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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 9/2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §§ 80 a 81 zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „VZN“). 
 

ČASŤ PRVÁ 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto VZN vymedzuje: 

- zložky komunálneho odpadu, 
- zberné nádoby určené na zmesový komunálny odpad, 
- rozsah triedeného zberu, 
- nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 
- spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
- určenie času kalendárového zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, 
- nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
- nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpa-

dom od prevádzkovateľa kuchyne, 
- spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov,  
- spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 
- spôsob zberu drobného stavebného odpadu, 
- dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad, 
- spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
- prevádzkovanie zberného dvora, 

 
Článok 2 

Základné pojmy 
 
1. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo 

je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 
- biologický 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; 

- drobný stavebný odpad je 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; 

- elektroodpad z domácností pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, 
inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom 
podobný tomu, ktorý pochádza z  domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré 



pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa 
vždy považuje za elektroodpad z domácností; 

- komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa 
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie 
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk 
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci 
pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo 
v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré 
sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických 
osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové 
pneumatiky; 

- nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú 
v prílohe osobitného predpisu; 

- použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom; 
- 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; 

- zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny 
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. 

2. Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom: 
- odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a 

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

- nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa; 

- 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;  

- zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred 
ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu; 

- zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného 
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na 
spracovanie odpadov;  

- výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu;  



- triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií 
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné 
druhy odpadov;  

- triedený zber je zber vytriedených odpadov; 
- úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, 

biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia 
alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia 
objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností;  

- príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s 
kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa 
stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného 
predbežného spracovania;  

- spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu 
vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním;  

- opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je 
odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený;  

- zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie 
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom 
hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie;  

- recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne 
spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné 
účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa 
energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú 
použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania; 

- zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je 
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie;  

- skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. 
3. Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom 

- pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo 
ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom 
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov; 

- držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe; 
- obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad 
nemá fyzicky v držbe; 

- sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo 
zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento 
odpad nemá fyzicky v držbe.  

4. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov zriadené a prevádzkované obcou.  

5. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v čase 
určenom týmto VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v 
určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov 
vopred v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce. 



6. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto VZN na zber zmesového 
komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. 

7. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej 
republike, založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrob-
kov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v 
súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených 
povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. 

8. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá 
nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej 
v súlade so zákonom o odpadoch.  
 

ČASŤ DRUHÁ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

 
Článok 3 

Zložky komunálneho odpadu 
 
1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu:   

a) zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu: 

KÓD NÁZOV POLOŽKY 
Označenie 
nebezpečného 
odpadu (N) 

20 01 01 papier a lepenka  
20 01 02 sklo  

20 01 03 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 

 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  
20 01 10 šatstvo  
20 01 11 textílie  
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N 
20 01 25 jedlé oleje a tuky  
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 
20 01 27 farby N 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti 

N 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

 

20 01 38 drevo  
20 01 39 plasty  
20 01 40 kovy  

 
 



b) odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov): 

KÓD NÁZOV POLOŽKY 
Označenie 
nebezpečného 
odpadu (N) 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad  
20 02 02 zemina a kamenivo  

       
c) iné komunálne odpady: 

KÓD NÁZOV POLOŽKY 
Označenie 
nebezpečného 
odpadu (N) 

20 03 01 zmesový komunálny odpad  
20 03 03 odpad z čistenia ulíc  
20 03 07 objemný odpad  
20 03 08 drobný stavebný odpad  

    
Článok 4 

Zberné nádoby - systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 
 
1. Na území obce je zavedený zber zmesového komunálneho odpadu, na ktorý sú určené 

zberné nádoby:  
 110 litrové a 120 litrové KUKA nádoba ( plechová, plastová) 
 240 litrové   plastová nádoba 
 1 100 litrový   kontajner na kolieskach ( plechový, plastový) 
 5 000 litrový  veľkoobjemový kontajner (na zbernom dvore) 
 7 000 litrový   veľkoobjemový kontajner (na zbernom dvore) 
2. Počet zberných nádob je určený na počet osôb nasledovne: 

 
 POČET OSÔB NÁROK NA ZBERNÚ NÁDOBU INTERVAL VÝVOZU 

1 až 4 osoby 
v rodinnom dome  

nárok na 1 ks 110 litrovú (120 
litrovú) zbernú nádobu  

1x za 2 týždne 

5 a viac osôb 
v rodinnom dome  

nárok na 2 ks 110 litrových (120 
litrových) zberných nádob  

1x za 2 týždne 

40 osôb v bytovom 
dome  

nárok na 1 ks 1100 litrovú nádobu  
1x za týždeň 

( Vysvetlenie: nárok na smetnú nádobu sa nerozlišuje podľa domácností v rodinnom 
dome, ale podľa počtu osôb žijúcich na jednom súpisnom čísle) 
 

3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou  
zbernej nádoby. Zberné nádoby na zakúpenie zabezpečuje Obecný úrad Ladce.   

4. Pri znehodnotení nádoby alebo jej strate pred uplynutím životnosti, je jej užívateľ 
povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady.  

5. Zberná nádoba musí byť v súlade s týmto VZN, ako aj s požiadavkami zberovej 
spoločnosti.   



6. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu 
zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

7. Vzor harmonogramu zvozu je zverejnený v prílohe č. 1 tohto VZN. 
8. Platný harmonogram zvozu pre daný kalendárny rok zverejní obec Ladce na webovej 

stránke obce a v obecných novinách.   
9. Zberné nádoby sú označené farebnými nálepkami, podľa ktorých sa riadi vývoz 

zberných nádob a to: 
- biela nálepka  vývoz 1x za týždeň 
- žltá nálepka    vývoz 1x za 2 týždne 

10. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené 
krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 
Článok 5 

Triedený zber komunálneho odpadu - systém zberu a zvoz 
 
1. Na území obce je zavedený triedený zber: 

a) elektroodpadov z domácností, 
b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu 

s odpadmi z obalov), 
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov, 
d) jedlých olejov a tukov z domácností, 
e) tetrapaky, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), 
f) textil, 
g) žiarivky a žiarovky, 
h) farby,   
i) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný 
zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.  

3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca 
vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 

4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych 
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a 
môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

5. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová 
spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.  

6. Vzor harmonogramu zvozu vriec na triedený zber komunálnych odpadov je 
zverejnený v prílohe č. 2 tohto VZN. Platný harmonogram pre daný kalendárny rok 
zverejní obec Ladce na webovej stránke obce a v obecných novinách.   

7. Zvoz zberných nádob triedeného zberu komunálnych odpadov zverejní obec Ladce 
na webovej stránke obce. Postupne na základe praxe vypracuje harmonogram, ktorý 



zahrnie ako prílohu VZN a bude  zverejňovať na webovej stránke obce a v obecných 
novinách. 

8. Mobilný zber triedeného zberu komunálnych odpadov zverejní obec Ladce na 
webovej stránke obce. 

Článok 6 
Zberová spoločnosť 

 
1. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových 

komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je 
povinná: 

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnost-
ným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku, 

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto, 
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob tieto odstrániť, 
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii, zabezpečiť na vlastné náklady 

jej opravu alebo výmenu do 15 kalendárnych dní, 
e) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto 

obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe 
jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného komunálneho odpadu), úpravy alebo  
zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi, 

f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky 
rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení, 

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob, 
h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré 

obsahujú určenú zložku.  
 

Článok 7 
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber 

 
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (nájomca, správca bytového domu) nehnuteľnosti 

povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby a splniť podmienky, zabezpečujúce aby: 
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  

vhodnú manipuláciu s nádobami, 
b) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,  
c) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, alebo komunikácii. 

2. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch dohodne 
správca bytového domu po schválení vlastníkmi bytov a po prerokovaní s obecným 
úradom. 

3. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu 
nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na 
vyhradené miesto.  



4. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na 
odpad, je vlastník (nájomca, správca bytového domu)  nehnuteľnosti povinný postarať sa 
o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.  

5. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.  
6. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. 
7. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu 

a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby. 
 

Článok 8 
Zberný dvor 

 
1. Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Ladce na ul. Pavla Koyša, súpisné 

číslo 226 (v lokalite za cintorínom). Je prevádzkovaný obcou Ladce. 
2. Prevádzka zberového dvora a otváracie hodiny sú uvedené v prílohe č.4 tohto VZN. 
3. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané 

zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore. 
4. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať  

- drobný stavebný odpad (spoplatnený),  
- objemný odpad,  
- komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 
- oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 

ustanovenom v tomto VZN. 
5. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní 

pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania 
sa na kúpu novej pneumatiky.  

6. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel 
uzavretú zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby. 
 

ČASŤ TRETIA 
TRIEDENÝ ZBER 

 
Článok 9 

Elektroodpady z domácností - spôsob a podmienky triedeného zberu 
 
1. Obec Ladce má uzavretú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém 

združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych 
odpadov. 

2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže elektroodpad bezplatne odovzdať na 
zbernom dvore, alebo 2x do roka odovzdať  zamestnancom obecného úradu. Termín  
zberu je zverejnený v zberovom kalendári a deň pred zberom bude oznámený aj 
miestnym rozhlasom a zverejnený na  webovej stránke obce.  

3. Občania v stanovený deň vyložia pred rodinné domy a bytové domy elektroodpad, ktorý 
bezplatne odvezú zamestnanci obecného úradu. 



4. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí 
nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

 
 
 
 

Článok 10 
Papier, sklo, plasty, kovy (odpady z obalov a neobalových výrobkov) - spôsob 

a podmienky triedeného zberu 
 
1. Obec Ladce má na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov tri systémy 

zberu a to: 
- zber do vriec,  
- zber do 1100 l nádob, 
- mobilný zber.  

2. Nádoby sú farebne odlíšené: 
- zelená - pre zložku sklo, 
- žltá - pre zložku plast, 
- modrá – pre zložku papier, 
- červená – pre zložku kovy 

3. Zberné nádoby sú označené štítkom, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na 
zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých 
výrobkov je nádoba určená.  

4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači 
a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj 
zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.  

Plasty 
1. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom zberných nádob umiestnených: 

- na sídliskovej časti pri bytových domoch,  
- v časti Horné Ladce pri bytových domoch,  
- pri ZŠ, MŠ, Odbornom učilišti internátnom  a Považskej cementárni.  

2. Zber zabezpečuje zberová spoločnosť podľa určeného harmonogramu. 
3. Od rodinných domov v Ladcoch (vrátane časti Horné Ladce) a v Tunežiciach sa plasty 

zbierajú do vriec podľa zberového kalendára. Zber vriec zabezpečujú zamestnanci 
obecného úradu. 

4. Občania môžu doniesť vytriedené plasty aj na zberný dvor počas prevádzkových hodín, 
ktoré sú zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 

Kovy 
1. V rámci triedeného zberu sa zberajú prostredníctvom zberných nádob umiestnených: 
 - na sídliskovej časti pri bytových domoch 
 - v časti Horné Ladce pri bytovom dome 
 - pri základnej škole 
2.    Zbierajú sa prostredníctvom zamestnancov obecného úradu priamo od brán rodinných     
       domov podľa  zberového kalendára, ktorý je v prílohe č. 4 tohto VZN. 



3.    Vyzbierané kovy zamestnanci obecného úradu odvezú priamo do zberných surovín.   
Sklo 
1. V rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom zberných nádob umiestnených 

v celej obci Ladce. 
2. Zber zabezpečuje zberová spoločnosť podľa harmonogramu, ktorý je v prílohe č.4 tohto 

VZN.  
3. Občania môžu vytriedené sklo doniesť aj na zberný dvor počas prevádzkových hodín, 

ktoré sú zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 
Papier 
 
1.   V rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom zberných nádob umiestnených: 
 - na sídliskovej časti pri bytových domoch 
 - v časti Horné Ladce pri bytovom dome 
 - pri základnej škole 
2.   Papier môžu občania priniesť aj na zberný dvor počas prevádzkových hodín, ktoré sú     
      zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 
3.   Mobilný zber papiera zabezpečuje príslušná zberová spoločnosť, ktorá má podpísanú   
      zmluvu s obcou Ladce. Termín zberu bude vždy deň vopred oznámený miestnym    
       rozhlasom a zverejnený na webovej stránke obce Ladce. 
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky   
1. Sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené 

na manipuláciu a prepravu tovaru.  
2. V rámci triedeného zberu ich môžu občania priniesť na zberný dvor počas prevádzkových 

hodín, ktoré sú zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 
  

Článok 11 
Použité batérie a akumulátory - spôsob a podmienky triedeného zberu 

 
1. Obec Ladce má uzavretú zmluvu s OZV pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje 

systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z 
komunálnych odpadov. 

2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže použité batérie a akumulátory 
bezplatne odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín, ktoré sú zverejnené 
v prílohe č. 4 tohto VZN. 

3. Prenosné batérie (napr. batérie do mobilných telefónov, tzv. tužkové batérie) môžu 
občania odovzdať aj na obecnom úrade, v obchode s potravinami a zbernom dvore do 
zberných nádob. 

4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa 
nich a na verejné priestranstvá obce.  

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

 
Článok 12 

Jedlé olej a tuky z domácností - spôsob a podmienky triedeného zberu 



 
1. Na území obce Ladce je zabezpečený zber použitých jedlých olejov a tukov. 
2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne 

odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín, ktoré sú zverejnené v prílohe č. 
4 tohto VZN. 

3. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné 
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad. 

4. Oleje a tuky sa odovzdávajú v priesvitných plastových fľašiach s funkčným uzáverom, 
s objemom najviac 2 litre,  ktoré si občania zabezpečujú samostatne. 

 
Článok 13 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
 
1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov  

- do zberných nádob na komunálny odpad, 
- na iné miesta než na to určené, 
- spaľovať tento odpad. 

2. Obec Ladce nevykonáva zber triedeného  biologicky rozložiteľného odpadu zo 
záhrad, nakoľko občania sú povinní tento odpad kompostovať vo vlastnom 
kompostovacom zásobníku. V prípade vzniku väčšieho množstva tohto odpadu 
môže občan tento odpad bezplatne priviesť na zberný dvor. 

3. Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov, okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ 
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. 

4. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že:  

a) v čase prijatia tohto VZN má obec Ladce podaný projekt na získanie kompostérov. 
(Názov projektu: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Ladce“, 
žiadosť bola podaná na Environmentálny fond); 

b) pre obec je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto 
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení 
miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby 
miestneho poplatku.  

 
Článok 14 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 
prevádzkovateľa kuchyne 

 
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne. 
2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob 

určených na zber komunálnych odpadov. 



3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na 
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho 
poplatku). 

4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si 
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, 
a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. 

5. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

6. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov 
vypúšťaním do kanalizácie. 

 
Článok 15 

Spôsob zberu objemného odpadu 
 
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do 

klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to 
hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho 
odpadu a podobne.  

2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad vedľa zberných nádob na pravidelný zber 
komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce. 

3. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad priviesť na zberný 
dvor počas prevádzkových hodín, ktoré sú zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 

 
Článok 16 

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, 
chemikálie a iné nebezpečné odpady) 

 
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia 

povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné 
zhromaždenie. 

2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, 
laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, 
umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými 
látkami a pod. 

3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob (alebo vedľa nich) 
a na verejné priestranstvá obce.   

4. Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu     
z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore.  

5. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže priniesť na zberný dvor počas 
prevádzkových hodín, ktoré sú zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 

 
Článok 17 

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu  
 



1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku 
poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec nariadením.  

2. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore. 
3. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže drobný stavebný odpad odovzdať na 

zbernom dvore do veľkoobjemového kontajnera a zároveň aj zaplatiť poplatok za 
odovzdaný drobný stavebný odpad.  

4. Drobný stavebný odpad osoba odovzdáva na zbernom dvore počas prevádzkových hodín, 
ktoré sú zverejnené v prílohe č. 4 tohto VZN. 

5. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria: zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.  

6. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne 
vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 

7. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad 
alebo ukladať drobný stavebný odpad do vriec vedľa zberných nádob. 

 
 
 
 

Článok 18 
Spôsob zberu textilu  

 
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 

- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené), 
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.) 

2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, 
ktoré sú umiestnené na zbernom dvore obce.  

3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu 
a vyprázdňovanie. 

4. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.  
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len 

organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na 
vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

 
Článok 19 

Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými 
osobami a zdravotníckych pomôcok 

 
1. Zakazuje sa zbavovať sa veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok 

do akýchkoľvek zberných nádob na zber komunálneho odpadu a na verejných 
priestranstvách obce. 

2. Uvedené predmety sa odovzdávajú do zbernej nádoby v ktorejkoľvek lekárni. 
 

ČASŤ ŠTVRTÁ 



 
Článok 20 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 
1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len 

„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže oznámiť ktorákoľvek fyzická osoba alebo 
právnická osoba, a to orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v 
obvode ktorej sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na 
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v obvode 
ktorej sa táto nehnuteľnosť nachádza. 

3. Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu obci písomne na adresu:  
Obecný úrad Ladce 
Hviezdoslavova ul. 599/599  
018 63 Ladce  

alebo elektronicky na mailovú adresu  starosta@ladce.sk .  
4. Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva: 
Okresný úrad Ilava 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01 

 
 

 
 
                                                                                           Ing. Jaroslav Koyš  
            starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesenie návrhu:  30.11.2016 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa:  
 

16.12.2016 
 
Vyhlásenie:    17.12.2016 
 
Účinnosť:    01.01.2017 
 
 



 
 

Príloha  č. 1  
HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 
2017 
 

Vývoz sa uskutočňuje vždy v piatok  4 x do mesiaca a to: 
 

Párne týždne 

- hlavná cesta Ladce, 
- časť Tunežice,  
- bytové domy,  
- podnikatelia s objednaným týždňovým vývozom 

Nepárne týždne 

- Ladce - dedina, 
- časť Horné Ladce,  
- bytové domy,  
- podnikatelia s objednaným týždňovým vývozom                     

 
Príloha  č. 2  

HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2017 
(spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Trečín) 
 

Kontajner žltý 1100 litrov vývoz 1x za mesiac 

Kontajner zelený 1100 litrov vývoz 1x za 3 mesiace 

KKontajner červený 1100 litrov vývoz 1x za 6 mesiacov 

Kontajner modrý 1100 litrov vývoz 1x za mesiac 

 
 

 
Príloha  č. 3  

 
HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2017 

Zberový	kalendár	triedeného	odpadu	na	rok	2017	



 
 

Príloha  č. 4 
PREVÁDZKOVÉ HODINY ZBERNÉHO DVORA NA ROK 2017 
 

STREDA od 13.00 hod. do 17.00 hod. 
SOBOTA od 09.00 hod. do 12.00 hod. 

 
 

Triedený	
odpad	 Január	 Február	 Marec	 Apríl	 Máj	 Jún	 Júl	 August	 September	 Október	 November	 December	

Plasty	
18.01.	 15.02.	 22.03.	 19.04.	 17.05.	 14.06.	 19.07.	 16.08.	 20.09.	 18.10.	 22.11.	 13.12.	

Kovový	
šrot	 	 	 	 12.04.	 	 	 	 	 13.09.	 	 	 	

Elektro	 	 	 15.03.	 	 	 	 	 	 	 11.10.	 	 	


