
Obecné zastupiteľstvo obce Lúka  v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho 
novely  č.343/2012 Z. z. a v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov vydáva pre územie obce Lúka toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 
o nakladaní s odpadmi. Toto  VZN upravuje povinnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
(ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) a biologicky  rozložiteľným  
odpadom ( BRO),  podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO,  o spôsobe nakladania s DSO, 
o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO. VZN 
ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO a BRO, povinnosti vlastníka alebo 
správcu nehnuteľnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce 
a povinnosti oprávnenej organizácie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia 
a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 
o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území obce Lúka 

Článok 1 
Účel nariadenia 

1. Účelom tohto nariadenia je upraviť pôsobnosť obce, práva a povinnosti fyzických 
a právnických  osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, 
zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a opatrenia 
na predchádzanie vzniku odpadu s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok 
a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie 
a čistotu v obci.  

Článok 2 
                                                 Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 

povinný sa jej zbaviť. 
2. Pôvodca odpadu je každý , koho činnosťou odpad vzniká. 
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa 

odpad nachádza. 
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie  a obmedzovanie 

vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie 
s odpadmi v súlade s týmto zákonom. 

5. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 
vrátanie dohľadu nad týmito činnosťami. 

6. Zhodnocovanie odpadu je činnosť,  ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 
odpadu. 

 7. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak jej    
    druhotným výsledkom je získanie látok alebo energie. 
8. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia    

          a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov 
      9. Zhromažďovanie  odpadov  je  dočasné  uloženie  odpadov  pred  ďalším  nakladaním  
          s nimi. 
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   10. Triedenie  odpadov  je  delenie  odpadov  podľa  druhov  alebo  oddeľovanie  zložiek   
          odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadu. 
   11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
   12. 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.  Za  odpady  z  domácností  sa    
          považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich  fyzickým osobám na ich individuálnu  
          rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo parkovania vozidla a z ich garáží.  
          Komunálnymi odpadmi sú aj všetky  odpady  vznikajúce  v  obci  pri  čistení  verejných  
          priestranstiev a komunikácií, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri  
          údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene. 
    13. Zložka  komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť  
          ako samostatný druh odpadu. 
    14. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky   
           a kuchynský  odpad  z domácností, reštaurácií, zo  stravovacích  a  maloobchodných    
           zariadení. 
    15. Triedený  zber  odpadu  je  zber, pri  ktorom  sa  prúd  odpadu  rozdeľuje  podľa   typu  
           a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. 
    16. Množstvový  zber  odpadov  od  držiteľov  je  zber,  pri  ktorom  je  možné objektívne  
            stanoviť jeho množstvo pre potrebu zainteresovanosti na triedenom zbere ( žetónový  
            systém ). 
     17. Nehnuteľnosťou  sú  všetky  trvalé  alebo  dočasné  stavby  pevne  spojené  so  zemou  

      pevným základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických  
      alebo  právnických  osôb,  rodinné  domy,  nehnuteľnosti  slúžiace  na  individuálnu  
      rekreáciu, pozemky, stanovištia zberových nádob. 
18. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti , bytu alebo nebytového  
      priestoru. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov,  je platiteľom    
      zástupca  alebo  správca  určený  vlastníkmi  nehnuteľnosti.  Ak  si  vlastníci  neurčia  
      zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa obec. 
19. Oprávnená organizácia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú  
      zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na území obce. 
20. Žetónový   systém  zberu  je  odvoz  KO  od   držiteľa  odpadu  zo  zberovej   nádoby  
      oprávnenou organizáciou za protihodnotu žetónu. Cena žetónu pre toto VZN zahrňuje    
      náklady  na  prepravu,  zhodnocovanie  alebo  zneškodňovanie  objemu  KO v zbernej  
       nádobe. V ročnom poplatku za žetónový systém sú  zahrnuté aj náklady na prepravu,    
       zber,  zhodnocovanie  a  zneškodňovanie  DSO  a triedeného  odpadu.  Pre  žetónový  
       systém zberu obec poplatok vyrubuje rozhodnutím. Výška poplatku je vzťahovaná na  

             osobu  a kalendárny   rok. Objednávkový   systém   zberu   (zhodnocovanie)  je  zber    
             nepravidelný a realizovaný na základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ  

       odpadu  predkladá  objednávky  na  prepravu  a  zneškodňovanie odpadu oprávnenej  
       organizácii. 
21. Stanovište zberných nádob je miesto vyhradené na zberné nádoby. 

 
Článok   3 

                                              Program odpadového hospodárstva 
 
1. Program  odpadového  hospodárstva  určuje  ciele  odpadového  hospodárstva a opatrenia 
     na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch. 
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2. Pôvodca  odpadov,  ktorý  je   právnickou   alebo  fyzickou   osobou   –   podnikateľom 
    a produkuje ročne viac ako  desať ton  nebezpečných  odpadov alebo 100  ton ostatných 
    odpadov, je povinný vypracovať svoj vlastný program. 
3. Povinnosť pôvodcu  odpadu  vypracovať program  pre komunálne odpady v rozsahu do    
    1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby plní  o b e c . 
4. Povinnosť vypracovať program pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich   
    prácach  alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania plní    
    právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. 
5. Pôvodcovia  odpadov,  ktorí  vykonávajú  program  sa  môžu dohodnúť navzájom alebo   
    s obcou na vypracovaní spoločného programu. 
6. Pôvodca odpadu je povinný vypracovať nový program do štyroch mesiacov od vydania  
    programu kraja a dať ho schváliť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 
7. Obec môže vypracovať program odpadového hospodárstva samostatne alebo v spolupráci  
    s jednou alebo viacerými obcami na základe uzatvorenej spolupráce. 
8. V   prípade,   že   sa   v  čase   po   schválení   programu   zásadným   spôsobom   zmenia 
    skutočnosti,  ktoré  sú  rozhodujúce  pre  jej  obsah,  je  pôvodca  odpadov  povinný   svoj 
    program aktualizovať. 
9. Program  odpadového  hospodárstva  ( POH )  obsahuje: 
    - názov orgánu, ktorý program vydáva, 
     - základné údaje o území, pre ktoré sa vydáva,  
     - základné údaje o pôvodcovi  odpadu, 
     - základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,  
     - základné údaje  o obce,  
     - charakteristiku aktuálneho stavu OH, 
     - vyhodnotenie predchádzajúceho  programu a záväznú časť,  
     - smernú časť. 
 

Článok  4 
                                                         Spoločné ustanovenia 

 
 Držiteľ  odpadu je povinný: 
 
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi  zaobchádzať v súlade s  týmto 
    VZN. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť 
    zdravie  ľudí  a životné  prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia  vody,    
    ovzdušia,  pôdy,  rastlín  a  živočíchov, k  obťažovaniu  okolia  hlukom  alebo  zápachom    
    a k nepriaznivému vplyvu na krajinu. 
2. Zakazuje sa: 
    a) uložiť  alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade 
        s týmto VZN; 
    b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto VZN; 
    c) zneškodniť  odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku a jeho okolia; 
    d) zmiešavať s komunálnym odpadom kvapalné odpady, odpady ktoré sú v podmienkach    
        skládky  výbušné  a  horľavé,  infekčné  odpady  zo  zdravotníckych  a   veterinárnych    
        zariadení; 
     e) zneškodňovať odpad riedením za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok; 
     f) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a zelene na pozemkoch   
         PO  alebo FO, ak sú súčasťou komunálneho odpadu; 
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g) vykonávať   skládkovanie    kvapalných   odpadov,   výbušných,   korozívnych   alebo   
          horľavých odpadov, infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,    
          opotrebovaných  pneumatík, pneumatík  z bicyklov a pneumatík s  väčším  priemerom   
          ako 1400 mm; 
     h) vykupovať odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad ako kanalizačné vpuste   
          a poklopy; 
     i) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory; 
     j) spaľovať polychlórované bifenyly; 
     k) dopraviť na územie obce odpad v rozpore so zákonom (4.časť zák. č.223/2001 Z. z.).   
4. Náklady na zneškodňovanie  odpadov  znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie  odpadu    
    vrátane  zberu a  úpravy  vykonáva, ak  takýto  držiteľ  odpadu  nie  je  známy,  znáša  ich    
    posledný držiteľ odpadu  alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza . 
5. Ak držiteľ odpadu sa nezdržiava na území SR, zabezpečí zneškodnenie odpadu Obvodný  
    úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom na náklady držiteľa odpadu. 
6. Ak vlastník,  správca  alebo  nájomca  nehnuteľnosti  zistí, že  na  jeho  nehnuteľnosti  bol 
    umiestnený  odpad  v  rozpore  s  týmto  VZN,  je   povinný   to   oznámiť   bezodkladne 
    Obvodnému úradu životného prostredia v Novom Meste nad Váhom  a obci. 
7.  Obvodný  úrad  životného  prostredia na základe  oznámenia podľa odseku  5 z vlastného      
     podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej  správy alebo obce začne konanie o zistenie      
     osoby  zodpovednej za umiestnenie  odpadu . Takto  zistená osoba je povinná  na vlastné  
     náklady zabezpečiť  zhodnotenie alebo  zneškodnenie  osobou , ktorá má na túto činnosť  
      uzatvorenú zmluvu s obcou. 
8.  Ak sa v  konaní  nezistí  osoba  zodpovedná  za  umiestnenie  odpadu  na  nehnuteľnosti v    

rozpore s týmto VZN, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie či 
vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je: 

      a) pôvodcom odpadu, 
      b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, 
      c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech. 
9. Ak sa v konaní   preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej    
    bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, niektorá zo skutočností uvedených v odseku  
    7, prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka,  
    správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti. 
10. Ak  sa  v  konaní   nezistí osoba  zodpovedná  za  umiestnenie  odpadu  na  nehnuteľnosti  
     v rozpore s týmto VZN  zabezpečí  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  odpadu  na vlastné    
     náklady  Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Novom  Meste   nad  Váhom,  ak   ide  
     o komunálne odpady alebo drobné  stavebné  odpady  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie   
     zabezpečí na vlastné náklady obec Lúka. 
11. Kto zabezpečil  zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 8 alebo 9 
       má nárok na  náhradu  vynaložených  nákladov  voči  osobe,  ktorá  je  zodpovedná  za 
       uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom . 
12. Pôvodca odpadu je povinný odpady  odovzdať len tomu, kto  má  s  obcou  uzatvorenú 
      zmluvu na vykonanie tejto činnosti. 
 
 Povinnosti obce 
1. Obec je povinná: 
a) vypracovávať  a dodržiavať  schválený program odpadového hospodárstva; 
b) uzatvoriť   zmluvu  s  oprávnenou  právnickou  alebo  fyzickou  osobou  s  právom 
    podnikania, na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu; 
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c) prejednávať  priestupky v odpadovom hospodárstve; 
d) dávať v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi 
    zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu; 
e) zabezpečovať  prostredníctvom  médií   informovanosť  pôvodcov  odpadu  o  zbere, 
    preprave a zneškodňovaní odpadu. 
 
Povinnosti držiteľa odpadu 
1. Držiteľ odpadu je povinný: 
    a) nakladať  s  komunálnym odpadom  a drobným  stavebným  odpadom  alebo  inak 
        s nimi zaobchádzať  v súlade s týmto VZN; 
    b) pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inom 
        zaobchádzaní s nimi, chrániť zdravie ľudí a životné prostredie; 
    c) zapojiť  sa do zberu komunálneho odpadu v obci; 
    d) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci; 
    e) ukladať  komunálny odpad alebo jeho oddelené zložky a drobný stavebný odpad na 
        účely ich  zberu  na  miesta  určené  obcou a do zberných  nádob  zodpovedajúcich 
        systému zberu komunálneho odpadu v obci. 
2. Držiteľ odpadu je povinný: 
    a) v záujme ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať 
        podľa  potreby dezinfekciu a deratizáciu zberných nádob; 
    b) na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplne informácie súvisiace s nakladaním 
        s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
3. Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný: 
    a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov; 
    b) vyžadovať  preukazovanie  osobných  údajov fyzickej  osoby alebo  zodpovedného 
        zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – 
        podnikateľa  alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú 
        farebné kovy; bez  preukázania  vyžiadaných  údajov  nemožno  odpad  prevziať  ani 
        kúpiť. 
    c) viesť a  uchovávať   evidenciu  o osobách    podľa   písmena  b),  ako  aj  o  druhoch 
         a množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených. 
 

Článok 5 
                                            Nakladanie s komunálnymi odpadmi 
 
Komunálny odpad a jeho druhy 
V zmysle Vyhlášky MŽP SR c. 283/2001  Z. z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov, 
je KO zaradený do skupiny 20 a zahŕňa  nasledovné podskupiny: 
20 01 Separované zbierané zložky KO: 
 
20 01 01  papier a lepenka (obyčajný odpad – ďalej sa uvádza len skratka O), 
20 01 02 sklo O, 
20 01 39 plasty O, 
20 01 40 kovy O, 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O, 
20 01 10 šatstvo O, 
20 01 11 textílie O, 
20 01 13 rozpúšťadlá N, 
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20 01 14 kyseliny N, 
20 01 15 zásady N, 
20 01 17 fotochemické látky N, 
20 01 19 pesticídy N, 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (nebezpečný odpad – ďalej sa uvádza len 
               skratka N), 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N, 
20 01 25 jedlé oleje a tuky O, 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N, 
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N, 
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O, 
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N, 
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O, 
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N, 
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O, 
20 01 33 batérie a akumulátory  uvedené v 16 06 01, 16 06 02  alebo 16 06 03 a netriedené 
               batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N20 01 34 batérie a akumulátory iné    
               ako uvedené v 20 01 33 6) O, 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 
                a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N, 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 
               20 01 23 a 20 01 35 O, 
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N, 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O, 
20 01 41 odpady z vymetania komínov O, 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované; 
 
20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O, 
20 02 02 zemina a kamenivo O, 
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O; 
 
20 03 Iné komunálne odpady 
20 03 01 zmesový komunálny odpad O, 
20 03 02 odpad z trhovísk O, 
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O, 
20 03 04 kal zo septikov O, 
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O, 
20 03 07 objemný odpad O, 
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované. 
16 01 03 pneumatiky 
 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 
1.Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec.   
   Fyzická osoba – podnikateľ a  právnická  osoba, ktorá  prevádzkuje  zariadenie  spoločného   
   stravovania   zodpovedá  za  nakladanie  s   biologicky   rozložiteľným   kuchynským   
   a reštauračným odpadom. 



- 7 - 
 
 
Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených zložiek odpadov 
 
1. Triedenie  odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, 
    ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedením KO sa vytvorí 
    samostatná  zložka,  ktorú môžeme  mechanicky  oddeliť  a  zaradiť  ako  samostatný  druh     
    odpadov. 
    Zhromažďovať  odpady   vytriedené  podľa  druhov  odpadov  a   zabezpečiť  ich   pred  
    znehodnotením, odcudzením, alebo  iným  nežiaducim  únikom je povinnosťou  pôvodcov   
    odpadov. 
    Obyvatelia   obce,  fyzické   osoby   –  podnikatelia  a  právnické  osoby,  vlastníci  alebo  
    správcovia nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území obce  
    Lúka  sú     povinní zapojiť  sa do  systému  triedeného  zberu  zavedeného  obcou     cestou  
    organizácie poverenej zberom s cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek KO. 
2. Pôvodca  odpadu   zabezpečí,  že  vytriedené   odpady   podľa   zbieraných  komodít  budú 
    oddelene  zhromažďované a  vytriedené  v   zodpovedajúcej   kvalite  a   umiestňované  do 
    poskytnutých zberných nádob.  V čase termínu zberu a vývozu určenom v harmonograme 
    triedeného zberu pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť odovzdanie vytriedeného odpadu 
    organizácii poverenej zberom ( Márius Pedersen,a.s., Bomat, s.r.o.). 
3. Je zakázané  fyzickým  osobám – podnikateľom  a  právnickým  osobám  vykonávať zber, 
    zhodnotenie  a  spracovanie  vytriedených   odpadov   na   území   obce,   pokiaľ   nemajú 
     uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch. 
4. Je  zakázané   okrem   organizácie   poverenej   zberom   alebo   osoby   určenej    touto 
    organizáciou  odvážať,  premiestňovať  zberné  nádoby,  vyprázdňovať  ich,  akokoľvek 
    manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti. 
 
5.  Triedený  zber je zabezpečený nasledovne: 
a) 20 01 01 papier a lepenka – 1100 l kontajnery modrej farby 
    Do  tejto  kategórie  patria: noviny,  časopisy,  zošity,  knihy,  listy,  kancelársky  papier,    
    papierové vrecká, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, baliaci a krepový papier,   
    papierový obal a pod. 
    Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové materiály, voskový papier, papier s hliníkovou   
    fóliou, obaly  na  mrazené  potraviny, znečistený  alebo  mastný papier, kopírovací papier   
    a pod. 
    Vývoz sa uskutočňuje  2x ročne podľa ohlásenia. 
b) 20 01 02 sklo – 1100 l kontajnery zelenej farby 
     Zberá  sa: prázdne   sklenené  poháre  od   zaváranín,  sklenené   fľaše  z  nápojov, biele   
     i farebné  všetko ako zmiešané sklo, črepy, okenné sklo, sklenené  nádoby.  
     Nepatrí sem:  porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš,  znečistené sklenené obaly, korky,    
     gumy,  keramika,  zrkadlá, drôtované  sklo žiarivky, obrazovky a fľaše z umelej  hmoty. 
     Vývoz sa uskutočňuje  každých 6 týždňov podľa harmonogramu. 
 
c) 20 01 10 šatstvo  a textílie  -  kontajner, Peter Kucharčík, Žilina 
     Zbiera  sa:  čisté  a  suché  šatstvo,  všetky  druhy  odevov,  prikrývky,  deky,  posteľná  
     bielizeň, topánky – iba v pároch nezničené, doplnky k oblečeniu ( čiapky, šály, rukavice,  
     opasky).  
     Vývoz sa uskutočňuje priebežne podľa zmluvy. 
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d) 20 01 39 plasty – 1100 l kontajnery žltej farby a vrecia na zber z domácnosti 
     Patria sem:  PET  fľaše v stlačenom  stave,  číre  a farebné  fólie, tašky,  vrecká , vedrá,  
     fľaštičky  od  čistiacich  prostriedkov,  vrecká  z  mlieka, PP ( polypropylén ), obaly  od  
     sladkostí,  jogurtové  tégliky,   plastové  nádoby  a  hračky,  PS  ( polystyrén),  penový  
     polystyrén, PVC ( polyvinylchlorid), vodoinštalačné   a  elektroinštalačné   rúrky,  obaly  
     kozmetických výrobkov.  
     Nepatria  sem:  obaly  znečistené   chemikáliami  s  olejmi,  viacvrstvové  kombinované  
      materiály, podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
      Vývoz sa uskutočňuje od každej domácnosti  v igelitových vreciach každých 6 týždňov  
       podľa  harmonogramu. 
 
e) 20 01 36 elektroodpad – zber firmou  Bomat, s.r.o.  dvakrát ročne  po vyhlásení v    
    miestnom rozhlase  a ozname vo vývesných skrinkách 
    Patria sem: 

- veľké domáce spotrebiče: chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, pece ... 
- malé domáce spotrebiče: vysávače, šijacie stroje, holiace strojčeky, žehličky, 

kávovary, fritézy, hriankovače ... 
- počítače a telekomunikačné zariadenia: počítače, tlačiarne, kopírky, káblové telefóny 

a pod. 
- spotrebná  elektronika: televízory,   rádiá,   gramofóny,   magnetofóny,   prehrávače, 

mobilné telefóny, anténne zosilňovače, hudobné elektrické zariadenia ...  
- osvetľovacie telesá: žiarovky, žiarivky, neóny ... 
- elektrické a elektronické nástroje: vŕtačky,  pílky,  brúsky,  frézky,  kosačky, nástroje 

na zváranie a spájkovanie ... 
- hračky, zariadenia na šport a rekreáciu 
- prístroje  na  monitorovanie  a  kontrolu:  elektrické  hlásiče  požiaru,  termostaty, 

voltmetre ... 
- akumulátory a batérie 

 
f) 16 01 03 pneumatiky – zber po vyhlásení v miestnom rozhlase. Majitelia súkromných     
     autoservisov   si zabezpečujú  vývoz samostatne. 
 
6. Frekvencia  vývozu  skla,  plastov a  papiera  je  šesťtýždňová , pri  ostatných  triedených 
    zložkách sa vývoz  uskutoční po vyhlásení v  miestnom  rozhlase. Plán vývozu  triedených 
    zložiek odpadu je zverejnený aj na webovej stránke obce a na obecnej tabuli. 
 
7. Nepoužité liečivá sú občania povinní odovzdať do zberných nádob v lekárňach. 
 
8.  Triedený  odpad je zhodnocovaný alebo zneškodňovaný na základe uzatvorených zmlúv so     
     spoločnosťou Marius  Pedersen, a. s.  
 
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie  KO a jeho zložiek 
1. Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov sú: 
a) KUKA nádoba 110 l kovová 
b) 1100 l kontajner žltý – plasty 
c) 1100 l kontajner modrý – papier 
d) 1100 l kontajner zelený – sklo 
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e) 1100 l kontajner červený - kovy 
f) plastové vrecia na zber plastov z domácnosti 
g/ veľkoobjemové kontajnery 5 t  – 5 ks a 7 t  - 2 ks na zber veľkoobjemového odpadu 
 
2. Obec  umožní  pôvodcom   odpadu   zabezpečiť  si  prostredníctvom   Obecného   úradu 
    v  Lúke  zberné nádoby na zber KO. 
3. Interval vývozu odpadov: 
     a) pre  rodinné domy  sa stanovuje frekvencia vývozu  
      KO 1 x za dva  týždne – každý druhý  utorok v nepárnom týždni; 
     b) pre právnické osoby a fyzické  osoby - podnikateľov sa stanovuje  množstvový  zber     
         odpadu, pričom frekvencia vývozu sa stanovuje 1 x za dva týždne. 
4. Obec je  povinná  uzatvoriť  zmluvu  s  oprávnenou  právnickou  osobou  alebo  fyzickou 
    osobou – podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych    
    odpadov, nebezpečných odpadov a triedených zložiek odpadov. 
 5. Držitelia  odpadov sú povinní  využívať  nádoby  určené na  zber  komunálnych  odpadov 
    a nádoby na triedené zložky odpadu – kontajnery. 
 6. Držitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby na KO tak, aby 
     boli  ľahko  prístupné,  a  aby  nedošlo  k  narušeniu  životných  podmienok  a  životného 
     prostredia občanov,  a aby nedošlo k ohrozeniu cestnej premávky. 
 7. Držitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu . 
 8. Držitelia  odpadov  sú  povinní  dbať o to, aby  nedochádzalo  k  preplňovaniu  zberných 
      nádob. 
 9. Likvidáciu  nebezpečných  odpadov  obec  pre  obyvateľov  obce  zabezpečí  2  x  ročne 
     prostredníctvom   autorizovanej  organizácie  Bomat, s.r.o. Veľké  Orvište a o termínoch   
     odvozov informuje občanov 
10. Zber a likvidáciu plastov z domácnosti  obec zabezpečí 1 x za 6 týždňov systémom  zberu 
      plastových  vriec  od  jednotlivých  domácností  a výmenou  počtu  odovzdaných  vriec za    
      počet prázdnych plastových vriec. 
11. Triedené   zložky  KO  je  obec  povinná  odovzdať  právnickým osobám  alebo  fyzickým 
      osobám – podnikateľom, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu o odbere. 
12.  Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na skládke  Rakovice, Bojná. 
13. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, než oprávnenému vývozcovi odvážať 
      a   premiestňovať  zberné   nádoby,  vyprázdňovať   ich,   akokoľvek   manipulovať  s  ich    
      obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti alebo umiestňovať komunálne odpady do   
      iných než k tomu určených nádob. 
 
Systém zberu objemného odpadu  a drobného stavebného odpadu 
 
Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce pri bežných udržiavacích prácach 
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m³ ročne 
od  1 FO ( pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m³). Ak občan – FO – vyprodukuje  väčší  objem  
takéhoto odpadu, objedná si veľkokapacitný kontajner, ktorým si nechá odviezť tento  odpad  
za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku. 
K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky a pod. 
Objemný  odpad  predstavujú  komunálne  odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do bežne 
používanej nádoby  na  zmesový  odpad. Sú  to  hlavne: nábytky, staré okná,  dvere, nádoby, 
plechové rúry a pod. 
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1. Zber  a  preprava  objemného  odpadu  a  DSO  sa  uskutočňuje  organizáciou  poverenou 
    zberom. V obci Lúka je to spoločnosť Marius Pedersen, a. s.. 
2.Pre tento účel má obec zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na pozemku za kostolom,   
    2-krát  ročne ,kde je možné veľkoobjemový  odpad po vytriedení  uložiť.   
    Pre  odpad iba z cintorínov  je celoročne pristavený jeden kontajner na  cintoríne   
      Vývoz kontajnerov  podľa potreby zabezpečuje obec Lúka. 
3. Veľkoobjemové kontajnery  slúžia na  objemný  odpad  z  domácností  a  DSO  do  objemu 
     max. 1 m³/osoba/rok. Do týchto  kontajnerov sa zakazuje  ukladať  nebezpečné  odpady  a 
     biologicky rozložiteľné  odpady. 
4. Pôvodcovia 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 a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. 
5. Iné  nakladanie s objemným odpadom a s  DSO  je  zakázané,  najmä  jeho  ukladanie  do 
    zberných nádob určených pre systém zberu KO alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu 
    uvedené a tým zakladania nepovolenej skládky odpadu. 
6. Držiteľ  stavebných  odpadov, ako  i DSO  je  povinný  na  vyžiadanie  obce  poskytnúť 
    pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi ako i DSO. 
 
Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) 
Biologicky rozložiteľným odpadom je: 

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov – tzv. zelený odpad 200201 
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  - 20 01 08 
c) jedlé oleje a tuky – 20 01 25 

 
1. Do  biologicky  rozložiteľného  odpadu   patrí :  tráva,   lístie,   kvety,   drevný   odpad    
    z orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové  zvyšky  z  pestovania,  zhnité    
    ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 
2. Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a zabezpečiť jeho 
    kompostovanie   na   vlastnom  pozemku.  Biologicky  rozložiteľný  odpad  vhodný   na   
    kompostovanie    občania  –  pôvodcovia    odpadu    ukladajú   na   svojich   domácich   
    kompostoviskách. 
3. Je  zakázané  ukladať  BRO  do  zberných  nádob  na  zmesový  komunálny  odpad,  do 
    veľkoobjemových kontajnerov na zber vybraných druhov odpadov alebo ho spaľovať. 
4. Zber,  prepravu  a  zhodnotenie  BRO  vznikajúceho pri údržbe  verejnej zelene (vrátane 
    zelene z cintorínov) zabezpečuje obec.  
5. Obec v spolupráci s mikroregiónom  zabezpečí  vybavenie  kompostérmi  jednotlivých     
    domácnosti prostredníctvom žiadosti a projektu cez Envirofond. SR. 
 
Do  biologicky  rozložiteľného  kuchynského  a reštauračného  odpadu  patria : šupy zo 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky,  vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, trus 
malých  zvierat,   papierové   vrecká   znečistené   zeleninou,  ovocím,  maslom,  džemom, 
potraviny  po  záručnej  lehote,  použité  papierové  vreckovky  a  servítky,  nespracované  
zostatky  surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného i živočíšneho 
pôvodu. 
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1. Obec  sa  bude  snažiť vyhľadať  zmluvných  partnerov  pre  zber  tohto  odpadu,  napr.   
    bioplynovú  stanicu,  kompostáreň,  poľnohospodárske   družstvo   alebo   súkromných    
    podnikateľov, ktorí budú mať súhlas na nakladanie s týmto odpadom. 
2. Obec bude oboznamovať obyvateľov s informáciami o triedenom zbere BRO a zvyšovať  
    verejné povedomie. 
3. Zber jedlých olejov a tukov obec  zabezpečí  prostredníctvom  s.r.o. Ladisco  Považany.   
    Občania v uzavretých  nádobách (PET fľaše)/ odložia použité  oleje a  tuky  do  zbernej  
     nádoby pri budove ocú. 
 
Odpad zo žúmp a septikov    
1. Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní: 
    a) zabezpečiť na vlastné náklady ich vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných    
        časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, minimálne však 2 x       
        ročne; 
    b) zabezpečiť  prepravu,  zneškodnenie  alebo  zhodnotenie  odpadu  iba  prostredníctvom     
        oprávnenej osoby. 
2. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady 
    o zabezpečovaní  vývozu  odpadu  zo  septiku  oprávnenou  osobou  a  o jeho  bezpečnej 
     likvidácii na určenom mieste a na požiadanie kontrolného orgánu ich predložiť. 
3. Zakazuje  sa  na  území  obce  zneškodňovať odpad  zo  septikov  iným  spôsobom ako  je 
    uvedené v tomto nariadení. 
 
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 
    kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
    obce. 
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 
    a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, 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, vinicu,  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  nehnuteľnosti  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  ods. 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. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo 
    prechodný  pobyt  a súčasne  je  podľa  ods.  2  písm.  c)  fyzickou osobou oprávnenou na 
    podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
    a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň poplatok  platí  iba  raz z  dôvodu  trvalého 
    pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje  množstvový 
    zber v príslušnej časti obce. 
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 4. Poplatníkom  nie  je  osoba, ktorej  oprávnenie  užívať  nehnuteľnosť  vyplýva  z  povahy 
    právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe 
    a) užíva  priestory  nehnuteľnosti  vyhradené  na  prechodné ubytovanie  v zariadení  na 
         to určenom; 
    b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti; 
    c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou; 
    d) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo    
        iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju   
        užíva aj poplatník; 
    e) v nehnuteľnosti,   ktorú   má   poplatník  právo   užívať  alebo  ju   užíva,  vykonáva   pre 
        poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto 
        činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 
5. Ak viacero  poplatníkov  podľa  odseku 2  písm.  a)  žije v  spoločnej  domácnosti,  plnenie 
    povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti  na seba  prevziať  jeden 
    z  nich.  Za  poplatníka,  ktorý  nie  je  schopný  na právne  úkony  v  plnom  rozsahu  plní 
    povinnosti poplatníka  jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 
    nesmie za iného  prevziať  alebo  plniť  osoba, ktorá  sa  dlhodobo  zdržiava  mimo územia 
    Slovenskej  republiky alebo  je  nezvestná. Tieto  skutočnosti,  ako  aj ich zmeny je osoba, 
     ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci. 
 
Sadzba poplatku 
1. Sadzba poplatku podľa § 77 odst. 2 písm. a) fyzická osoba 0,027 €/osoba/rok. 
    Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní, za ktoré 
    sa určuje poplatok. 
2. Sadzba poplatku podľa § 77 odst. 2 písm. b) a c) 
    obec  určuje  množstvový  spôsob  zberu  komunálneho  odpadu  pre  právnické  osoby 
    a podnikateľov so stálou prevádzkárňou a určuje nasledovnú sadzbu: 
    0,0175 €/liter pre nádobu 110 litrov KUKA kovovú 
    (dvojtýždňový vývoz 0,0175 € x 110 l x 26 vývozov = 50,00 € /rok/1 nádoba) 
    (mesačný vývoz 0,0175 € x 110 l x 12 vývozov = 23,10 € /rok/1 nádoba) 
    Výška  poplatku sa určí ako súčin  sadzby, objemu  nádoby,  frekvencie  odvozov a počtu 
     nádob.  Poplatník  podľa   tohto  ustanovenia  oznámi obci  do  31.01.  bežného  roka  na 
     predpísanom  tlačive, akú  nádobu  bude  používať  na  vývoz   odpadu, frekvenciu vývozu 
     odpadu  ako  aj počet  nádob, ktoré  bude  používať na vývoz  odpadu  (príloha č. 1 VZN). 
     Poplatok vyrubuje obec  každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie  obdobie, ktorým je 
     príslušný kalendárny rok. Takto vyrubený poplatok je splatný: 
     do  15  dní  od  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  jednorázovo  v  celej výške do         
     pokladne obce. 
3. Vyrubený  poplatok u fyzických osôb, právnických  osôb a podnikateľov  možno  uhradiť 
    v hotovosti  do  pokladne  obce  alebo  bezhotovostne  na  účet  obce, ktorý je  uvedený  v    
    rozhodnutí. 
4. Poplatník  je  povinný  v  priebehu  zdaňovacieho  obdobia  oznámiť  obci  vznik  a  zánik 
    poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. 
    Poplatková  povinnosť  vzniká  dňom, ktorým  nastane  skutočnosť  uvedená  v § 77 ods. 2 
    zákona o miestnych  daniach. Poplatková  povinnosť  zaniká  dňom,  ktorým  zanikne táto 
    skutočnosť. 
5. Správca dane podľa  § 82 zákona o  miestnych  daniach  poplatok vráti, zníži alebo  odpustí 
    poplatok  nasledovne: 
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a) v zmysle § 82 odst. 1 obec vráti poplatok: 
        poplatníkovi v celej výške alebo v jeho pomernej časti, ktorému zanikla povinnosť platiť 
        poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a predloží nasledovné doklady: 
        - žiadosť o vrátenie poplatku pri  zrušení  prevádzkarne  spolu  s  potvrdením  o  zrušení     
          prevádzkarne alebo pozastavení činnosti v prevádzkarni; 
       -  žiadosť o vrátenie poplatku pri odsťahovaní sa z obce a zrušení trvalého pobytu v obci; 
       -  žiadosť o vrátenie poplatku s potvrdením, že si splnil poplatkovú povinnosť v inej obci    
          ( poplatníci s trvalým alebo prechodným pobytom v obci trvale žijúci v inej obci); 
       -  žiadosť o vrátenie poplatku  pri  úmrtí  člena  domácnosti,  ktorú  predloží  osoba, ktorá    
          prevzala na seba poplatkovú povinnosť za ostatných členov domácnosti alebo manželka    
          (manžel) tejto osoby spolu s fotokópiou úmrtného listu. 
    b) v zmysle § 82 odst. 2 obec poplatok zníži podľa  najnižšej sadzby  za  obdobie, za  ktoré    
         poplatník obci  preukáže, že viac ako 90  dní v zdaňovacom  období sa nezdržiava  alebo    
         sa nezdržiaval na území  obce. Poplatník  predloží  tieto  doklady: 
         -  študenti   strednej  a  vysokej  školy,  ktorí  sú  súčasne  ubytovaní  na  internátoch     
            predložia žiadosť spolu s  potvrdením o návšteve školy, príp. o ubytovaní v internáte; 
         - občania  pracujúci  v  zahraničí  predložia  žiadosť  spolu s potvrdením o prechodnom    

 pobyte  a  fotokópiou  pracovnej  zmluvy,  potvrdením  agentúry  alebo  potvrdením   
 zamestnávateľa, že  poplatník  vykonáva  prácu v zahraničí  alebo čestné  prehlásenie s    
 overeným podpisom daňovníka; 

        -  občania  pracujúci na  území  SR  predložia žiadosť  spolu  s potvrdením  o  zaplatení   
             poplatku za komunálne odpady v mieste vykonávania pracovnej činnosti. 
     c) v  zmysle  §  82  odst. 3  obec  môže  na  základe  žiadosti  poplatníka na zmiernenie 
         alebo   odstránenie   tvrdosti   zákona   vyrubený   poplatok   znížiť  alebo  odpustiť 
          rozhodnutím. 

 
Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
Priestupky 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 
    a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto    
        nariadením; 
     b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením; 
     c) neplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch; 
     d) neposkytne  obci  požadované  pravdivé  a  úplné  údaje  súvisiace  s  nakladaním 
         s odpadmi; 
     e) poruší povinnosti a zákazy uvedené v čl. 4 tohto nariadenia; 
     f) nakladá so stavebnými  odpadmi  alebo  s odpadmi  z  demolácií v rozpore s § 40c 
        zákona o odpadoch. 
2. Za priestupok podľa: 
    a) odseku l písm. a) až e) možno uložiť pokutu do výšky 165 €, 
     b) odseku l písm. f) možno uložiť pokutu do výšky 663 €. 
3. Priestupky  podľa  predchádzajúceho  odseku  prejednáva  obec. Na  priestupky  a  ich 
    prejednávanie  sa  vzťahujú  všeobecné  predpisy o prejednávaní  priestupkov (zákon č. 
    372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 
4. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
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5. Starosta obce môže právnickej osobe  alebo  fyzickej  osobe  oprávnenej  na  podnikanie 
    uložiť pokutu do 3 319 € ak: 
    a) poruší nariadenie; 
    b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým      
        naruší  vzhľad  alebo prostredie  obce, alebo  ak  znečistí  verejné  priestranstvo  alebo    
        odkladá veci mimo vyhradených miest. 
6. Pokutu  možno uložiť do jedného  roka odo dňa, keď sa starosta obce  dozvedel  o  tom, 
     kto sa konania podľa  odseku  5 dopustil, najneskôr  však do  troch  rokov od  porušenia 
     nariadenia alebo  nesplnenia  povinnosti  podľa  ods. 1 písm. c). Pri  ukladaní  pokút  sa 
     prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania  a  následky  protiprávneho  konania. 
     Na  konanie  o  uložení  pokuty  sa  vzťahuje všeobecný  predpis  o  správnom  konaní 
     (zákon  č. 71/1967  Zb.  o správnom  konaní – správny  poriadok  v  znení   neskorších        
     predpisov). Pokuta je príjmom obce. 
 

Spoločné ustanovenia 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva: 
    a) starosta obce 
    b) zamestnanci obecného úradu  
    c) poslanci obecného zastupiteľstva 
    d) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií 
    e) organizácia poverená zberom. 

 
 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne  nariadenie  neobsahuje osobitnú právnu  úpravu  daní, 
    poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
    miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
     predpisov  a  zákona č.  563/2009  Z.  z.  o  správe daní  (daňový poriadok)  a  o  zmene 
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2.Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lúka sa uznieslo Obecné   zastupiteľstvo    
   Lúka dňa 15.12.2014 svojim uznesením číslo 80/2014.  
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Vladimír Vöröš 
                                                                                                                 starosta obce 
 
 
Vyvesené : 15.12.2014 
Zvesené: 31.12.2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


