
Obec Lovča

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča 
č.5/2008

 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi

 schválené uznesením  obecného zastupiteľstva v Lovči
 č. 65/2008, dňa 12.12.2008

  účinnosť  od    1.1.2009



Všeobecne záväzné   nariadenie Obce  Lovča
č. 5/2008

          o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Lovča

Obecné  zastupiteľstvo  v  Lovči  v  zmysle  ustanovenia  §  4  ods.3  písm.  g  a  §  6  zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších  zmien a doplnkov a zákona č. 
223/2001  Z.z.  o  odpadoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovča (ďalej len „nariadenie").

I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Účel nariadenia

Toto  nariadenie  ustanovuje  podrobnosti  o  nakladaní  s  komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a práva a povinnosti právnických osôb a fyzických 
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi na území obce Lovča.

§2
Účel odpadového hospodárstva

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 o odpadoch, ak nie je možný alebo účelný postup 
podľa písmena a),b) alebo c).

§3 
Program odpadového hospodárstva

(1)  Program  odpadového  hospodárstva  (ďalej  len  "POH")  určuje  ciele  odpadového 
hospodárstva  Slovenskej  republiky,  územného  celku,  jeho  časti  alebo  pôvodcu  odpadu  a 
opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.

§4
  Vymedzenie základných pojmov

(1)  Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,  
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia 
týchto odpadov.
(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa  
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odpad nachádza.
(3)  Komunálne  odpady  sú  odpady  z  domácnosti  vznikajúce  na  území  obce  pri  činnosti 
fyzických  osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení  
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene 
vrátane parkov a cintorínov.
(4)  Drobné  stavebné  odpady  sú  odpady  vznikajúce  z  bežných  udržiavacích  prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou (nepodnikateľom),  na  vykonanie  ktorých sa  nevyžaduje 
stavebné povolenie.
(5)  Množstvový  zber  je  zber  komunálnych  odpadov  a  drobných  stavebných  odpadov,  pri 
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený zákonom SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto 
odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(6)  Nebezpečné zložky z komunálneho odpadu sú autobatérie a akumulátory; batérie - suché 
články;  farby;  laky;  lepidla;  živice;  lieky  po  záručnej  dobe;  fotografický  film  a  papier; 
ustaľovače; vývojky; odpadové oleje; motorový olej; prevodovkový olej; brzdové kvapaliny; 
katalyzátory; olejové filtre; vody znečistené olejom, chemikáliami; petrolej; benzín; chladiace 
zmesi; čistiace prostriedky; kyseliny; hydroxidy; iné odpadové chemikálie; obaly, nádoby a 
textílie so zvyškami oleja alebo znečistené olejom a inými škodlivinami; riedidlá; rozpúšťadlá; 
výbojky;  žiarivky;  ortuťové  teplomery;  pesticídy  a  látky  na  boj  proti  škodcom;  vyradené 
elektrické a elektronické zariadenia; drevo a stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky.
(7) Nakladanie s odpadmi je ukladanie odpadov do zberných nádob alebo na miesta na to 
určené, zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
(8)   Staré  vozidlo  je  vozidlo  ktoré  bolo  vyradené  z  evidencie  vozidiel  podľa  osobitných 
predpisov a držiteľ vozidla nezabezpečil jeho odstránenie z cesty alebo verejného priestranstva 
a tiež vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo 
verejnom priestranstve.
(9)  Elektroodpad z  domácností  sú opotrebované elektrické a  elektronické zariadenia,  ktoré 
pochádzajú z domácností fyzických osôb.

II. ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI

§ 5
 Práva a povinnosti obce pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom
(1)   Za  nakladanie  s  komunálnymi  odpadmi,  ktoré  vznikli  na  území  obce  a  s  drobnými 
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá Obec Lovča.
(2)  Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho 
území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
b)  v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce 
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov 
v rámci separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľa potreby zber a prepravu objemných odpadov, zber a prepravu oddelene 
vytriedených odpadov z obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov za účelom ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia.
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§ 6
 Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
(1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo 
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
(2) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je tiež povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci Lovča,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich  zberu  na  miesta  určené  Obcou  Lovča  a  do  zberných  nádob  zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d)  po odvoze odpadu je povinný vrátiť zbernú nádobu na pôvodné miesto, pokiaľ sa nekryje 
so stanovišťom bez zbytočného odkladu,
e) ukladať odpady len do zberných nádob na to určených. Nie je povolené ukladať odpady
mimo zberných nádob, s výnimkou objemného odpadu v dohodnutom režime.
f)  zabezpečiť  pravidelné  čistenie  okolia  zberných  nádob,  resp.   okamžité  odstránenie
vzniknutého znečistenia odpadom, tak aby stanovište zberných nádob bolo neustále čisté
(3)  Ak  vlastník,  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  zistí,  že  na  jeho  nehnuteľnosti  bol 
umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne 
Obvodnému úradu životného prostredia v Žiari nad Hronom a Obci Lovča.

§7
 Povinnosti a práva oprávnených osôb vykonávajúcich zber, prepravu, zneškodňovanie a 

zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
(1)  Vykonávať  zber,  prepravu,  zneškodňovanie  a  zhodnocovanie  komunálnych  odpadov 
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s Obcou Lovča (ďalej oprávnená osoba).
(2) Oprávnená osoba je povinná
a)  dodržiavať harmonogram vývozu komunálneho odpadu,
b) vykonať náhradný zvoz v prípade poruchy zberného vozidla, resp. nezjazdnosti vozovky, 
najneskôr v nasledujúci deň,
c)  po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená,
e)  zabezpečiť na požiadanie Obce Lovča pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov,
f)  v prípade znečistenia komunikácie alebo stanovišťa pri vývoze odpadov znečistenie ihneď 
na vlastné náklady odstrániť,
h) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s Obcou Lovča.

III. ČASŤ
SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM

§ 8 
Systém zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania odpadu

(1)  Obec  Lovča  pre  fyzické  osoby  a  právnické  osoby  zabezpečuje  odvoz  a likvidáciu 
komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnených osôb na základe uzatvorených zmlúv.
(2)  Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti 
požiadať Obecný úrad v Lovči o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov.
(3) Obecný úrad následne zabezpečí systém zberu a zneškodnenia komunálnych odpadov z 
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prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.
§  8a

Separovaný zber druhotných surovín
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. V obci Lovča je zavedený 
separovaný  zber  druhotných  surovín  (sklo,  papier  a  plasty).  Sklo  je  zabezpečené 
prostredníctvom značených a farebne rozlíšených kontajnerov, rozmiestnených na území obce, 
papier je možné dovážať do priestorov Základnej školy v Lovči a plasty zabezpečuje obec 
zvozom minimálne 1 x do mesiaca.  Odpad z domácnosti - železný šrot a neželezné kovy 
občania odovzdajú do Obcou Lovča zriadenej zberne triedeného odpadu za kultúrny dom  „vo 
dvore u Sitárov“. 

§ 8b
 Nakladanie s nebezpečnými zložkami komunálneho odpadu

Vytriedené  nebezpečné  zložky  z  komunálneho  odpadu  má  občan  možnosť  odovzdať 
v priestoroch,  ktoré  obec  vopred  určí.  Okrem  nebezpečných  zložiek  komunálneho
odpadu je možné odovzdať aj opotrebované pneumatiky. Nebezpečné zložky z komunálneho 
odpadu je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností.

§ 8c
 Objemný odpad

(1) Objemný odpad (nadrozmerný odpad) z domácností je potrebné uložiť max. jeden deň pred 
termínom  odvozu  určeným  v  harmonograme  Obce  Lovča  ku  kontajnerom  na  komunálny 
odpad.
(2)  O  termínoch  odvozu  objemného  odpadu   sú  občania  informovaní   prostredníctvom 
obecného rozhlasu. .

§ 8d
 Drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady, vzniknuté z bežných udržiavacích prác na vykonanie ktorých sa 
nevyžaduje stavebné povolenie je potrebné uložiť do veľkoobjemového kontajnera, ktorého 
pristavenie bezplatne zabezpečí Obec Lovča 2x do roka to v mesiaci apríl a október.  

§ 8e
 Odpad zo záhradkárskych osád a biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene

(1)  Kompostovateľný  odpad  zo  záhrad  je  zhodnocovaný  na  pozemku  spravovanom 
vlastníkom, resp. užívateľom záhrady.
(2) Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, ktorý pôvodca nezhodnotí na vlastnom  
pozemku, je možné odovzdať v priestoroch družstva do silážnej jamy podľa uzatvorenej 
zmluvy, ktorá je prílohou tohto VZN. (ide o nasledovný zelený odpad - listy, tráva, podrvené 
kukuričnisko, podrvené konáre, ovocie a zelenina). 
(3)  Konáre  zo  stromov sa  budú ukladať  2x  ročne  na miesto  určené  Obcou Lovča,  termín 
a miesto sa určí vyhlásením v miestnom rozhlase, za účasti členov DHZ Lovča budú spálené.

§ 8f
 Elektroodpad z domácností

(1)  Elektroodpad  je  zakázané  ukladať  na  verejné  priestranstvá,  resp.  ku  kontajnerom  na 
komunálny odpad.
(2)  Elektroodpad  z  domácností  majú  občania  možnosť  odovzdať  v  rámci  odvozu 
elektroodpadu, ktorý je potrebné uložiť max.  jeden deň pred termínom odvozu určeným v 
harmonograme Obce Lovča,  na miesto zverejnené miestnym rozhlasom.
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§ 8g
 Staré vozidlá

(1) Staré vozidlá,  definované v zmysle  §4 ods.8  tohto nariadenia,  odstraňuje Obec Lovča 
odovzdaním na parkovisko určené Obcou Lovča. 
(2) Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša držiteľ vozidla. V prípade, ak držiteľ 
vozidla nie je známy, náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ 
určeného parkoviska, ktorý požiada o ich refundáciu držiteľa vozidla, ak sa ho dodatočne 
podarí zistiť.
(3) Obec písomne upovedomí držiteľa starého vozidla o odstránení vozidla, ďalšom naložení s 
vozidlom,  právach  a  povinnostiach  ako  aj  dôsledkoch  v  prípade  nečinnosti.  Informácia  o 
odstránení starých vozidiel, ktorých držitelia nie sú známi, je zverejňovaná verejnou vyhláškou 
na úradnej tabuli Lovča.

§ 9 
Zberné nádoby 

(1) Obec Lovča určuje počet potrebných zberných nádob na zber odpadu nasledovne : 
Sklo – 1 ks veľkoobjemový kontajner - farebne označený kontajner 1100 litrový – odvoz 
podľa potreby.
Drobný stavebný odpad – 3 ks veľkoobjemový kontajner – odvoz 2x do roka ,  v mesiacoch 
apríl a október, termín sa  dodatočne určí vyhlásením v miestnom rozhlase. 
Elektroodpad –  podľa  uzatvorenej zmluvy, termín sa dodatočne určí vyhlásením v miestnom 
rozhlase.
Plasty  –  50  l  vrecia   -  podľa   uzatvorenej  zmluvy,  termín  sa  dodatočne  určí  vyhlásením 
v miestnom rozhlase.
Počet zberných nádob a cyklus ich vývozu bude zabezpečený tak, aby nedochádzalo k 
prepínaniu zberných nádob a hromadeniu odpadu v ich okolí.

IV. ČASŤ
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVAŽNÉHO NARIADENIA A SANKCIE

§10 Priestupky a pokuty
(1) Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Obce Lovča.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto
a)  zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo týmto 
nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené Obcou Lovča týmto nariadením,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia,
d) neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi.
(3)  Za  priestupok  podľa  odseku  2  písm.  a)  až  d)  ako  aj  za  porušenie  ustanovení  tohto 
nariadenia možno fyzickej osobe - občanovi uložiť pokutu do výšky  165,96 €.
(4) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky  6638,78 €.
(5)  Na  priestupky  a  ich  prejednávanie  sa  vzťahujú  všeobecné  predpisy  o  prejednávaní 
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení).
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V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)  Zrušuje  sa: Všeobecné  záväzné  nariadenie  Obce  Lovča   č.  2/2005  o  nakladaní 
s komunálnym odpadom na území obce Lovča a jeho dodatku - Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3 z 23.11.2006.
(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lovči č.  65/2008 
dňa 12.12.2008  a nadobúda účinnosť dňom  1.1.2009 
Zverejnené:   od  28.5.2008 do 12.6.2008

Ondrej BAHNO
   starosta obce
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