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Mesto Levoča na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 4, ods. 3, písm.  g) citovaného zákona a v súlade s  § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)  
 

v y d á v a  pre územie mesta Levoča 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE MESTA 

Č. 4/2021 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča 
 
 

Čl. I. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení (ďalej len nariadenie). 

§ 2 
Predmet a účel nariadenia 

1) Mesto Levoča týmto nariadením upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta s cieľom zabezpečiť 
trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi, ochranu životného prostredia, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti 
a zdravia občanov.  

2) Mesto týmto nariadením ustanovuje najmä podrobnosti o spôsobe nakladania, zberu a prepravy zmesových 
komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, najmä 
elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných 
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, 
šatstva, jedlých olejov a tukov, biologicky rozložiteľnom odpade zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
o nakladaní s objemným odpadom a odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok, ako aj dôvodoch 
nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s §81 ods. 21 zákona o odpadoch pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného 
odpadu, podrobnosti o prevádzkovaní zberného dvora a spôsobe nakladania s drobným stavebným odpadom. 

3) Toto nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti orgánov mesta, fyzických osôb, právnických osôb a fyzických 
osôb oprávnených na podnikanie, pri predchádzaní vzniku komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov na celom území mesta Levoča, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového 
hospodárstva.  

4) Toto nariadenie sa vydáva s cieľom zaviesť vhodný systém zberu odpadov na území mesta Levoča. 
5) Na území mesta sa pri nakladaní s odpadmi uplatňuje nasledujúca hierarchia so záväznosťou poradia 

priorít:  
a) predchádzanie vzniku odpadu,  
b) príprava na opätovné použitie,  
c) recyklácia,  
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,  
e) zneškodňovanie. 
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§ 3 

Vymedzenie základných pojmov 

1) Podľa zákona o odpadoch: 

a) Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so 
zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť.  

b) 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.  

c) Komunálny odpad 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, odpad z demolácií, ani odpadové pneumatiky. 

d) Zložka komunálnych odpadov je 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.  

e) Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu. 

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

g) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.  

h) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu 
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj 
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.  

i) Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane 
triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné 
vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. 

j) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia 
odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. 

k) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca 
platí poplatok za odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 
pôvodcom za daný čas. 

l) Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. 

m) Triedenie odpadu je delenie odpadu podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek odpadu, ktoré možno po oddelení 
zaradiť ako samostatné druhy odpadu. 

n) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred ďalším nakladaním s ním. 

o) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom 
nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo pripravenosť odpadu na plnenie 
tejto funkcie. 

p) Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania 
a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu 
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energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné 
zasypávanie.  

q) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom 
činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

r) Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo 
zneškodňovania odpadu v zariadení v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený. 

s) Skládkovanie odpadu je ukladanie odpadu na skládku odpadu. 

t) Skládka odpadu je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na 
povrchu zeme alebo do zeme. 

u) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno  mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh 
odpadu.  

v) Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov 
a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad 
z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, 
inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý  

 

pochádza z domácností fyzických osôb(napr. veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, 
elektrické a elektronické nástroje, ktoré musia byť kompletné). 

w) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, 
kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je 
biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.  

x) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je 
možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. (Zákon č. 79/2015 Z. z. , § 105 
ods. 3 písm. b))  

Delí sa na tieto skupiny:  

a) Odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 
02 01), (ďalej len „zelený odpad“) 

b) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08) a jedlé oleje a tuky (20 01 25) 

c) Iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka (20 01 01), textílie (20 01 11), drevo 
(20 01 37, 20 01 38), odpad z trhovísk (20 03 02), kal zo septikov (20 03 04). 

 
y) 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 mesto 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“). 

z) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je odpad zo zelene vznikajúci pri údržbe verejnej zelene, vrátane 
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení 

aa) Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.  
bb) Odpad z iných zdrojov je odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych 

služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad 
z domácností. 

cc) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných 
vlastností  podľa osobitného predpisu Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014, príloha č. 3. 
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dd) Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý nemá ani jednu vlastnosť. 
ee) Potravinový odpad sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom. 

ff) Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

gg) Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom. Odpadová pneumatika sa nepovažuje za KO. 

hh) Viacvrstvové kombinované materiály (kompozitné obaly)sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne 
spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru (napr. obaly od mlieka, ovocných 
nápojov a pod.). 

ii) Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Staré vozidlo sa nepovažuje za KO. 

jj) Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 
odpadom. 

kk) Zberný dvor (ZD)je zariadenie na zber komunálnych a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo 
združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou 
alebo združením obcí na túto činnosť. 

ll) Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)je princíp podľa ktorého je zodpovednosť za dopad vybraných 
vyhradených výrobkov na životné prostredie prenesená na výrobcov týchto výrobkov. 

mm) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcu. Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje na tieto vyhradené výrobky: elektrozariadenia, batérie 
a akumulátory, obaly a neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky. Financovanie systému nakladania 
s výrobkami patriacimi do skupiny vyhradených výrobkov prechádza na samotných výrobcov týchto 
vyhradených výrobkov. 

nn) Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej Republike 
založená, vlastnená a prevádzkovaná výrobcami vyhradených výrobkov, ktorá plní vyhradené povinnosti za 
zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov. 

2) Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len stavebný zákon), § 43b ods. 2 a 3:  

a) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej 
komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. 

b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným 
hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 

3) Pojmy zavedené týmto nariadením: 

a) Poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je osoba určená v § 77 
ods. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien(ďalej len „poplatník miestneho poplatku“). 

b) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín je odpad s nebezpečnými vlastnosťami – 
nebezpečný odpad (napr. staré lieky, žiarivky s obsahom ortuti, batérie a akumulátory, odpadové oleje a iné) 

c) Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej 
nádoby a vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu KO (napr. nábytok, staré okná, 
nadrozmerné časti bytového jadra, koberce, matrace a pod.).Odpadové pneumatiky sa nepovažujú za 
objemný odpad a nie sú súčasťou ani KO.. 
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Čl. II 

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
§ 4 

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi 
 

KO vrátane oddelene zbieraných zložiek KO sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Katalóg odpadov je 
ustanovený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v platnom znení.  

 
1) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie 

ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k  
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,  
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a  
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  

2) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:  
a) obec, ak ide o  

1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,  
2. zmesový odpad z iných zdrojov,  
3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a  
4. drobný stavebný odpad,  

b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o  
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov,  
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.  

3) Mesto Levoča je v zmysle Zákona o odpadoch povinné vypracovať a zverejniť dokument opatrení na 
predchádzanie vzniku odpadov a uverejniť ho na svojom webovom sídle. 

4) Vykonávať zber a prepravu KO, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 
s mestom, s výnimkami ustanovenými v § 81 ods. 13 zákona o odpadoch. 

5) Náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov, ktoré patria do skupiny vyhradených výrobkov, znášajú 
výrobcovia vyhradených výrobkov a nie mesto Levoča (nezahŕňajú sa do miestneho poplatku za KO a DSO).  

 

 

 

 
6) Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa 

podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, 
ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov 
zaraďuje do skupiny 20.  

7) Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným 
odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z drobných stavieb, okrem zaobchádzania podľa staré 
vozidlá a odpadové pneumatiky. Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb 
alebo z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e). Fyzická osoba nesmie nakladať alebo 
inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. 

8) KO vrátane oddelene zbieraných zložiek KO sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Katalóg odpadov 
je ustanovený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
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ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. V prílohe č. 1 tohto VZN sú uvedené odpady, ktoré sa zaraďujú pod 
KO. 

9) Zakazuje sa: 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch 
a týmto nariadením, 

b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, 

c) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa 
zákona o odpadoch, 

d) spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach, 

e) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber ZKO iný odpad ako ZKO a do zberných nádob určených 
na zber triedených zložiek KO inú zložku KO, pre ktorú nádoba nie je určená, 

f) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek KO patriacich do skupiny vyhradených výrobkov bez zariadenia 
na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch. 

g) zneškodňovať skládkovaním  
1. kvapalné odpady,  
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo 

horľavé,  
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho 

spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho 
katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,  

4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní 
skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,  

5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných 
látok podľa prílohy č. 5,  

6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,  
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem 

nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,  
8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, 

okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,  
9. odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem  
9.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre 

zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,  
9.2 odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia 

ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,  
h) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa 

prílohy č. 5,  
i) zneškodňovať spaľovaním  

1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem 
odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene 
vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,  

2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 
1 písm. b),  

3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie 
odpadov,  
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§ 5 

Práva pôvodcu odpadu 
1) Pôvodca odpadov má právo na : 

a) poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu, ktorý zodpovedá systému zberu KO v meste, ak ich nemá 
vo svojom vlastníctve. Poskytnutie zberných nádob je odplatné, ak v tomto nariadení nie je uvedené inak. 

b) zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek KO, podľa podmienok uvedených v tomto nariadení a 
harmonogramu triedeného zberu, 

c) zber a odvoz objemného odpadu a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 
v intervaloch podľa tohto nariadenia a harmonogramu triedeného zberu. Uvedené sa týka len fyzických osôb, 
ktoré majú uhradený miestny poplatok za KO a DSO. 

d) zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie ZKO podľa vopred stanovenej frekvencie vývozu, 

e) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade, ak zavinenie bolo preukázateľne spôsobené na 
strane zberovej spoločnosti, 

f) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, o harmonograme odvozu zložiek KO, o zberných miestach, 
o efektívnosti a úrovni triedenia jednotlivých zložiek KO a spôsobe ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.  

§ 6 
Povinnosti pôvodcu odpadu 

1) Pôvodca KO a DSO je povinný nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a s týmto nariadením. Tiež je 
povinný: 

a) zapojiť sa  do systému zberu KO v meste, 

b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste, udržiavať ich v dobrom technickom a 
hygienickom stave, 

c) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely zberu na miesta určené mestom 
resp. organizáciou poverenou zberom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste, 

d) v prípade, že pôvodcovi odpadu vznikne väčšie množstvo zmesového KO a pridelená nádoba mu nepostačuje, 
je povinný si zakúpiť na Klientskom centre Mestského úradu v Levoči špeciálne transparentné vrece s logom 
mesta a nadbytočný zmesový KO likvidovať len prostredníctvom týchto vriec 

e) používať na uloženie zmesového KO iba nádobu patriacu k nehnuteľnosti ktorú užíva, resp. je oprávnený 
užívať, zakazuje sa vyhadzovať zmesový KO do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému 
zberu. 

f) chrániť zberné nádoby pred poškodením a odcudzením, neodlepovať nálepky s frekvenciou vývozu 

g) triediť KO podľa jednotlivých druhov  

1. v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu priamo v domácnostiach, (t.j. v individuálnej bytovej 
výstavbe), je povinnosťou každého pôvodcu odpadu ukladať vytriedený odpad podľa jednotlivých zložiek 
do oddelených zberných nádob, prípadne vriec 

2. v lokalitách, kde je zavedený triedený zber odpadu prostredníctvom rozmiestnených nádob na uliciach, (t. 
j. v bytových domoch – ďalej len „KBV“) , je povinnosťou každého pôvodcu odpadu ukladať vytriedený KO 
na jednotlivé zložky do označených nádob donáškovým spôsobom.  

3. a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 

h) zabezpečiť prístup k zberným nádobám alebo vreciam v deň vývozu najneskôr do 06:00 hod., ak sú 
umiestnené na súkromných pozemkoch je nutné zabezpečiť umiestnenie zbernej nádoby pred nehnuteľnosť, 
t. j. verejne prístupné miesto, v stanovený deň vývozu 

i) po zbere odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ nie je totožné s určeným 
stojiskom 
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j) zberné nádoby nechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre 

zber 

 

 

k) prednostne vylúčiť z KO odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s ním v súlade so zákonom 
o odpadoch a týmto nariadením, 

l) nespaľovať ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v domácnosti, záhrade a iných 
nehnuteľnostiach, 

m) ZKO vkladať do zberných nádob na to určených tak,  aby sa dali uzavrieť, 

n) odovzdať KO za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia iba organizácii poverenej zberom mestom Levoča, 

o) neznečisťovať  stojiská zberných nádob a ich okolie, 

p) neukladať zložky KO  k zberným nádobám, alebo ku stojiskám zberných nádob 

q) zaistiť, aby bol odpad v deň vývozu riadne pripravený v zberných nádobách a aby boli umožnené všetky práce 
spojené s odvozom, 

r) nepoškodzovať zberné nádoby, ponechať ich na stojisku, chrániť ich pred stratou, odcudzenie alebo 
poškodenie zverenej nádoby bezodkladne ohlásiť organizácii poverenej zberom, 

s) v prípade poškodenia zverenej zbernej nádoby zavinením pôvodcu alebo držiteľa, uhradiť náklady na opravu,  

t) ako držiteľ starého vozidla bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber 
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel, 

u) umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stojiská zberných nádob a bezplatne poskytnúť mestu pravdivé 
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO. 

2) Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných priestranstvách je tiež 
povinný: 

a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich jemu a zákazníkom / návštevníkom 
z výrobkov a obalov v rámci tejto činnosti, 

b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek KO a odvoz za účelom 
materiálového zhodnotenia, 

c) pre ZKO zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia a ich odvoz za účelom zneškodnenia, 

d) v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorazových (napr. stánky, kiosky, bufety, záhradné posedenia, 
pojazdné predajne a podobné zariadenia), za účelom znižovania vzniku odpadov, uprednostňovať opakovane 
použiteľné riady a príbory a zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení a to najmä 
umiestnením dostatočného počtu zberných nádob. 

 
§ 7 

Povinnosti vlastníka, správcu, alebo nájomcu nehnuteľnosti 

1) Vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti je okrem povinností uvedených v § 4a § 5 tohto nariadenia povinný 
:     

a) zabezpečiť, alebo požiadať mesto o zabezpečenie dostatočného množstva zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu, alebo zabezpečiť si ich prenájom u organizácii poverenej zberom najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku tejto povinnosti, 

b) v prípade preplňovania zberných nádob prehodnotiť počet zberných nádob, resp. frekvenciu vývozu a zmenu 
bezodkladne  nahlásiť mestu, 

c) viditeľne a adresne označiť zberné nádoby názvom ulice a orientačným číslom nehnuteľnosti, 
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d) udržiavať zberné nádoby: 

1. v dobrom technickom stave a v dobrom hygienickom stave (1 x ročne vykonať dezinfekciu zberných nádob 
a deratizáciu stojísk),  

2. tak, aby boli zabezpečené proti rozkrádaniu a poškodzovaniu,  

3. tak, aby boli uchopiteľné zberným zariadením a obsluhou zberného zariadenia a KO nevypadával zo 
zbernej nádoby,  

4. tak, aby zberné nádoby boli uzatvorené a aby nedochádzalo k ich preplňovaniu, 

 

e) umiestniť zberné nádoby na jednotlivé zložky KO v priestore objektov alebo oplotených pozemkov, ak to nie 
je možné umiestniť ich na patrične upravenej ploche verejného priestranstva po dohode s jej vlastníkom alebo 
správcom tak, aby boli ľahko prístupné a ich umiestnenie nespôsobovalo hygienické ani estetické nedostatky 
a aby premiestňovanie zberných nádob na miesto nakládky odpadov bolo čo najjednoduchšie; vzdialenosť 
stanovišťa od domu má spĺňať požiadavky verejnej hygieny, 

f) dve a viac zberných nádob na KO možno umiestniť len na stanovišti zberných nádob, ktoré musí vyhovovať 
stavebným, hygienickým, estetickým, bezpečnostným, požiarnym a iným predpisom, 

1. na spevnenej ploche so živičným alebo betónovým povrchom, ktorá je prístupná vlastníkovi, nájomcovi 
alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu , 

2. povrch stanovišťa musí byť pevný a vždy čistý a chránený pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, 

g) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stojisku, je právnická alebo fyzická osoba 
povinná postarať sa o náhradné stojisko; náhradné stojisko  zberných nádob je upravená plocha na dočasné 
umiestnenie zberných nádob prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám 
zabezpečujúcim zber a prepravu KO; zriaďuje sa na nevyhnutnú dobu trvania okolností, ktoré znemožňujú 
alebo sťažujú prístup k trvalému stojisku zberných nádob, 

h) oznámiť bezodkladne Okresnému úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie a mestu skutočnosť, že na 
jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s osobitnými právnymi predpismi a týmto nariadením, 

2) Pri výstavbe alebo prestavbe stojiska zberných nádob je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti povinný 
taktiež zabezpečiť aby: 

a) cesty medzi stojiskami zberných nádob a miestom ich nakladania do zberných vozidiel boli rovné, dláždené 
alebo betónové so zdrsneným povrchom s dostatočným osvetlením, 

b) stojisko bolo umiestnené tak, aby zberné vozidlo mohlo zastaviť (prípadne zacúvať) bezprostredne k nemu, 

c) vzdialenosť stojiska od miesta nakládky, teda miesta kde sa nádoby vyprázdňujú, nepresahovala spravidla 
viac ako 10 m, 

d) pôdorysné rozmery stojiska boli dostatočné podľa veľkosti a počtu umiestnených nádob.  

 
§ 8 

Práva a povinnosti mesta 
 

1. Mesto je povinné zabezpečiť (okrem povinností držiteľa odpadu podľa §14 ods.1 Zákona o odpadoch) aj 
nasledovné: 
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho 

zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste,  

b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene 
zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 

c)  zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu  
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d) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania  (ďalej len 
„prevádzkovateľ kuchyne“)  

e) jedlých olejov a tukov z domácností a  
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,  
g) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, 

sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených 
na triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)], 

h) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe 
alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady  

i) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých 
prenosných batérií a akumulátorov,  

j) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,  
k) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek 

komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s 
ňou;  

l) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,  
m) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania 

s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci,  
 
 

n) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný, všeobecne zrozumiteľný popis opatrení zavedených na 
podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta 

o) zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie 
triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

p) zabezpečiť podrobnú informovanosť o systéme triedeného zberu KO v meste, rozsahu triedenia 
a harmonograme vývozu, 

q) zabezpečiť prostredníctvom organizácie poverenej zberom jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti 
a úrovne triedenia jednotlivých zložiek KO, vytriedených zložiek KO a spôsobe ich zhodnotenia resp. 
zneškodnenia, 

r) zriadenie zberného dvora, v ktorom sa vytriedené zložky KO zhromažďujú, triedia a pripravujú pre účely 
zhodnocovania, 

s) vytvorenie podmienok na zbernom dvore pre odber vytriedených zložiek KO a  DSO prinesených fyzickými 
osobami, podľa systému triedeného zberu v meste. 
 

2. Mesto je povinné nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má 
uzatvorenú zmluvu (podľa §59 ods.2), údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov 
z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci 
kalendárny rok do 28. februára. 

 
3.   Mesto je oprávnené : 

a) v rámci povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch požadovať potrebné informácie 
od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa KO a od držiteľa DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo 
s DSO na území mesta, 

b) rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob v prípadoch, ak pôvodca neprispôsobí počet 
a objem zberných nádob množstvu ním produkovaného KO, 

c) ak držiteľ starého vozidla nie je známy, odovzdať staré vozidlo na určené parkovisko podľa § 67zákona 
o odpadoch. 

4.   Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva  
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods. 3 písm. a)zákona o odpadoch 

a ukladá pokuty za priestupky, 
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na 

území mesta. 
       5.   Mesto schvaľuje : 

a) miestne poplatky za KO a  DSO, ktoré vznikli na území mesta, 
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b) systém zberu KO a DSO alebo ich zložiek a miesta pre ukladanie, úpravu, zhromažďovanie, 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov. 
 

 
§ 9 

Práva a povinnosti organizácie poverenej zberom 

1) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území mesta môže len ten, kto 
má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Mestom Levoča, ak túto činnosť nezabezpečuje mesto 
samo.  

2) Organizácia poverená zberom KO v meste Levoča sú Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča 
samostatne, alebo na základe zmluvy. 

3) Organizácia poverená zberom je povinná: 

a) disponovať príslušnými oprávneniami na vykonávanie činností vyplývajúcich z osobitných predpisov, 

b) nakladať s  KO a DSO v súlade so zákonom o odpadoch a  týmto nariadením,  

c) vypracovať a dodržiavať harmonogram zberu KO a DSO, ako aj harmonogram triedeného zberu odpadu, 
aktualizovať ho priebežne podľa potreby na základe požiadaviek pôvodcov odpadov alebo mesta tak, aby bol 
zabezpečený pravidelný vývoz KO a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, alebo k znečisťovaniu 
stojísk, 

d) informovať pôvodcov o harmonograme zberu KO a DSO podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka;  

e) uskutočniť náhradný zber odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu 

f) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu,  

g) zabezpečiť dostatok zberných nádob na KO a ich vytriedené zložky 

h) zberné nádoby vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, 
ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia 

i) pri zbere nepremiestňovať zberné nádoby z pôvodného stanovišťa a kontajnery umiestňovať tak, aby 
neprekážali premávke alebo chodcom, 

j) okamžite odstrániť znečistenie stanovišťa, alebo komunikácie, ak k nemu došlo bezprostredne pri výkone 
zberu (vývozu) ZKO organizáciou poverenou zberom, 

k) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá na tlačive Evidenčný list 
odpadu,  a o ich zhodnotení a zneškodnení,  

l) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa predchádzajúceho odseku mestu vždy k 31. Januáru 
nasledujúceho roka, 

 

Čl. III. 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM 
§ 10 

Zberné nádoby  

1) Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO sú: 
a) Zberná nádoba o objeme120 l,(110l) 
b) Zberná nádoba o objeme 240 l, 
c) Zberná nádoba o objeme1100 l(maloobjemový kontajner- MOK), 
d) Zberná nádoba o objeme 1,3 m3 (zvonový kontajner) 
e) Zberné vrece na zmesový komunálny odpad 
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2) Zberné nádoby zodpovedajúce systému triedeného zberu KO sú spravidla označené a farebne rozlíšené 

nasledovne: 

a) žlté zberné nádoby alebo transparentné vrece s nápisom PLASTY na triedený zber plastov a viacvrstvových 
kombinovaných materiálov, 

b) modré zberné nádoby alebo transparentné vrece s nápisom PAPIER na triedený zber papiera a lepenky, 
c) zelené zberné nádoby alebo transparentné vrece s nápisom SKLO na triedený zber skla, 
d) červené zberné nádoby alebo transparentné vrece s nápisom KOVY na triedený zber kovov. 

 
§ 11 

Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu 

1) Pôvodca KO je povinný z KO prednostne vytriediť jednotlivé druhy odpadov uvedené v tomto nariadení, ostatné 
odpady odovzdať v rámci zberu ZKO. 

2) Pôvodca KO je povinný zaobstarať si zbernú nádobu vyhovujúcu systému zberu.  

3) Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov nie je zahrnutá 
v miestnom poplatku za KO a DSO. Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi za KO a DSO na území mesta majú 
možnosť zakúpiť si zbernú nádobu na ZKO na zbernom dvore v Levoči.  

4) Na území mesta Levoča sa systém zberu KO, do ktorého sú povinní sa zapojiť všetci pôvodcovia odpadu, zavádza 
pre:  

a) FO – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta oprávnení 
užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť 

b) FOP (rozumej FO podnikateľov)- ktoré majú miesto podnikania, alebo prevádzku na území mesta 

c) PO – právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta. 

5) Ak pôvodca odpadu užíva zbernú nádobu v rozpore s týmto VZN, mesto je oprávnené doúčtovať si poplatok 
zodpovedajúci skutočne používanej veľkosti nádoby a intervalu jej vývozu. 

6) Na území mesta sa poplatok za KO a DSO platí v zmysle VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za KO 
a DSO, a to paušálne alebo spôsobom množstvového zberu. 

7) Spôsob zberu ZKO 

a) V oblasti rodinných domov sa uplatňuje odvozový intervalový zber ZKO z domácností. Potrebný počet a typ 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu je umiestnený pri každom rodinnom dome, zber odpadov sa 
uskutočňuje v pravidelných, vopred dohodnutých intervaloch. 

b) V oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový intervalový zber ZKO z domácností. Potrebný počet a typ 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu je umiestnený na spoločnom stanovišti zberných nádob pre 
jednotlivé bytové domy v donáškovej vzdialenosti. Zber odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených 
intervaloch. Donáškový intervalový zber sa uplatňuje aj v rekreačných a chatových oblastiach, záhradkárskych 
osadách, prípadne v iných odľahlých častiach mesta (napr. Fedorkin jarok, Odorica, Stará Hrhovská cesta, 
Ovocinárska ulica,...), kde nie je možný odvozový intervalový zber. Spoločné zberné miesto pre konkrétnu 
lokalitu určí zberová spoločnosť. 

3) V prípade, že pôvodca odpadov (fyzická osoba) v rodinnom dome alebo bytovom dome vyprodukuje mimoriadne 
väčšie množstvo ZKO (rodinná oslava, upratovanie, maľovanie a pod.) je pôvodca povinný tento odpad uložiť do 
špeciálneho zberného vreca na zmesový komunálny odpad, ktoré je označené logom mesta Levoča,  umiestniť 
ho vedľa zberných nádob na ZKO a pripraviť na odvoz v čase odvozu ZKO. Tieto vrecia je možné zakúpiť na 
Klientskom centre Mestského úradu v Levoči. 

4) Minimálny počet zberných nádob a interval zberu odpadov : 

 
a) Počet zberných nádob na KO sa stanovuje tak, aby pridelený objem zberných nádob postačoval počtu 

pôvodcov odpadu a bolo možné všetok potenciálne vzniknutý KO uložiť do pridelených zberných nádob, 
pričom sa prihliada na povinnosť pôvodcu odpadu triediť jednotlivé zložky KO.  
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b) V rodinných domoch je počet zberných nádob a frekvencia vývozu odpadu stanovená nasledovne:  
 

Počet poplatníkov  

v danej domácnosti 
Druh nádoby Periodicita vývozu 

1-3 120 l  1 x  za 14 dní 

4-6 120 l 1x týždenne 

7- 10 240 l  (2x120) 1x týždenne 

 

c) v „malých“ bytových domoch s počtom 6 až 8 bytov minimálne 3 zberné nádoby 120 l  pri zbere ZKO 1 krát 
týždenne, 

d) v bytových domoch na každých 20 bytových jednotiek minimálne 1 zberová nádoba 1100 l  resp. 10 kusov  
120 l  pri zbere ZKO 2 krát týždenne, 

e) na množstvový zber ZKO, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ,  alebo 
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi bytového domu, minimálne 1 ks zberná nádoba 
zodpovedajúca systému zberu ZKO. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, alebo zástupca alebo 
správca určený spoluvlastníkmi bytového domu si interval odvozu  určí individuálne v Oznámení 
o vzniku/zániku/zmene poplatkovej povinnosti za KO a DSO. Oznámenie je prístupné na webovej stránke 
mesta. 

5) Zbernú nádobu je poplatník povinný umiestniť na súkromnom pozemku. Zberné nádoby nesmú byť  umiestňované 
na chodník, parkovisko, trávnatú plochu, alebo iné verejné priestranstvo na dlhšiu dobu, ako je čas nevyhnutne 
potrebný na jej vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby bezodkladne umiestniť na vyhradené miesto.  

6) Poplatník je povinný pripraviť zbernú nádobu na vývoz na miesto ľahko prístupné pre zberové vozidlo. Zberová 
spoločnosť nenesie zodpovednosť za nevyprázdnenú nádobu, v prípade že nastali okolnosti, ktoré znemožňujú 
jednoduchý prístup k zberovej nádobe. 

7) V prevádzkach, školách, a iných zariadeniach sa uplatňuje množstvový zber odpadov. 

8) V prípade FOP a PO sa uplatňuje množstvový zber. PO a FOP  majú povinnosť zvoliť si objem zbernej nádoby 
a frekvenciu jej vývozu, podľa povahy ich podnikateľskej činnosti. 

9) FOP a PO majú povinnosť označiť si zbernú nádobu obchodným menom, adresou prevádzky a frekvenciou 
vývozu.  

10) FOP a PO, ktoré si zvolia vývoz odpadu formou vriec, sú povinní vyzdvihnúť si zberové vrecia na Mestskom úrade 
v príslušnom kalendárnom roku, inak nárok na vrecia zaniká. FOP a PO sú povinní vyčerpať prednostne nárok na 
počet vriec, ktorý im vznikol v zmysle prihlásenia sa k poplatku za KO a DSO. V prípade, že po vyčerpaní nároku 
na vrecia potrebujú ešte ďalšie, môžu si ich zakúpiť podľa potreby na klientskom centre MsÚ, alebo požiadať 
o zmenu v prihlásení poplatku za KO a DSO.  

11) V prípade, že FOP a PO si zriadi letnú terasu na území mesta, je povinná prihliadať na zvýšené množstvo odpadu 
vyprodukovaného počas trvania letnej terasy a prihlásiť sa k dostatočnému počtu nádob, resp. vriec. 

12) Pri nesplnení tejto povinnosti, nemusí byť terasa v ďalšom období povolená.  

 

 

13) Zakazuje sa ukladať zmesový KO danej prevádzky do uličných zberných nádob. 

14) Osoba, ktorej vzniká pri pobyte na verejných priestranstvách mesta odpad, je povinná tento odpad vkladať do 
uličných smetných nádob. 

15) Uličné smetné nádoby sú vyprázdňované pravidelne, 2-krát týždenne. 
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16) Do uličných zberných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri pobyte osôb na 

verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t. j. KO a iný odpad z domácností, odpady 
z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod. 

17) Úmyselné poškodzovanie, či premiestňovanie uličných zberných nádob je zakázané. 

18) Náklady na činnosti nakladania so ZKO a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného 
zberu zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje RZV a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných 
zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje RZV a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8 hradí 
obec z miestneho poplatku za KO a DSO. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov 
spojených s nakladaním s KO a s DSO, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

19) ZKO sa energeticky zhodnocuje v zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) KOSIT, prípadne 
zneškodňuje skládkovaním na skládke Kudelník II. v Spišskej Novej Vsi. 

 

§ 12 

Spôsob zberu objemného odpadu 

1) Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej 
nádoby a vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu KO  

2) Patrí sem: nábytok, staré okná, dvere, matrace a iné nadrozmerné KO, ktoré sa svojimi rozmermi nevojdú do 
zbernej nádoby používanej v systéme zberu KO. 

3) Odpadové pneumatiky sa nepovažujú za objemný odpad a nie sú súčasťou ani KO.. 

4) Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát do roka (na jar a v jeseni) zber a prepravu objemného odpadu 
prostredníctvom organizácie poverenej zberom KO. Tento zber sa vykonáva bezplatne. 

5) Mimo harmonogramu zberu môže v prípade potreby pôvodca objemných odpadov:  

1. odovzdať tento odpad na Zbernom dvore v Levoči 

2. objednať si u organizácii poverenej zberom odvoz objemných odpadov..  

6) Odvoz, zneškodnenie resp. zhodnotenie tohto odpadu nie je hradený z miestneho poplatku za KO a DSO. 

7) Poplatok za odvoz a zneškodnenie objemného odpadu sa určuje podľa platného cenníka Technických služieb 
mesta Levoča.  

8) Do doby odvozu je pôvodca odpadov povinný zhromažďovať odpad bezpečným spôsobom mimo verejného 
priestranstva 

9) Pôvodcovia objemných odpadov sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov. 

 

§ 13 
Odpadové pneumatiky 

1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou KO. 

2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, 
odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových 
pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel 
alebo spracovateľovi starých vozidiel. 

3) Distribútor pneumatík je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania 
na území SR, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi 
samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu 
pneumatík bez ich predaja. 
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4) Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi za KO v meste Levoča, majú možnosť odpadové pneumatiky odovzdať aj na 
Zbernom dvore v Levoči.  

§ 14 
Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 

1) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivých látok patrí: odpadový toner do tlačiarní, obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok, rozpúšťadlá, staré farby obsahujúce nebezpečné látky, kyseliny, zásady, odpadové 
motorové a mazacie oleje. 

2) Odpad s obsahom škodlivých látok je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich, v mieste stojísk 
zberných nádob, a na verejné priestranstvá mesta. 

3) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých látok sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť 
ich dočasné a bezpečné zhromaždenie 

4) Občania – fyzické osoby mesta Levoča majú možnosť odpady s obsahom škodlivých látok odovzdať na zberný 
dvor. 

5) Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek KO 
s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia resp. zneškodnenia. 

§ 15 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

1) Na území mesta Levoča sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výšku poplatku za 
množstvový zber DSO určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za KO a DSO. 

2) DSO môžu občania - fyzické osoby odovzdať na zbernom dvore v Levoči. 

3) DSO sa odovzdáva na zbernom dvore a podľa pravidiel uvedených v prevádzke zberného dvora. 

4) Pri odovzdávaní DSO v zbernom dvore je pôvodca povinný preukázať sa občianskym preukazom.  

5) Poplatok sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste hneď pri odovzdávaní DSO.  

6) Drobný stavebný odpad DSO je odpad zo stavebných prác na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo 
ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane 
keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály 
obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.  

7) Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB) a pod. 

8) Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob na ZKO a triedené zložky KO, ako aj ponechať DSO v miestach 
stojísk zberných nádob. 

 

§ 16 
Podrobnosti o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov  

1) V meste Levoča sa zavádza a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu KO pre nasledujúce druhy odpadov: 
a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované 

materiály) 
b) elektroodpad z domácností,  
c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, 
d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky, 
e) jedlé oleje a tuky z domácností, 
f) šatstvo 
g) biologicky rozložiteľný komunálny odpad. 
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2) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber KO pri ktorých sa uplatňuje RZV, znáša výrobca 
vyhradeného výrobku, nie mesto Levoča ani pôvodca odpadu- občan; tieto náklady nie sú zahrnuté v miestnom 
poplatku za KO a DSO.  

 
 

3) Spôsob triedeného zberu- papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály 

 

 

 

A. Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l , 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber 
odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná organizácia 
poverená zberom.  

Patria sem: plastové obaly, napríklad stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích 
a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky. 

Nepatria sem: plastové obaly so zvyškami jedál, zvyškami kozmetiky alebo iných prostriedkov, krabice 
z mlieka a nápojov, linoleum, guma, molitan, obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, stavebný 
polystyrén. 

B. Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  1100 l, 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber 
odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná organizácia 
poverená zberom.  

Patria sem: kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, hliníkové časti obalov, 
alobal. 

Nepatria sem: kovový odpad so zvyškami nebezpečných látok (farby, laky, oleje). 

C. Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber 
odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová 
spoločnosť.  

Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené črepy, 
tabuľové sklo bez drôtenej vložky (väčšie množstvo patrí na zberný dvor). 

Nepatria sem: plexisklo, keramika, zrkadlá, porcelán, žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou 

D. Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob  a  120 l vriec. Zber 
odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná organizácia 
poverená zberom.  

Patria sem: noviny, časopisy, letáky, stlačené krabice a kartóny, papierové obaly, knihy bez väzbových obalov, 
kancelársky papier. 

Nepatria sem: krabice z mlieka, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný, povoskovaný alebo znečistený papier, 
asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal. 

E. Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne 
spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa 
zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob, a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom 
nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná organizácia poverená zberom.  

Patria sem: stlačené alebo zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany. 

Nepatria sem: nápojové obaly so zvyškami nápojov. 
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a) Zberné nádoby musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, 

nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad 
z ktorých výrobkov je nádoba určená. 

b) V oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá vytriedené zložky priamo 
v mieste vzniku do zberných vriec, resp. do farebne odlíšenej zbernej nádoby; v čase stanovenom 
v harmonograme triedeného zberu odpadov. Vrecia/ nádobu uloží na miesto pravidelného zberu ZKO. 

c) V oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Potrebný počet a typ zberných nádob je umiestnený 
v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu, zber odpadov sa uskutočňuje v čase stanovenom 
v harmonograme triedeného zberu odpadov.  

d) V prevádzkach, školách, a iných zariadeniach sa uplatňuje odvozový zber. Zber odpadov sa uskutočňuje na 
základe telefonickej alebo písomnej objednávky. 

e) Mimo harmonogramu zberu je možné odovzdať triedené zložky KO na Zberný dvor v Levoči, podľa ustanovení 
prevádzkového poriadku Zberného dvora. 

f) Triedené zložky ako papier  a lepenka nesmú byť rozmočené, prípadne znečistené nebezpečnými 
škodlivinami. 

g) Triedená zložka PLAST nesmie byť znečistená škodlivinami (napr. zvyškami chemikálií, farieb, olejovými 
a ropnými látkami, a pod.)  

h) Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) sa na území mesta Levoča zbierajú spoločne s triedenou zložkou 
Plasty. 

4) Spôsob triedeného zberu elektroodpadu z domácností 

Patrí sem: televízory, rádiá, počítačová technika, kancelárska a telekomunikačná technika, biela a čierna 
technika, elektroodpad zo svetelných zdrojov a pod. 

a) Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich 
náklady: 

1) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, 

2) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber KO. 

b) Mesto určuje výrobcom elektrozariadení na oddelený zber elektrozariadení z domácností priestor v areáli 
Zberného dvora. 

c) Občania – fyzické osoby môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na Zbernom dvore, ale aj distribútorom 
prostredníctvom spätného zberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 

d) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu 
na vykonávanie tejto činnosti s mestom.  

5) Spôsob triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 
akumulátorov 

a) Občania – fyzické osoby môžu použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 
odovzdať na Zbernom dvore na Kežmarskej ceste č. 65, ako aj na predajných miestach u distribútora, 

b) Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov z motorových vozidiel 
nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, nesmie byť viazaný na kúpu novej batérie 
alebo akumulátora alebo iného tovaru; musí byť pre konečného užívateľa bezplatný. 

c) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí nemajú 
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 

6) Spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov  

a) Nespotrebované lieky je potrebné odovzdať v lekárňach na území mesta. 

7) Spôsob triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností 
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a) Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov môže vykonávať len mesto, resp. 

osoba zodpovedná za zber KO, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom. 
b) Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, 

zvyšky masla či tuku.  
c) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na 

konzumáciu, či na prípravu jedla.  
d) Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným 

nádobám na KO.  
e) Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach, sklenených 

fľašiach) na zbernom dvore. 
f) Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.  
g) Na zbernom dvore v Levoči sú odoberané iba jedlé oleje a tuky z domácností, t. j. od FO - občanov , nie od 

podnikateľských subjektov. 

 

8) Spôsob triedeného zberu šatstva 

a) Zber sa vykonáva do oceľových kontajnerov, zreteľne označených popisom zbieraných druhov odpadov, ktoré 
sú rozmiestnené v meste Levoča. 

b) Nakladanie s týmto odpadom zabezpečuje oprávnená osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu. 

c) Odber (vývoz) odpadu je realizovaný podľa potreby. 

d) Náklady na zber šatstva nie sú obsiahnuté v miestnom poplatku za KO a DSO. 

9) Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

 

 
a) Biologicky rozložiteľný KO sa delí na:  

1. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. „ zelený odpad“ – 
t. j. tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná 
štiepka, a pod. Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, komunitné či iné kompostovanie,  

2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, z domácností, okrem toho, ktorého pôvodcom je FOP a PO, 
ktorá prevádzkuje zariadenia spoločného stravovania. Patria sem šupy z čistenia zeleniny a ovocia, vaječné 
škrupiny, starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň v domácnostiach.  

b) Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov s odvozom minimálne jedenkrát za 
14 dní.   

c) Na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad by mali občania prednostne využívať domáce kompostovanie. 

d) Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, 
pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, šupy z čistenia ovocia a zeleniny, kávové a čajové 
zvyšky, vaječné škrupiny. 

e) Vianočné stromčeky uložia ich pôvodcovia na miesta pravidelného zberu ZKO, vo vopred stanovenom 
termíne. Za ich zber je zodpovedná organizácia poverená zberom KO a DSO v meste. 

f) Biologicky rozložiteľný odpad, akým sú konáre z orezov stromov a kríkov (max. dĺžka 1,5 m), lístie a pokosená 
tráva, môžu občania mesta - fyzické osoby odovzdať na Zbernom dvore. 
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g) Medzi biologicky rozložiteľný odpad nepatria: biologické odpady v štádiu rozkladu, hnoj, uhynuté zvieratá, 

alebo ich zvyšky. 

h) Dôvodom nezavedenia triedeného zberu KO pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, okrem toho ktorého 
pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne je to, že mesto si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť 
a zabezpečovať vykonávanie zberu tohto druhu odpadu podľa § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpadoch. To 
znamená, že má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie 
odpadov činnosťou R1. 

 

 

ČL. IV. 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa 
kuchyne 

1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 
a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. 

2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby s ktorou má uzatvorenú zmluvu a ktorá disponuje príslušným oprávnením na 
nakladanie s týmto odpadom. 

3) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne: 

a) uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených 
obcou na zber KO, 

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú 
kanalizáciu, uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad 
vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových 
vôd uzavretej podľa osobitného predpisu. 

c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 

3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby 
hradí prevádzkovateľ kuchyne - nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO a DSO. 

 

 

 

4) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne a do doby odovzdania odpadu na 
prepravu a spracovanie musia byť primerane zabezpečené, aby sa k ich obsahu nedostali hlodavce 
a verejnosť. 

5) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz skrmovania zvierat kuchynským a reštauračným 
odpadom okrem chovov zvierat na kožušinu. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá 
v útulkoch a chovných staniciach. 

 

ČL. V. 

Prevádzkovanie zberného dvora 

1) Prevádzkovateľom zberného dvora sú Technické služby mesta Levoča, p. o.  

2) Zberný dvor sa nachádza na Kežmarskej ceste č. 65 v Levoči. 

3) Činnosť Zberného dvora sa riadi prevádzkovým poriadkom  
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ČL. VI. 

Odpad zo žúmp 

1) Majitelia žúmp, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní: 

a) zabezpečiť na vlastné náklady jej vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných časových intervaloch tak, 
aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, minimálne však 2x ročne, 

b) zabezpečiť prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba prostredníctvom oprávnenej osoby, pričom 
miestom zneškodňovania odpadov sa určuje ČOV Levoča. 

2) Každý majiteľ žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečovaní vývozu 
odpadu zo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste a na požiadanie 
kontrolného orgánu ich predložiť. 

3) Zakazuje sa na území mesta zneškodňovať odpad zo žúmp iným spôsobom ako je uvedené v tomto nariadení. 

 

Čl. VII. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
§ 17 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 

1. Mesto prijíma ohlásenia vo veciach odpadového hospodárstva, ktorých riešenie je v jeho kompetencii. 

2. Občania môžu nezákonne umiestnený odpad nahlásiť poštou na Mestský úrad Levoča Námestie Majstra Pavla 
4, 054 01 Levoča, emailom na adrese mesto@levoca.sk alebo telefonicky na čísle 053/4514001 a taktiež na 
Mestskej polícii v Levoči emailom na adrese mestskapolicia@levoca.sk a na tel. čísle 0911 151 159. Z podnetu 
musí byť zrejmá miestna a časová súvislosť, prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré dopomôžu k vyriešeniu podania 
podnetu. 

3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho 
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

 
§ 18 

Kontrola 

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení  tohto nariadenia vykonáva: 

a) Mestská polícia, 
b) Organizácia poverená zberom. 
c) Mestský úrad Levoča, 
d) Hlavný kontrolór, 
e) Členovia komisií pri MZ, 

 
 
 
 
 

§ 19 
Priestupky 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten pre ktorý je zberná nádoba určená 
b) zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, 
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c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením, 
d) nesplní oznamovaciu povinnosť nahlásiť nezákonne umiestnený odpad 
e) neposkytne mestu požadované pravdivé a úplné údaje  súvisiace s nakladaním s KO a s DSO na území 

mesta, 
f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, 
g) neposkytuje obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 
h) nepredchádza vzniku odpadu zo svojej činnosti a neobmedzuje jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti 
i) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore so zákonom o odpadoch 
j) zneškodňuje spaľovaním BRO a KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnosti 
k) zmieša elektroodpady z domácností s inými zložkami KO 
l) odovzdá elektroodpad inak ako určí obec vo VZN 
m) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s týmto nariadením 
n) materiálovo nezhodnotí stavebný odpad vznikajúci pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií 

2) Za  priestupok podľa odseku 1 písm. a) až n) možno  uložiť  pokutu  do výšky  1500 eur. 

3) Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prejednáva mesto. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú 
všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení jeho zmien), ak 
zákon o odpadoch neustanovuje inak. 

4) Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta. 

5) Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak 
a) poruší nariadenie, 
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo 

prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest. 

6) Pokutu podľa odseku 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania 
podľa odseku 5 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia. 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 jeho zmien). Pokuta je príjmom mesta. 

 
§ 20 

Záverečné ustanovenia 

1) Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa na tomto nariadení č. 4/2021 uznieslo uznesením č. 26/40 dňa 17.06.2021. 

2) Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Levoči. 

3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mestského 
zastupiteľstva v Levoči č. 3/2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Levoča. 

 
 
 
 
 
 
                          Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                            primátor mesta 
 

 

 

 

Dátum zverejnenia VZN 18.06.2021 

Dátum zvesenia VZN 06.07. 2021 
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