytriedené nebezpečné zložky z komunálneho odpadu (ďalej len NO) sú obyvatelia povinní 

odovzdať v rámci mobilného zberu odpadu s obsahom škodlivín organizovaného obcou 

3) Zber odpadu s obsahom škodlivín organizuje obec dvakrát ročne. 

4) O termíne zberu odpadu s obsahom škodlivín je obec povinná v dostatočnom časovom predstihu 

informovať verejnosť obvyklým spôsobom 

5) Jednotlivé druhy NO je možné odovzdať len osobám oprávneným na nakladanie s NO, ktoré majú s 

obcou zmluvu. 

6) Držiteľ liečiv je povinný ich odovzdať do verejných lekární, ktoré tento zber vykonávajú v zmysle 

platných predpisov. 

III. časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne 
 

§ 8 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

1) Za biologicky rozložiteľný (tzv. zelený) komunálny odpad ďalej BRKO z domácností sa rozumie 

najmä burina, zvyšky úrody, konáre , tráva, kvety, pozberové zvyšky, zhnité ovocie a zelenina, 

piliny, drevná štiepka a pod. 

2) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí šupy z čistenia zeleniny a 

ovocia, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po záručnej lehote aj 

neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri 

prevádzkovaní stravovacích zariadení vrátane školských kuchýň a kuchýň z domácností. 



 

6 

3) Medzi BRKO nepatria napr.: obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých 

doma „tzv. domáce zakáľačky". 

4) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom z cintorínov a verejných priestranstiev 

zodpovedá obec a odovzdáva ho na zhodnotenie oprávneným osobám. 

5) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu (ďalej BR kuchynský odpad) na svojom území pre obyvateľov 

obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad v 

kompostéroch alebo na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť 

prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. 

6) Občania môžu kompostovať BRKO a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v kompostéroch, 

ktorý im za odplatu 30€ vydá obec alebo na vlastných kompostoviskách. 

7) Na účely umožnenia kompostovania a preukázania splnenia podmienky uvedenej v bode 5 obec 

uzatvára s občanmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného BRKO a BR kuchynského 

odpadu. Za obyvateľov žijúcich v spoločnej domácnosti uzatvára obec len jednu dohodu, a to s ich 

spoločným zástupcom. 

8) Obec zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z písomných dohôd o kompostovaní, 

ako aj realizáciu kompostovania v obci priebežne ročne prostredníctvom pracovníkov obecného 

úradu alebo členov komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného 

prostredia. 
 

§9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

1) Prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. 

2) Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní: 

a) zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na 

ukladanie takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu 

z nádoby, a pod.), 

b) zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu 

nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných 

nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu. 

c) zabezpečiť zberné nádoby na uvedený odpad a následné zneškodnenie oprávnenou 

organizáciou na vlastné náklady (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 
 

3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným 

odpadom, okrem kožušinových zvierat.. (Nariadenie EP a Rady č. 1069/2009). 

4) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákazy uvedené v § 873 ods. 3 zákona o odpadoch. 
 

IV. časť 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

§10 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

1) Náklady triedeného zberu oddelene vyzbieraných zložiek KO patriacich do vyhradeného prúdu 

odpadu (batérie a akumulátory, obaly, elektroodpady z domácností, neobalové výrobky) znášajú 

výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí 



 

7 

zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu a nie sú zahrnuté do miestneho poplatku 

za KO a drobný stavebný odpad. 

2) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov(textil, jedlé oleje a tuky z domácností, biologicky rozložiteľný 

odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov) znáša obec a sú zahrnuté do miestneho 

poplatku. 

3) Riadnym triedením vyhradených prúdov odpadov v obci sa znížia náklady obce na činnosti 

nakladania so zmesovým KO. 

4) V obci je zavedený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu: 
 

a) elektroodpadov z domácností 

b) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 

c) papiera, skla, plastov a kovov(odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi 

z obalov) 

d) jedlé oleje a tuky z domácností 

e) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov( tzv. zelený 

odpad) 

 Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre zložky uvedené 

v ods. 4 písm. a), b) a c). 
 

§11 

Spôsob a podmienky triedeného zberu papiera, skla , plastov a kovov 

1) Odpady z papiera( papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky) 

a) do odpadu z papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, lepenka, krabice z tvrdého 

papiera, kartón, papierové obaly ,letáky a pod. 

b) do odpadu z papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály 

(Tetrapacky), voskovaný papier, papier z hliníkovou fóliou, znečistený mastný papier a pod. 

c) odpady z papiera si triedia občania doma, po vyhlásení zberu, ich môžu doniesť na 

vyhradené miesto, kde ich oprávnená organizácia bude zbierať výmenou za toaletný papier 

alebo papierové vreckovky. 

2) Odpady z plastu (odpady z plastových obalov a z platových výrobkov) 

a) do plastov patria: PET fľaše od nápojov zošliapnuté (napr. od minerálok, malinoviek a 

pod.), plastové fľaše od jedlých olejov, plastové fľaše od umývacích a čistiacich 

prostriedkov hliníkové plechovky od nápojov, čisté fólie biele aj farebné, vrecká od mlieka, 

obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, 

vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly z kozmetických výrobkov, plastové vedrá 

a pod. 

b) do plastov nepatria: Znečistené obaly chemikáliami, olejmi , viacvrstvové obaly, hrubo 

znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, novodurové rúrky 

a pod. 

c) odpady z plastu sa triedia do plastových vriec žltej farby a 1x za 2 mesiace sú zbierané 

spred rodinných domov. 

d) vrecia je možné si vyzdvihnúť bezplatne na obecnom úrade alebo budú po odobratí plného 

vreca dané občanom do poštovej schránky. 

3) Odpady zo skla 

a) do odpadu zo skla patria: sklenené nádoby, obaly a predmety zo skla, fľaštičky bez 

kovových a umelých uzáverov, črepy okenné sklo, sklo z okuliarov 

b) do odpadu zo skla nepatria: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovky, žiarivky, 

obrazovky, silne znečistené sklo, televízne obrazovky, počítačové monitory a pod. 

c) odpady zo skla sa triedia do 1100 l zelených kontajnerov a vývoz sa uskutočňuje 6x ročne. 

4) Odpady z kovu 
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a) do odpadu z kovu patria: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy 

oceľové plechovky, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky a 

pod. 

b) do odpadu z kovu nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami alebo 

chemikáliami, kovové obaly kombinované s iným obalom a pod. 

c) odpady z kovu sa zbierajú do červených zberných nádob a vývoz sa uskutočňuje podľa 

potreby 

5) Odpady šatstvo a textílie – sa nerealizuje 

a) do odpadu textílie a šatstvo patria neznečistené odevy, obuv, textílie a hračky 

b) odpady so špeciálnych nádob sú pôvodcovia povinní ukladať v súlade s návodom, ktorý je 

na nich uvedený. 

6) Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia si zber, zhodnotenie a zneškodnenie 

vytriedených zložiek odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone tvoriacej predmet 

podnikania (napr. obalové materiály, sklenené a plastové fľaše) musia hradiť na vlastné 

náklady na základe zmluvy s oprávnenou organizáciou. 

Spôsob a podmienky zberu elektroodpadu z domácností 

1) Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické zariadenia (napr. elektrospotrebiče, počítače a 

pod.) a žiarivky. 

1) Občania môžu elektroodpad odovzdať pri mobilnom zbere elektroodpadov na mieste určenom 

obcou. 

2) O termíne zberu elektroodpadu je obec povinná v dostatočnom časovom predstihu informovať 

verejnosť obvyklým spôsobom. 

3) Občania môžu elektroodpad odovzdať v rámci spätného zberu elektroodpadu, t.j. pri kúpe nového 

zariadenia môžu odovzdať staré zariadenie rovnakého druhu výmenou kus za kus. 

4) Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného 

nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 

5) Obec umožní výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej OZV zaviesť a prevádzkovať na jej území 

systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností. 

6) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom( napr. podomoví zberači a pod.), ktorí nemá 

uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti. 

§ 13 

Spôsob a podmienky zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov 

a automobilových batérií 

1) Občania môžu odovzdať použité batérie a akumulátory na predajných miestach distribútora batérií 

a akumulátorov . 

2) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu 

v obci. 

3) O termíne zberu batérií a akumulátorov je obec povinná v dostatočnom časovom predstihu 

informovať verejnosť obvyklým spôsobom. 

4) Občania môžu bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory v rámci spätného zberu 

distribútorovi týchto batérií bez viazania na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného 

tovaru. 

5) Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného 

nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 

6) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom( napr. podomoví zberači a 

pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou. 
 

§14 

Spôsob a podmienky zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti 
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1) Občania zhromažďujú oleje a tuky z domácností do uzatvárateľných plastových nádob, ktoré si 

občania zabezpečia samostatne. 

2) Vyzbierané oleje a tuky z domácnosti sú zbierané kalendárovým zberom podľa potreby 

spoločnosťou , s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
 

§17 

Kal zo žúmp 
 

1) Nakoľko v obci nie je vybudovaná kanalizácia, je každý vlastník nehnuteľnosti povinný mať 

vybudovanú vodotesnú žumpu alebo ČOV povolenú orgánom štátnej vodnej správy. 

2) Vlastníci žúmp alebo ČOV sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov 

prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu. 

3) Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný po dobu 3 rokov uchovávať doklady o zabezpečení 

vývozu kalu zo septika (žumpy) oprávnenou osobou 

V. ČASŤ 

§18 

Výkon štátnej správy 

1) Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá za ne pokuty. 

2) Na požiadanie poskytuje držiteľovi informácie o zariadeniach na nakladanie s odpadmi 

nachádzajúcimi sa na území obce. 
 

VI. časť 

§19 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

1) Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže obci nahlásiť umiestnenie odpadu na 

nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch alebo s týmto VZN. 

2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení umiestnenia 

odpadu na jeho nehnuteľnosti ohlásiť Okresnému úradu v Rimavskej Sobote, odboru starostlivosti 

o životné prostredie alebo na Obecnom úrade Lukovištia, p. Boľfovej, osobne, písomne alebo na 

telefónnom čísle 047 5690101. 
 

§ 20 

Kontrola dodržiavania VZN 

1) Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať: 

a) Starostka obce 

b) Poslanci obecného zastupiteľstva 

c) Iné osoby poverené starostkou obce 

2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec uložiť pokutu právnickej osobe alebo  

fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do výšky 6638 Eur. 

 

§21 

Priestupky 

1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN alebo ustanovenia zákona o odpadoch sa dopustí priestupku. 

2) Obec prejednáva priestupky uvedené v 115 ods. 1 písm. a) až k) zákona o odpadoch. 

3) Za priestupky uvedené v bode 2 môže obec uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 1500 Eur. 

VI. ČASŤ 

§ 22 

Záverečné ustanovenia 
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1) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Rimavská Baňa stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Lukovištia o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Lukovištia. 

2) Toto VZN zrušuje VZN č. 4/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od 

prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Lukovištia. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č:     zo 

dňa : 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od:01.12.2016 

 

                                                                    Alena Segedyová 

                                                                     Starostka obce         

   

 

Oprávnené osoby na nakladanie s komunálnym odpadom v obci 

Lukovištia 

1. Zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpad cintorínov: 

Brantner Gemer Rimavská Sobota s.r.o 

2. Triedené zložky KO - plasty, sklo, papier, kovy a elektroodpad 

Brantner Gemer Rimavská Sobota, s.r.o. 
 

3. Nebezpečné zložky komunálneho odpadu 

Brantner gemer Rimavská Sobota s.r.o 
 

4. Kaly zo septikov a žúmp 

Obec  Čerenčany 
 

5. Textílie a šatstvo 

 Nerealizuje sa 

Prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov 
Charakter odpadu objem kilogramy tony 

betón cementový 1 m3 2400 2,4 

dechtová lepenka 1 m3 1100 1,1 

dlaždice a obkladačky 1 m3 2000 - 2300 2 - 2,3 

kamenná drvina 1 m3 1500 - 1800 1,5 - 1,8 

keramická dlažba 1 m3 2000 2 

kvádre 1 m3 1300 1,3 

linoleum 1 m3 1200 1,2 

obkladacie dosky 1 m3 2300 2,3 

odpad z demolácií 1 m3 1600 1,6 

odpadová dechtová lepenka 1 m3 1100 1,1 

piesok 1 m3 2000 2 

sadrokartón 1 m3 750 0,75 

sadrové dosky 1 m3 800 - 1200 0,8 -1,2 

sklo s drôtenou vložkou 1 m3 2700 2,7 

sklolaminát 1 m3 1850 1,85 

stavebná suť - zmes 1 m3 1200 -1500 1,2 - 1,5 
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strešné krytiny - cementové 1 m3 2300 2,3 

strešné krytiny - pálené 1 m3 1800 1,8 

tehlová drvina 1 m3 1200 1,2 

tehly odľahčené 1 m3 1700 1,7 

tehly plné 1 m3 1800 1,8 

tvárnice plné betónové 1 m3 2200 2,2 

tvárnice pórobetónové 1 m3 600 0,6 

tvárnice škvarobetónové 1 m3 1500 1,5 

umakart 1 m3 1400 1,4 

výkopová zemina 1 m3 1500 - 1800 1,5 - 1,8 

 

Príklady dopravných zariadení , ktorými sa uskutočňuje doprava DSO: 

Zariadenie Objem Nosnosť (kg) 

fúrik 60 l / 0,06 m3 do 250 
 

prívesný vozík 

0,7 m3 (2 x 1,2 x 0,3 m) 

0,08 m3 (0,5 x 0,4 x 0,4 

m) 

 

 

Nosnosť (t) 

do 0,25 

do 0,75 

 

do 750 

vrece 


