
Obec Mokrá Lúka  na základe ust.§  81 ods.  3, 5 a 8 zákona č.  79/2015 Z. z. o  odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov v nadväznosti   v y d á v a      

    
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

 

č. 2/2022 

  
o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Mokrá Lúka  
 

 

 

 

 

  

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 

 

(1) Nariadenie upravuje v súlade s  § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zák. č. 79/2015 Z. z.“ v 

súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1. elektroodpadov z domácností, 

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

5. jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

i) prevádzkovaní zberného dvora, 

j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s 81 odsekom 21 zák. 

č. 79/2015 Z. z. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

 

(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

ktoré znáša  pôvodný pôvodca odpadu a ustanovuje spôsob ich úhrady. Obec Mokrá Lúka 

ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov  

 



 

DRUHÁ  ČASŤ 

Nakladanie so zmesovým  komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
  

§ 2 

Základné ustanovenia  

  

(1) Komunálny odpad je definovaný v § 80 ods.1 zákona č.79/2015 Z. z. takto: „ Komunálny odpad je 

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, 

kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a 

elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane 

matracov a nábytku. 

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím 

charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

 

(2) Komunálny odpad v zmysle § 80 ods.11 zákona č.79/2015 Z. z. nezahŕňa odpad z výroby, odpad z 

poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a 

čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.  

 

(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky 

komunálnych odpadov. 

 

(4) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 

ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto 

odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. 

 

(5) Zmesový odpad je v zmysle § 80 ods.4 zákona č.79/2015 Z. z nevytriedený komunálny odpad 

alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

 

(6) Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods.5 zákona č.79/2015 Z. z odpad z bežných 

udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(7) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady 

(odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z 

triedeného  zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto  podskupiny : 20 01 

zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane 

odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.  

 

(8) Biologický odpad (ďalej len „BIO odpad“) je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, 

odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z 

maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov. 

 

(9) Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa 

anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z 

papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. 

 



(10) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, 

ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (§ 105 ods. 3 Zákona o odpadoch).  

 

(11) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu z potravín a 

jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od fyzických osôb z 

domácností, za ktorý zodpovedá obec a na odpad pochádzajúci z prevádzkovania reštaurácií, zo 

stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské 

kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služieb, stravovacie prevádzky 

zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ 

kuchyne“). 

 

§ 3 

Nakladanie so zmesovým   odpadom  

(1) Držitelia komunálneho odpadu sú  povinní zmesový  odpad po vytriedení oddelene zbieraných 

zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať  pridelenej do zbernej nádoby.  

 

 

§ 4 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 

(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť 

zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať do zberného dvora spoločnosti Brantner 

Gemer s.r.o., v Revúcej, alebo inej spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi v rámci jej 

otváracích hodín.  

 

(2) Drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby sú držitelia komunálneho 

odpadu po jeho vytriedení povinní umiestňovať do kontajnera na zber objemného odpadu, ktorý 

obec rozmiestni na území obce 2x ročne. 

 

 

§ 5 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 

(1) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa zavádza na celom území obce Mokrá 

Lúka. 

  

(2) Držitelia komunálnych odpadov sú v rámci množstvového zberu povinní ho zbierať po vytriedení 

jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle § 6 tohto nariadenia. 

 

(3) Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu sa ustanovujú štyri veľkosti zberných nádob, 

z ktorých je pôvodca odpadu oprávnený si vybrať nasledovne:  

 

1. Nádoba o objeme 110 litrov s vývozom 13 krát ročne 

2. Nádoba o objeme 110 litrov s vývozom 26 krát ročne 

3. Nádoba o objeme 110 litrov s vývozom 52 krát ročne 

4. Nádoba o objeme 120 litrov s vývozom 13 krát ročne 

5. Nádoba o objeme 120 litrov s vývozom 26 krát ročne 

6. Nádoba o objeme 120 litrov s vývozom 52 krát ročne 

7. Nádoba o objeme 240 litrov s vývozom 13 krát ročne 



8. Nádoba o objeme 240 litrov s vývozom 26 krát ročne 

9. Nádoba o objeme 240 litrov s vývozom 52 krát ročne 

10. Nádoba o objeme 1100 litrov s vývozom 13 krát ročne 

11. Nádoba o objeme 1100 litrov s vývozom 26 krát ročne 

12. Nádoba o objeme 1100 litrov s vývozom 52 krát ročne 

 

(4) Výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný vykonať 

doručením písomného oznámenia v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

na obecný úrad.  

 

(5) Zberná nádoba  musí byť označená podľa veľkosti nádoby a podľa intervalu vývozu. Samolepiace 

nálepky dodáva poplatníkovi obec po uhradení poplatku. 

 

(6) V prípade, že pôvodca odpadu potrebuje zmenu  výberu zbernej nádoby alebo intervalu odvozu 

odpadov oznámi to písomným oznámením, e-mailom  na obecný úrad. 

 

(7) V prípade nového pôvodcu odpadu výber zbernej nádoby alebo intervalu odvozu odpadov je 

pôvodca odpadu povinný oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa vzniku na obecný úrad. 

 

(8) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých pôvodcov odpadov, alebo ak ide o zber odpadu 

v bytovom dome, výber veľkosti zbernej nádoby sa uskutoční na základe dohody všetkých 

pôvodcov odpadu. Ak sa  pôvodcovia odpadu nedohodnú, rozhodne obec. 

 

(9) Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesného komunálneho odpadu zabezpečuje na 

území obce výhradne oprávnená osoba – spoločnosť s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zber 

odpadov. 

 

(10) Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob 

schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu. 

 

(11) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne 

odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek 

stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného 

systému zberu (papier, plasty, sklo, obaly z tetra-pakov, kovy, elektroodpady, batérie a 

akumulátory), nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad. 

 

 

TRETIA   ČASŤ 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

 

§ 6 

 

(1) Triedený zber komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods.3 zákona č.79/2015 Z. z. činnosť, pri 

ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. 

 

(2) Zložka komunálnych odpadov je v zmysle § 80 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. ich časť, ktorú možno 

mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa 

považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré 

možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 



 

(3) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:  

- papier, 

- plasty, 

- kovy, 

- sklo, 

- kompozitné obaly na báze lepenky, 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 odsek 21 

zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

- biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

- jedlé oleje a tuky z domácností  

- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory, automobilové 

batérie a akumulátory 

- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 

pomôcky, 

- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok 

- drobný stavebný odpad v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby,  

 

(4) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa 

tohto nariadenia. 

 

 

§ 7 

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok 

 

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom 

nebezpečných látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať do kontajnerov na zber 

objemného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce dvakrát ročne na účely ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia.   

 

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi 
 

§ 8 

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovu a kompozitných  obalov na báze lepenky 

 
 

(1) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene 

umiestňovať nasledovné  zložky komunálneho odpadu: 

  

 Sklo v rámci triedeného zberu do zelenej zbernej nádoby umiestnenej pri evanjelickom 

 cintoríne, pri miestnych potravinách, pri bývalej budove školy, na cirkevnej  ulici/spojovačka/, 

 v časti Humná 

 



- Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a 

pod.  

- Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, 

dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, 

silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod. 

 

Papier v rámci triedeného zberu do modrej  zbernej nádoby umiestnenej pri evanjelickom 

cintoríne, pri miestnych potravinách,  pri bývalej budove školy, na cirkevnej ulici /spojovačka/ 

Krabice, resp. obaly z papiera, musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa 

zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. 

  

- Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové 

vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.  

- Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. 

tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či 

mastný papier, kopírovací papier a pod.  

 

Plast v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov 

prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. 

Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich 

objem a zaberali čo najmenej miesta. 

 

- patria sem : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich 

prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od 

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

poháriky z automatov a iné plastové nádobky, Ďalej viacvrstvové kombinované 

materiály, kompozitné obaly na báze lepenky (obaly z nápojov), plechovky od nápojov 

(hliník železo) 

- nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované 

materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, 

guma, molitan a pod.  

 

 Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov  prostredníctvom 

 vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  

 

- patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové 

plechovky a pod.  

- nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými 

látkami 

 

 

 

 

 

 

 



Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi 

 

§ 9 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov 

 

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane 

odpadu z cintorínov, formou kompostovania: každá domácnosť a majiteľ rekreačného zariadenia 

obdržal od obce kompostér, v ktorom je povinný zhromažďovať vyprodukovaný biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad. 

 

(2) Obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. 

 

§ 10  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  

 

(1) Obec Mokrá Lúka si uplatňuje výnimku vzťahujúcu sa na povinnosť zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 

odpad: 

V zmysle  § 81 ods.21 zák. č. 79/2015 Z. z., zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ktorý znie:  

b)  preukáže, že 100% domácností  kompostuje vlastný odpad  

 

(2)   Uvedená výnimka sa nevzťahuje na povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne. 

 

 

 

§ 11 

 

(1)  Zberné nádoby a kompostovacie zásobníky zabezpečuje Obec Mokrá Lúka. Pri poškodení 

nesprávnym používaním alebo strate je jej užívateľ' povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné 

náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto nariadením ako aj požiadavkami 

zberovej spoločnosti. Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na 

triedený zber zložiek komunálnych odpadov môže obec zahrnúť do miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

  

§ 12 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne 

 

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, 

ktorého  pôvodcom  je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 

spoločného stravovania zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. 

 

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom v súlade 

s platnou právnou úpravou.  

 



§ 13 

 Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných 

batérií a akumulátorov  a automobilových batérií a akumulátorov 

 

 

(1) Elektroodpad z domácností je možné za nasledujúcich podmienok odovzdať: 

a) prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení: 

b) priamo v predajni elektrospotrebičov,  

c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu. Oprávnenej organizácii spolupracujúcej s obcou v 

rámci vývozných dní.  

 

 

(2) Patria sem: napr. žiarovky, žiarivky, svietidlá, biela technika: televízory, rádia, počítačová, 

kancelárska a telekomunikačná technika, videa, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, 

kávovary, pračky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.   

 

(3) Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá  

mesta. 

§14 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov 

nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 

 
 

(1) Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných 

lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať a odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.  

 

(2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny 

odpad alebo vedľa nich. Nespotrebované lieky nepatria  ani do vôd odvádzaných v rámci 

obecnej kanalizácie. 

 

(3) Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok sa v obci uskutočňuje za nasledovných podmienok: je realizovaný v 

intervale 2 x do roka  je realizovaný v obci prostredníctvom oprávnenej organizácii 

spolupracujúcou s obcou. 

 

(4) Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho 

odpadu.  

 

 

§15 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov 

 

 

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti 

prostredníctvom mobilného zberu podľa stanoveného harmonogramu vývozu. 

 

(2) Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: jedlé oleje a 

tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach) počas 

vopred oznámeného mobilného zberu. 



(3) Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných 

olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.  

 

(4) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli 

pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.  

 

 
§ 16 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík 

 
(1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý 

zabezpečuje obec.  

 

(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi  pneumatík. (pneuservis, autoservis). 

 

(3) Odpadové pneumatiky je povinný konečný užívateľ odovzdať v súlade s ustanovením § 72 

Zákona o odpadoch.  

 

(4) Zabezpečenie zberu odpadových pneumatík nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový 

komunálny odpad. Náklady na ich zber, prepravu a zhodnocovanie znáša výrobca, resp. tretia 

osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov. 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

Prevádzkovanie zberného dvora 

 

(1)   Zberný dvor obce  nie je zriadený. 

 

PIATA  ČASŤ 

 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

 

§ 17 

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási 

orgánu, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza  a to : 

- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci Mokrá Lúka. 

(2) Oznámenie možno uskutočniť písomne alebo prostredníctvom e-mailu obce.  

 

(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa 

táto nehnuteľnosť nachádza. 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad 

 

§  18 

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.  

 



(2) Obec určuje výšku nákladov za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša  

pôvodný pôvodca odpadu v plnej výške. Nádobu je možné vyplatiť jednorázovo v hotovosti do 

pokladne obecného úradu. 

 

SIEDMA ČASŤ 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

§  19 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a týmto nariadením. 

 

(2) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá  

Lúka stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Mokrá Lúka o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka dňa                 

28. 12. 2022. 

 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  12. 01. 2023. 

  

V Mokrej Lúke dňa , 28. 12. 2022 

  

MVDr. Juraj Gallo 

starosta obce 

  

 


