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NÁVRH NA DOPLNOK č.1  
 

K VZN č. 01 /2016 
 

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

 
Obec Laskár (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“). 
 

IV. Časť 
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 

 

 
§ 13 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov  

- odpady z obalov a neobalových výrobkov ( papiera, skla, plastov, kovov, kompozitov ) 
 
1 Papier a lepenka –  
Na území obce je zabezpečený mobilný výkup papiera a lepenky dvakrát ročne oprávnenou 
spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. O dňoch zberu informuje obec. 
 
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.  
 
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly 
na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod. 
Kartóny a krabice 

a) sa ukladajú do modrých kontajnerov 1100 l, ktoré sú umiestnené: jeden pri býv. obchode 

v Laskári, druhý pri zvonici vo Valentovej; vývoz sa uskutočňuje podľa harmonogramu raz za 

dva mesiace. 

b) Je potrebné veľkosť krabíc zminimalizovať, aby sa čo najväčšie množstvo do kontajnera 

zmestilo 
  
2 Plasty, kovy, kompozity – triedia sa spoločne do určených žltých vriec na triedený zber 
komunálnych odpadov 
 
Patria sem:  
-  plasty: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od 
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, 
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, 
obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 
- kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble 
( bez bužírky ), starý riad,  obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.  
- kompozity: viacvrstvové obaly z mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína a avivážnych 
prostriedkov 
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Nepatria sem: 
- plasty: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty   
  (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.  
- kovy: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.  
- kompozity: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, znečistené kompozitné obaly 
 
Väčšie kusy plastového odpadu a kovového odpadu je vhodné odovzdať na zbernom dvore resp. 
počkať na zber objemného odpadu.  
O dni zberu informuje obec občanov rozdaním harmonogramu na celý kalendárny rok. 
 
3 Odpady zo skla – triedia sa spoločne do zelených nádob zvony, ktoré sú umiestnené pri býv. 
obchode v Laskári a to 2 zvony a vo Valentovej pri zvonici 1 zvon a do určených jutových vriec na 
triedený zber komunálnych odpadov. 
 
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, 
okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.  
 
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej 
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.  
O dni zberu informuje obec občanov rozdaním harmonogramu na celý kalendárny rok. 

 
V. Časť 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
 

§ 16 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 
– jedlých olejov a tukov z domácností 

 
(1) Na území obce je zabezpečený mobilný výkup jedlých olejov a tukov spolu s výkupom papiera a 
lepenky dvakrát ročne oprávnenou spoločnosťou, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. 
 
(2) Odpadové jedlé oleje a tuky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do 
nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo 
ukladať na verejné priestranstvá obce.  
 
(3) Obec zabezpečuje informovanosť občanov o zbere odpadových jedlých olejov a tukov vopred 
osobitným oznamom,  pričom  využije všetky možnosti informačného  systému obce ( rozhlasom, 
leták s harmonogramom). 
 
(4) Odpadové jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v pôvodných plastových fľašiach od olejov prípadne 
v PET fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.  
 
(6)  Občania môžu odpadové jedlé oleje a tuky odovzdať na zbernom dvore spoločnosti Brantner 
Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, Martin, s ktorou má obec uzavretú zmluvu. 

 
§ 17 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov  

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 
 
(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad ) je zakázané 
vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky 
komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce 
alebo spaľovať. 
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(2) Medzi zelený biologicky rozložiteľný odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania 
a orezávania stromov a krovín, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie 
a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.  
(3)Obec nezavádza zber zeleného odpadu 
(4)Tento odpad so obyvatelia môžu kompostovať na svojich kompostiskách, ktoré majú zriadené 
podľa § 18 ods. 3 tohto VZN . Pokiaľ nemajú zriadené kompostisko, môžu tento odpad voziť  do 
obecných kompostísk, ktoré sú umiestnené pri bývalom obchode. 
 

VI. Časť 
 § 18 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  
 

• Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z domácnosti patria: šupy 

z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky 

jedla, škrupiny z orechov, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím , maslom, džemom, 

potraviny po záručnej lehote alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky 

a servítky a v malom množstve aj drevitá vlna, trieska, hnedá lepenka, nespracované zostatky 

surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

 
(1) Je zakázané biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhadzovať do nádob na zmesový 

komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo 
ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.   

(2) Obec Laskár nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 
Dôvodom je ekonomická neúnosnosť, pretože nakladanie s týmto odpadom nemožno určiť 
poplatkom hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 

(3) Obec Laskár preukazuje, že 100% obývaných domácností tento odpad kompostuje. 
 

 
 

§ 25 Záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto VZN č.01/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 06. 2016 
uznesením č. 3 
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce č.05/09 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Laskár zo dňa 11. 12. 2009  
(3) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
budú upravené v iných nariadeniach.  
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.  
1. Tento Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2016 vydáva Obecné zastupiteľstvo v Laskári pod uznesením číslo 

...../2020 zo dňa .........2020 a nadobúda účinnosť od 1.1.2021. 

 
 
 
 
 

                                                               Lenka Janíková 
 

                                                               starostka obce 
 
Vyvesené dňa: 30. 11. 2020 
Zvesené: 
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