
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 
ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Lopušné Pažite              
t o t o  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2004  

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
na území obce Lopušné Pažite 

 
PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia  
 

§1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia") je upraviť   
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom 
zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, 
chrániť životné prostredie a čistotu v obci. 
(2) Nariadenie v súvislosti s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje 
spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými 
odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 

 
§2 

Základné ustanovenia 
 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Lopušné Pažite. 
(2) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej 
zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej 
zbaviť. 
(3) Komunálne odpady 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 činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 
podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým 
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad 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 cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických 
osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 
(4) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako 
samostatný druh odpadu. 
(5) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce sú 
zabezpečované fyzickou osobou. 



 

(6) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavame alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia  
týchto odpadov. 
(7) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 
(8) Nebezpečnými odpadmi sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch                   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
DRUHÁ ČASŤ  

Nakladanie s komunálnymi odpadmi  
 

§3 
Komunálny odpad a jeho druhy 

 
(1) Komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lopušné Pažite nie je možné 
ukladať mimo vyhradených miest a lokalít. 
(2) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Lopušné Pažite považujú:  
Vyhradené miesta: zberné nádoby, 
 kontajnery 
(4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách zo zhora 
uvedeného ustanovenia. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako 
aj životného prostredia občanov obce. 
 

§4 
Spôsob zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov 

 
(1) Zber a prepravu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a ich zneškodňovanie 
na území obce môže zabezpečovať iba organizácia, ktorá má na uvedenú činnosť 
uzatvorenú zmluvu s obcou Lopušné Pažite v súlade s § 39 ods. 7 zákona 223/2001 Z.z.                        
v platnom znení o odpadoch (ďalej len oprávnený zvozca). 
(2) Riadená skládka pre zvoz komunálneho odpadu je v Považskom Chlmci a Kys. Lieskovci. 
(3) Obec je povinná objednať u zvozcu odvoz komunálnych odpadov s uvedením počtu zberných 
nádob a frekvenciu vývozu. 
(4) Držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný: 

- zberné nádoby umiestniť tak, aby boli čo najbližšie k nakládke, 
- zabezpečiť, že zberné nádoby budú plnené len komunálnymi odpadmi, ktoré nemajú 

nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona, 
- dbať, aby tieto boli na odvoz riadne pripravené pri dodržiavaní hygienických a 

estetických zásad a dbať hlavne o to, aby: 
• nebol rušený vzhľad okolia, 
• neboli zberné nádoby umiestnené priamo pod oknami budov alebo v tesnej 

blízkosti detských ihrísk, 
• stanovisko bolo na pevnom podklade a nenarušovalo cestnú premávku, 
• vzdialenosť stanoviska zberných nádob od miesta nakládky nebola, pokiaľ je to 

možné vo väčšej vzdialenosti ako 10 m a bol k nim bezpečný, dostatočne široký 
prístup, v opačnom prípade držiteľ odpadov zabezpečí priblíženie zbernej nádoby, 

• zberné nádoby neboli preplňované, v opačnom prípade požiada obec o zvýšenie 
počtu zberných nádob. 



§ 5 
Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi 

 
(1) Za drobné stavebné odpady na území obce Lopušné Pažite sa považujú: 
(2) Držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný tieto najprv vytriediť a použiteľnú časť 
zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp.                 
na určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je 
možné v zbernej nádobe umiestniť. 
(Odvoz stavebných a drobných stavebných odpadov zo stavebnej činnosti občanov,              

právnických alebo fyzických osôb - podnikateľov sa ukadajú na území mesta do 
veľkokapacitných kontajnerov oprávneného zvozcu a budú odvezené na náklady                
stavebníka, alebo investora.) 

§6 
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 
(1) Zakazuje sa zmiešavať nebezpečné odpady, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové 

oleje, opotrebované pneumatiky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti (iba odpady zo spotrebnej elektroniky, žiarovky a iný odpad obsahujúci 
ortuť)           s komunálnym odpadom. 

(2) Zber odpadov uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí zabezpečiť v súlade                           
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(3) Zvoz nebezpečných zložiek odpadov zabezpečuje obec dvakrát ročne (v jarných a 
jesenných mesiacoch) prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

 
TRETIA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia  
 

§7 
 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom             
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a týmto nariadením. 
(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť 
svoju činnosť s týmto nariadením do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
(3) Obec prostredníctvom úradnej tabule a miestneho rozhlasu zabezpečí a priebežne 
zabezpečuje informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach 
vyplývajúcich z tohto nariadenia. 
(4) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lopušné 
Pažite určuje všeobecne záväzné nariadenie obce Lopušné Pažite o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
(5) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach dňa 4. mája 
2004. 
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2004.  
 
V Lopušných Pažitiach dňa 4. mája 2004 
 
 
 
 

Milan Zmeček 
Starosta obce 



 

VŠEOBECNE ZÁVAŽNÉ NARIADENIE 1/2004 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach na základe ustanovenia § 6 zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10d ods. 5 a § 15 
zákona číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok I 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Lopušné Pažite. 

2. Poplatník v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel 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), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

 
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 

pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 
písm. a) 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. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok 
ručí: 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný 
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 
poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu 
alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov 
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo    
obec (ďalej len „platiteľ"). 

5. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb 
prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu alebo počtu osôb, ktoré 
nehnuteľnosť užívajú alebo sú oprávnené túto užívať je 

0,55 Sk za osobu a kalendárny de ň v Lopušných Pažitiach. 
6. Poplatok sa vyberá na obdobie jeden kalendárny rok. 
7. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov výška 

koeficientu je 1. 



Článok II  
Povinnosti poplatníka 

1. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo 
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako 
aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade 
ak došlo k zmene už ohlásených údajov ohlási ť obci: 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba 
podľa článku I. ods. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 

b) identifikačné údaje osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka, 
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku (počet kalendárnych dní v príslušnom 

kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať v obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený 
užívať) a spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. 
Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady, 
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, a to v lehote do 15 
dní od zistenia tejto skutočnosti; alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že 
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní, a to najneskôr v lehote do 15 dní od uplynutia tejto doby. 

3. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti je možné poplatníkovi uložiť pokutu 
do výšky 500 Sk a to i opakovane, ak protiprávny stav trvá. 

 
Článok III 

1. Poplatok za komunálne odpady sa za príslušný rok zníži alebo odpustí za obdobie, 
za ktoré poplatník obci preukáže: 
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zah rani čí             

(t.j. minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace); 
k žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazajúce nárok na úľavu /potvrdenie  
o návšteve školy, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, pozívací list             
do zahraničia a pod./ 

b) svoju neprítomnos ť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby;               
k žiadosti je potrebné doložiť kópiu povolávacieho rozkazu, potvrdenie  
príslušnej vojenskej správy alebo útvaru 

c) poplatok sa zníži ak poplatník, ktorý vlastní na území obce nehnuteľnosť a 
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, sa preukáže, že neužíva 
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich   
dní, za každý ukončený mesiac; 
k žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu /potvrdenie  
o prechodnom pobyte a pod./.  

VZN č. 1/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
bolo schválené OZ dňa 04.05.2004 a nadobúda účinnosť 1. júla 2004.  
 

Milan Zmeček 
starosta obce 


