
Obecné zastupiteľstvo v Lehote na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 
zákona  o obecnom  zriadení  č.  369/1990  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  a  podľa 
ustanovenia § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch)  prijalo dňa 08. júla 
2009 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2009

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI 
STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI 

Z DOMÁCNOSTÍ

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet nariadenia

(1)  Správne  nakladanie  s  odpadom  je  v  záujme  ochrany  životného  prostredia,  ochrany 
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

(2)  Všeobecne záväzné nariadenie  č.  1/2009 (ďalej  len VZN) sa vydáva s cieľom ustanoviť 
podrobnosti  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi,  s  drobnými  stavebnými  odpadmi 
a elektroodpadmi  z  domácností,  najmä  o spôsobe  zberu  a  prepravy komunálnych  odpadov,  o 
spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s 
drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj určiť miesta na ukladanie 
týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§2
Základné pojmy

 (1)  Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č.1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ 
zbavuje,  chce  sa  jej  zbaviť  alebo je  v  súlade  s  týmto  zákonom alebo  osobitnými  predpismi 
povinný sa jej zbaviť. 

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



(3)  Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad 
nachádza. 

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

(5)  Zhodnocovanie  odpadov sú  činnosti  vedúce  k  využitiu  fyzikálnych,  chemických  alebo 
biologických vlastností, uvedených v prílohe č. 2 zákona o odpadoch. 

(6)  Zneškodňovanie  odpadov je  také  nakladanie  s  nimi,  ktoré  nespôsobuje  poškodzovanie 
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona o 
odpadoch. 

(7) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

(8) Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácností  vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba 
alebo  fyzická  osoba-  podnikateľ,  okrem  odpadov  vznikajúcich  pri  bezprostrednom  výkone 
činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činností právnickej osoby, alebo fyzickej osoby- 
podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým 
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo 
uskladnenie  vozidla používaného  pre  potreby domácností  najmä  z  garáží,  garážových  stojísk 
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení 
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, alebo v správe obce a taktiež pri 
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnickych 
osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

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

(10) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 
fyzickou  osobou-  nepodnikateľom,  na  vykonanie  ktorých  sa  nevyžaduje  stavebné  povolenie 
a postačuje ohlásenie obce, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie obce v rozsahu do 1 
m³ ročne od jednej fyzickej osoby.

(11) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a  
z obchodných,  priemyselných,  inštitucionálnych  a iných  zdrojov,  ktorý  je  svojím  zložením 
a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.   
 
(12) Nebezpečné  odpady sú také  odpady,  ktoré  majú  jednu nebezpečnú  vlastnosť  alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch. 

(13) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre 
ich veľký rozmer  uložiť  do zberných nádob, alebo ich množstvo  presahuje objem,  ktorý nie 
je možné  štandardnými  nádobami  vyviesť  v  rámci  stanoveného  pravidelného  harmonogramu 
vývozu.



(14) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

§3
Účel odpadového hospodárstva

(1) Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu,
b) zhodnocovať  odpady  recykláciou,  opätovným  použitím alebo  inými  procesmi 

umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa 
písmena a),

c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) 
alebo b),

d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné 
prostredie  nad mieru  ustanovenú zákonom, ak nie  je možný alebo účelný postup podľa 
písmena a), b) alebo c).

§ 4
Spoločné ustanovenia

(1)  Pôvodca  odpadu,  ktorý  je  právnickou  osobou  alebo  fyzickou  osobou-  podnikateľom  a 
produkuje  ročne  viac  než  500  kg  nebezpečných  odpadov  alebo  10  ton  ostatných  odpadov, 
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

(2)  Povinnosť  pôvodcu  odpadu  vypracovať  program  odpadového  hospodárstva  plní  pre 
komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou 
osobou v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby (drobné stavebné odpady) obec, na 
ktorej  území  tieto  odpady  vznikajú.  Pôvodcovia  odpadov,  ktorí  vypracúvajú  program 
odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s 
obcou na vypracovaní spoločného programu odpadového hospodárstva.

(3)  Obec  je  pri  zostavovaní  a aktualizovaní  svojho  programu  odpadového  hospodárstva 
oprávnená  bezplatne  požadovať  od   každého,  kto  je  držiteľom  komunálneho  odpadu  alebo 
drobného  stavebného  odpadu  alebo  nakladá  s   komunálnymi  odpadmi  alebo  drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu 
odpadového  hospodárstva  obce.  Ochrana  údajov  podľa  osobitných   predpisov  tým  nie  je 
dotknutá.

(4) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o 
odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona o 
odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s 
týmto rozhodnutím alebo povolením. 

(5) Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie 
ľudí a životné prostredie.

(6) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 



(7) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste,  ako na mieste na to určenom v súlade so 

zákonom o odpadoch a týmto VZN, 
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov 

podľa  položky  D6  a  zneškodňovanie  odpadov  činnosťami  podľa  položiek  D4  a  D7 
uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch,

d) svojvoľne vytvárať tzv. čierne skládky odpadov v katastri obce,
e) zhromažďovať odpad od iných pôvodcov na svojom pozemku,
f) ukladať  do  zberných  nádob všetkých  druhov,  taký  odpad,  ktorý  do  nich  nepatrí  (napr. 

biologicky rozložiteľný odpad, uhynuté zvieratá, odpady zo spracovania a zabitia zvierat, 
horúci popol, horľavý výbušný odpad... odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie 
zamestnancov zmluvného partnera),

g) ukladať  do  zberných  nádob  zmesového  komunálneho  odpadu  odpad,  ktorý  sa  zvlášť 
separuje, 

h) zberné  nádoby  preťažovať, preplňovať,  vyberať  a odnášať  odpad  zo  zberných  nádob, 
obecné nádoby poškodzovať, používať ich na iný účel

i) iným  organizáciám  a  fyzickým  osobám  než  oprávnenému vývozcovi  odvážať  a 
premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich a akokoľvek manipulovať s ich obsahom,

j) riediť  a zmiešavať  jednotlivé  druhy  nebezpečných  odpadov,  alebo  nebezpečné  odpady 
s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

k) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
l) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,
m) zneškodňovať  biologicky  rozložiteľný  odpad (napr.  spaľovaním)  zo  záhrad  a z parkov 

vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických 
osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Zákaz sa nevzťahuje na:
a) organizované  akcie  triedeného  zberu  (zber  papiera  na  školách  a  pod.)  poriadané

po dohode s organizáciou poverenou zberom,
b) zhodnocovanie  vytriedených  zložiek  komunálneho  odpadu  fyzickými  a  právnickými 

osobami, napríklad ich odovzdávanie do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných 
nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek v obci.

(8)  Ak nie  je ustanovené inak,  náklady na činnosti  smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a 
náklady  na  zneškodňovanie  odpadov  znáša  držiteľ  odpadu,  pre  ktorého  sa  zneškodňovanie 
odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša 
ich posledný známy držiteľ  odpadu alebo výrobca,  z  ktorého výroby odpad pochádza.  Ak je 
držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie 
odpadu obvodný úrad životného prostredia,  na ktorého území sa odpad nachádza,  na náklady 
držiteľa odpadu.

(9)  Ak  vlastník,  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  zistí,  že  na  jeho  nehnuteľnosti  bol 
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému 
úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.



(10)  Obvodný úrad  životného prostredia  na základe  oznámenia,  z  vlastného podnetu  alebo z 
podnetu  iného  orgánu  štátnej  správy  alebo  obce  požiada  Policajný  zbor  o  zistenie  osoby 
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. Takto zistená 
osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. 

(11) Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na 
vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť 
uzatvorenú zmluvu s obcou.

(12) Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto 
zákonom,  zabezpečí  zhodnotenie  odpadu  alebo  zneškodnenie  odpadu  na  vlastné  náklady 
príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli 
tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.

§ 5
Práva a povinnosti pôvodcu komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu

(1) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu má právo na:
a) poskytnutie  funkčných  kontajnerov  a  zakúpenie  zberných  nádob  v  množstve  a  druhu

zodpovedajúcom systémom zberu,
b) zber, pravidelný odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu,
c) zber a pravidelný odvoz vyseparovaných zložiek KO podľa harmonogramu separovaného 

zberu,
d) zber a  odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov, oddelene vytriedených 

odpadov z domácností s obsahom škodlivín, elektroodpadov, 
e) označenie,  údržbu  a  dezinfekciu  zbernej  nádoby  a  dočisťovanie  okolia  umiestnenia 

kontajnerov,
f) informáciu o systéme zberu, harmonograme separovaného zberu, zberných miestach. 

(2) Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný: 
a) nakladať alebo inak zaobchádzať s KO a DSO v súlade s týmto VZN,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely 

ich zberu na miesta určené obcou, do zberných nádob, do vyhradených kontajnerov, do vriec 
zodpovedajúcich systému zberu KO a jeho zložiek v obci,

e) separovať jednotlivé zložky KO, ktoré sú vymedzené v § 7 tohto VZN,  
f) prednostne vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu odpad z domácností  s obsahom 

škodlivín,
g) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu 

alebo nespôsobil narušenie systému zberu,
h) obec pre plnenie povinností  podľa § 19 ods. 1 písmena g) a h) zákona o odpadoch je 

oprávnená požadovať od držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO 
a DSO na území obce potrebné informácie,

i) zaplatiť miestny poplatok za KO a DSO obci Lehota,



j) ukladať  komunálny  odpad,  napríklad  ohorok  z cigarety,  plechovku,  papierový  odpad 
a podobne do odpadkových košov na to určených tak, aby nedochádzalo k jeho rozptýleniu 
po okolí.

§ 6
Práva a povinnosti oprávnených osôb vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie 

a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

(1) Vykonávať  zber,  prepravu,  zhodnocovanie  alebo zneškodňovanie  komunálnych  odpadov 
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má  s obcou uzatvorenú 
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti (ďalej len oprávnená osoba).

(2) Oprávnená osoba je povinná:
a) vypracovať a dodržiavať harmonogram vývozu KO,
b) vykonať náhradný vývoz v prípade poruchy zberného vozidla, nezjazdnosti vozovky... ,
c) zabezpečiť na požiadanie obce pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov,
d) vykonať na požiadanie obce mimoriadny vývoz KO a DSO,
e) odvážať odpady včas, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob a znečisťovaniu stanovíšť 

v dôsledku  oneskoreného  odvozu,  v opačnom prípade  odstrániť  znečistenie  na  vlastné 
náklady,

f) po vyprázdnení zberných nádob tieto umiestniť na pôvodné miesto.

III. ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM 

§ 7
Komunálny odpad a jeho zložky

(1) Komunálny odpad (odpad z domácností  a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) 
vrátane  jeho  zložiek  zo  separovaného  zberu  sa  ďalej  špecifikuje  na  nasledovné  podskupiny 
a druhy odpadov:

a) separované zbierané zložky komunálnych odpadov ako papier, lepenka, sklo, biologicky 
rozložiteľný  kuchynský  a reštauračný  odpad,  šatstvo,  textílie,  rozpúšťadlá,  kyseliny, 
zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje 
a tuky,  farby,  tlačiarenské  farby,  lepidlá  a živice  s obsahom  nebezpečných  látok, 
detergenty, liečivá, batérie, akumulátory, vyradené elektronické zariadenia, drevo, plasty, 
kovy, odpady z vymetania komínov a odpady inak nešpecifikované,

b) odpady  zo  záhrad  a parkov,  vrátane  odpadu  z cintorínov ako  biologicky  rozložiteľný 
odpad, zemina a kamenivo, iné biologicky rozložiteľné odpady,

c) iné komunálne odpady ako zmesový KO, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, odpad 
z čistenia kanalizácie, objemný odpad a KO inak nešpecifikovaný. 

(2)  Separovane zbierané zložky KO na území obce Lehota:
a) papier
b) sklo
c) pet- fľaše



d) biologicky rozložiteľný odpad
e) plasty
f) kovy
g) elektroodpad z domácností
h) vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín 

(3) Separácia ďalších zložiek KO bude vyplývať z  príslušných aktuálnych právnych    predpisov. 
Informácie o tom, aké ďalšie zložky KO sa budú separovať, budú občanom oznámené včas a 
spôsobom obvyklým (miestny rozhlas, časopis, internet...) 

§ 8
Systém nakladania s komunálnym odpadom a s jeho zložkami

(1) Zber  KO a jeho zložiek  zabezpečuje  obec,  alebo obcou poverený a oprávnený subjekt  na 
základe zmluvného vzťahu.

(2) Všetci pôvodcovia KO a jeho zložiek sú povinní stať sa účastníkmi miestneho systému zberu 
KO a jeho zložiek.

(3) Zmesový komunálny odpad  sa zbiera   dvakrát  do mesiaca do zberných nádob. Držitelia 
odpadu si majú možnosť prostredníctvom obce zakúpiť zbernú nádobu s objemom 120 l a 240 l. 

(4)  Zber  separovaných  zložiek  komunálneho  odpadu  (papier,  sklo,  pet-  fľaše)  sa  realizuje 
mesačne vrecovým systémom zberu, pričom v jednom polyetylénovom vreci je zakázané miešať 
rôzne  oddelené  zložky  KO.  Polyetylénové  vrecia  si  držitelia  odpadu  zabezpečia  na  vlastné 
náklady. 

(5) Zber skla prebieha aj donáškovým spôsobom. Pre tento účel sú v obci na stálych miestach 
určených obcou vytvorené zberné miesta, tvorené 1100 litrovými zelenými kontajnermi. Zber sa 
vykonáva priebežne, v závislosti od ich naplnenia. Obdobne sa vykonáva aj zber plastov (žlté 
kontajnery, 1100 l). Vyššie uvedené  kontajnery sú v prenájme obce.

(6) Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že separovaná zložka odpadu  je znečistená iným odpadom 
v takom  rozsahu,  že  nie  je  možné  jej  účelné  zhodnotenie,  ide  o  priestupok  podľa  zákona 
o odpadoch § 80 ods. 1 písm. b) a § 39 ods. 5 písm. c). Pracovníci zabezpečujúci zber sú o tomto 
povinní informovať Obecný úrad Lehota.
 
(7)  Zber  kovového  odpadu  sa  rieši  individuálne.  Držitelia  odovzdávajú  kovový  odpad  do 
zberných dvorov.

(8)  Zber  odpadu  z  miestneho  cintorína  sa  realizuje  prostredníctvom  veľkoobjemových 
kontajnerov (6 000 l), ktoré sú vo vlastníctve obce. 

(9) Umiestnenie zberných nádob a vriec:
a) za  umiestnenie  zberných nádob pre  zmesový KO a  vriec  pre  separované  zložky KO 

zodpovedajú platitelia poplatkov s ohľadom na možnosť ich bezproblémového vyprázdnenia 
a naloženia,



b) pri určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavať hygienické a estetické podmienky,
c) zberné    nádoby   na   chodníkoch   a komunikáciách   môžu   byť   ponechané   len

na  dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie, po vysypaní zbernej nádoby je užívateľ zbernej 
nádoby povinný podľa možností v čo najkratšom čase zabezpečiť, aby nádoba nezostala na 
verejnom priestranstve,

d) vrecia  s  oddelenými  zložkami  KO je  povolené  vyložiť  na  verejné  priestranstvo  pred 
nehnuteľnosť, ktorú užíva pôvodca KO najskôr v predvečer a najneskôr v ranných hodinách 
dňa,  ktorý  je  určený  na  zber  oddelených  zložiek  KO  v  lokalite,  kde  sa  nehnuteľnosť 
nachádza.

(10) Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo
s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky s obcou osobitne.

(11) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný 
systém v celom katastrálnom území obce Lehota.

§ 9
Objemný odpad

(1) Zber  a preprava objemných odpadov sa uskutočňuje v obci  minimálne  dvakrát  ročne.  Pre 
tento  účel  obec  zabezpečí  u organizácie  poverenej  zberom  umiestnenie  veľkoobjemových 
kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia odpadu.  

(2)  Obec  zabezpečí  informovanosť  občanov  v dostatočnom  časovom  predstihu  o zbere 
objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije možnosti informačného systému obce. 

§ 10
Vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín

(1) V obci sa realizuje na základe potreby, minimálne dvakrát ročne, zber nasledovných zložiek 
KO kategórie „N“ (nebezpečný odpad):  

a) 20 01 19- pesticídy,
b) 20 01 21- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
c) 20 01 26- oleje a tuky  iné ako uvedené v 20 0125,
d)  20  01  33-  batérie  a akumulátory  uvedené  v 16  06  01,  16  06  02  alebo  16  06  03a 
 netriedené akumulátory a batérie obsahujúce tieto batérie.

(2) Ďalšie  podrobnosti  ako termín  uskutočnenia  zberu,  systému zberu a spôsob zneškodnenia 
budú  upravené  v zmluvách  medzi  obcou  a organizáciami  poverenými  zberom  jednotlivých 
druhov  vyššie  uvedených  odpadov.  Obec  zabezpečí  informovanosť  občanov  v dostatočnom 
časovom predstihu, pričom využije možnosti informačného systému obce.

§ 11
Drobný stavebný odpad 

(1) Ak množstvo DSO vznikajúceho pri bežných udržiavacích prácach občanov na území obce 
nepresahuje  1 m3/ rok  od jednej fyzickej osoby- nepodnikateľa, zaevidujú sa držitelia DSO do 



osobitného zoznamu. Od množstva záujemcov bude závisieť časový interval  zberu tohto odpadu, 
najmenej však dvakrát ročne. Pôjde o donáškový systém zberu.  

(2)  Držitelia  DSO  sú  povinní  odpad  zhromažďovať  bezpečným  spôsobom  mimo  verejného 
priestranstva,  alebo  na  verejnom  priestranstve  výlučne  na  základe  súhlasu  obce  s  využitím 
verejného  priestranstva  takým  spôsobom,  aby  nedochádzalo  k  poškodzovaniu  životného 
prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia, k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

(3)  Nakladanie  s  DSO,  ktoré  presahujú  objem  stanovený  v prvom  bode  a  nakladanie  so 
stavebnými odpadmi, ktoré nie sú DSO a ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti občanov prípadne 
právnických osôb alebo fyzických osôb podnikajúcich na území obce, si držiteľ tohto odpadu 
zabezpečí od oprávneného vývozcu na vlastné náklady spôsobom a prostriedkami ustanovenými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi (zberné dvory).

(4) Iné nakladanie s DSO sa zakazuje.

§ 12
Elektroodpad z domácností

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bezplatne odovzdať elektrozariadenie do systému spätného odberu 
alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu.

(2) Systém oddeleného zberu elektroodpadu je obcou zabezpečený dvakrát ročne oprávnenou 
osobou.

(3) Ďalšie  podrobnosti  ako termín  uskutočnenia  zberu,  systému zberu a spôsob zneškodnenia 
budú upravené v zmluvách medzi obcou a organizáciami poverenými zberom vyššie uvedeného 
odpadu.  Obec  zabezpečí  informovanosť  občanov  v dostatočnom  časovom  predstihu,  pričom 
využije možnosti informačného systému obce.

(4) Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového 
elektrozariadenia  na výmennom základe kus za kus,  pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie 
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

§ 13
Biologicky rozložiteľný odpad

(1)  Biologicky rozložiteľný  odpad zo záhrad  rodinných domov sa prednostne kompostuje  na 
mieste vzniku tzv. domovým kompostovaním.

(2)  Obec  v spolupráci  s oprávnenou  osobou  zabezpečuje  v jarnom  období  zber  biologicky 
rozložiteľného  odpadu (ide  o odpad  z jarného  ošetrenie  drevín,  napr.  konáre,  vinič...)  spred 
nehnuteľností držiteľov tohto odpadu. 

(3) Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere biologicky 
rozložiteľného  odpadu osobitným oznamom,  pričom využije  možnosti  informačného  systému 
obce.



IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 § 14
Priestupky a pokuty

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch [§ 18 ods. 3 písm. 

b)] a týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 

písm. c)],
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch, (§ 4 ods. 9 tohto 

VZN)
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona o odpadoch,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40 c) zákona o 

odpadoch 

(2) Za priestupok podľa:
a) odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do výšky 165, 96 € (5000.- Sk),
b) podľa odseku 1 písm. e) možno uložiť pokutu do výšky 663,87 € (20 000.- Sk). 

(3)  Na  priestupky  a  ich  prejednávanie  sa  vzťahujú  všeobecné  predpisy  o  prejednávaní 
priestupkov (Zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení) ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. 

(4)  Priestupky prejednávané inými orgánmi nie sú uvedené v tomto VZN. 

(5)  Priestupky podľa ods.  1  písm.  a)  až  e)  prejednáva  obec  a  výnosy z  pokút  uložených za 
priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 

(6)   Na priestupky a  ich  prejednávanie  sa  vzťahujú  všeobecné  predpisy  o  správnom konaní 
(Zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení) ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. 

(7) Starosta obce Lehota môže uložiť právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky 6638 € (200 000,- Sk), ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie  poruší  povinnosti  vyplývajúce  z  tohto  VZN.  Pokuta  je  príjmom obce.  (Zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

(8) Pokutu možno uložiť  do jedného roka odo dňa,  kedy sa starosta dozvedel  o tom, kto sa 
konania,  podľa  §  13  ods.  9  písm.  a)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení 
neskorších zmien a doplnkov, dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto VZN. 
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(9) Pri prepočte bol použitý konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.



§ 15
Spoločné ustanovenia

(1)  Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, 
ktoré vznikli na území obce Lehota sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Lehota platnom na príslušný kalendárny rok. 

(2)  Sadzba  poplatku  je  určená  za  osobu  a kalendárny  rok,  jej  výšku  schvaľuje  obecné 
zastupiteľstvo.  V prípade,  že nebude sadzba schválená do konca kalendárneho roka,  ostáva v 
platnosti sadzba výšky poplatku z predchádzajúceho roka.

(3) Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú:  
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
b) komisie obecného zastupiteľstva, 
c) obecná rada,
d) hlavný kontrolór,
e) poverení pracovníci OcÚ
f) iné osoby poverené starostom obce
g) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.

(4)  V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

§ 16
Záverečné ustanovenia

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 2/2001 o odpadoch  schválené 
OZ Lehota dňa 12. 12. 2001.

(2) VZN bolo schválené uznesením OZ Lehota č. 27/2009 zo dňa 08.07.2009 na základe § 11 
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení  bol návrh VZN vyvesený dňa 23.06.2009  a zvesený dňa 08.07.2009 pred 
zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení bolo VZN po zasadnutí obecného zastupiteľstva vyvesené dňa 10.07.2009 a zvesené dňa 
27. 07.2009, kedy nadobudlo účinnosť.

(3) VZN je prístupné vo vytlačenej forme prístupné na Obecnom úrade v Lehote, v elektronickej 
forme na webovej stránke obce www.lehota.sk.

......................................
                                                                                                         Mgr. Pavol Zaujec

                                                                                                          starosta obce
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