
Návrh: 
 

Novela 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 

Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch 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 
v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tejto novele všeobecne záväzného nariadenia 
(ďalej len „VZN“). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
V článku 3. Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa 
pôvodné body 3,4 a 5 menia a nové  body 3,4 a 5 majú  nasledovne znenie: 
 
3. Oddelene zbierané zložky KO v meste Lipany 
- papier a lepenka 
- sklo 
- plasty 
- kovy 
- VKM 
- biologický rozložiteľný odpad zo záhrad, zelene a cintorínov 
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
- použité jedlé oleje a tuky 
- nebezpečný odpad 
- objemový odpad (nadrozmerný odpad) 
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
- drobný stavebný odpad 
4. Obyvatelia individuálnej bytovej výstavby – rodinného domu sa do procesu triedeného 
zberu odpadu môžu zapojiť tzv. vrecovým systémom t.j. zberom jednotlivých komodít = 
plasty + kovy +VKM, sklo do farebne rozlíšených plastových vriec, ktoré sú do domácnosti 
spoločne so kalendárom zberu odpadov  dodávané vždy na začiatku, prípadne v priebehu 
roka. V rámci kalendára zberu odpadov pre lokalitu sú vyznačené zberové dni pre jednotlivé 
komodity. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred bránou v daný čas. 
Spôsob zberu ostatných vyseparovaných  zložiek KO je uvedený v ods. 7.  
5. Obyvatelia komplexnej bytovej výstavby – bytového domu sa do procesu triedeného zberu 
odpadu môžu zapojiť tzv. kontajnerovým systémom t.j. ukladaním vytriedených komodít = 
plasty + kovy + VKM, sklo,  do farebne odlíšených zberových nádob (1100 l), podľa  
kalendára zberu odpadov. Kontajnery sú farebne odlíšené podľa typu zbieraného odpadu. 
Spôsob zberu ostatných vyseparovaných zložiek KO je uvedený v ods. 5.  
 
V článku 3. Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa 
pôvodný odsek a) mení a nový odsek a) znie  nasledovne: 
 
a) Papier a lepenka – modrá farba 
Na území mesta sú rozmiestnené 1100 l kontajnerov na zber vytriedeného odpadu z papiera 
v zberných dvoroch  na Hviezdoslavovej ulici, za mestským úradom na Krivianskej ulici, na 
Dubovickej rovni a na Štúrovej ulici. 
Do kontajnerov určených na zber papiera vhadzujte: 
- noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, 
kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,... 
Pri triedení: 
JE POTREBNÉ z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová väzba).  
Vývoz kontajnerov – podľa potreby  
Zber papiera bude organizovaný počas školského roka aj prostredníctvom základných škôl 



ako aj „podomovým zberom“ 4 x ročne v dopredu určených termínoch, ktorú budú 
oznamované  prostredníctvom Lipianskych aktualít na určených miestach. 
 
V článku 3. Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa 
pôvodný odsek b) mení a nový odsek b) znie  nasledovne: 
 
b) Sklo – zelená farba 
Na území mesta bude pre bytové domy rozmiestnených minimálne 23 ks 1100 l kontajnerov 
určených na zber vytriedeného odpadu zo skla. Pre rodinné domy budú poskytnuté zberné 
vrecia, pre každý rodinný dom.  
Do  kontajnerov/vriec určených na zber skla vhadzujte: 
- všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo, 
sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, 
pochutín,... 
Vývoz kontajnerov a zberných vriec bude určený v kalendári zberu odpadov na každý rok.  
 
V článku 3. Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa 
pôvodný odsek c) mení a nový odsek c) znie  nasledovne: 
 
c) Plasty, KOVY a VKM ( viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky– žltá 
farba 
Na území mesta bude pre bytové domy rozmiestnených minimálne 23 ks 1100 l kontajnerov 
určených na zber vytriedeného odpadu z plastov. Pre rodinné domy budú poskytnuté zberné 
vrecia, pre každý rodinný dom.  
Do  kontajnerov/vriec určených na zber plastov, kovov a VKM  vhadzujte: 
- plastové fľaše od minerálok, sladených vôd,  sirupov, oleja, octu, čistiacich a  hygienických 
potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín,  cukroviniek, cestovín, 
kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,... ( nepatria tu znečistené 
fľaše, a obaly – škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan,...) 
- kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických 
nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové 
súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú 
fóliu tzv. alobal,... / nepatria tu znečistené kovové obaly a plechovky,...) 
- škatule / krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov z VKM 
Nepatria tu znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenky,... 
Pri triedení: 
JE POTREBNÉ objem PET fliaš a plechoviek pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť 
ich stlačením. 
Vývoz kontajnerov a zberných vriec bude určený v kalendári zberu odpadov na každý rok.  
 
V článku 3. Spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu sa 
pôvodný odsek d) mení a nový odsek d) znie  nasledovne: 
 
d) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  
Z bytových domov sa zbiera do 240 l zberných nádob hnedej farby určených na vytriedený 
odpad z kuchýň.  
Z rodinných domov sa kompostuje spolu s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad na 
vlastnom pozemku. 
 
V článku 6. Spôsob nakladania  s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
okrem biologicky rozložiteľného kuchynského reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne sa pôvodný bod 3 mení a nový bod 3 znie  nasledovne: 
3. V rodinných domoch, ktoré majú záhradky, je povinnosť domáceho kompostovania na 
vlastnom pozemku. Vyprodukovaný kompost sa môže použiť na zlepšenie kvality pôdy, okolo 
ovocných stromov, okrasných stromčekov, kompost môžu v období rýľovania použiť ako 
hnojivo tým, že ho zarýľujú do pôdy. Týmito činnosťami vrátime pôdne živiny, ktoré sme z nej 
vyčerpali pri pestovaní ovocných stromov, alebo zeleniny. 
 
V článku 9  Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých 
olejov a tukov z domácností sa mení bod 1 a nový bod 1 znie nasledovne: 



1. Na území mesta nie je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých 
olejov a tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať na 
zberných dvoroch na Štúrovej ulici, Krivianskej ulici ( za MsÚ), Dubovickej rovni a na 
Hviezdoslavovej ulici.  
 
V článku 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých  
batérií a akumulátorov sa ruší bod 1  a nové znenie  bodov 1 a 2 je nasledovné: 

1. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob a na miesta na to 
určené:  do predajní batérií, do zberného B-boxu umiestneného na prízemí v administratívnej 
budove mestského úradu na Nám. sv. Martina 39 ( pri mestskej polícii) a na zberný dvor na 
Štúrovej ulici. Odovzdanie batérií v predajniach batérií nie je viazané na nákup novej batérie. 
2. Odovzdanie použitých batérii a akumulátorov na zberný dvor a spätný zber sú bezplatné. 
Pôvodné body 4 a 5 majú nové číslovanie 3 a 4 
 
Dopĺňa sa nový článok 11 v znení: 
Článok 11 Pneumatiky a odpadové pneumatiky 
Konečný používateľ pneumatiky je povinný po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou 
odovzdať ju v pneuservise, alebo v predajni pneumatík. 
 
V článku 11. Zberný dvor a zberné miesta sa pôvodný názov a číslo článku mení a nový 
názov článku a číslo znie: Článok 12  Zberné dvory. Zároveň sa menia body 1 až 4 a nové 
znenie bodov 1 až 4 je  nasledovné: 

 
1. Pre zefektívnenie triedeného zberu odpadov v meste Lipany je v prevádzke Zberný dvor 
na Štúrovej ulici č. 32, kde môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom bezplatne 
odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho dopadu a právnická alebo fyzická osoba – 
podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov 
a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Prevádzkovateľom zberného 
dvora je zmluvný poskytovateľ služieb spojených so zberom komunálneho odpadu. 
2. DRUHY ODOBERANÝCH ODPADOV V ZBERNOM DVORE na Štúrovej ulici:  
- papier a lepenka 
- sklo 
- plasty 
- kovy 
- VKM 
- biologický rozložiteľný odpad zo záhrad, zelene a cintorínov 
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
- použité jedlé oleje a tuky 
- textil 
- nebezpečný odpad 
- objemový odpad (nadrozmerný odpad) 
- drobný stavebný odpad 
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia a nebezpečný dopad 
3. Na území mesta  sú zriadené 3 zberné dvory prevádzkované mestom Lipany– na 
Dubovickej rovni,  na Krivianskej ulici za mestským úradom a na Hviezdoslavovej ulici. Na 
uvedených zberných dvoroch môžu obyvatelia mesta Lipany donáškovým spôsobom 
bezplatne odovzdať vytriedený komunálny odpad ( okrem nebezpečného odpadu) po 
preukázaní sa občianskym preukazom pracovníkovi mesta.  
4.Druhy odoberaných odpadov na zberných dvoroch na Dubovickej rovni, na Krivianskej ul. 
a na Hviezdoslavovej ulici: - biologický rozložiteľný odpad, objemný odpad, , sklo, 
plasty+kovy+VKM,  papier a lepenka, použité jedlé oleje a tuky. 
 
Menia sa čísla článkov pôvodne: článok 12,13,14,15,16 na nové: 13,14, 15,16,17 
 
V článku 16 záverečné a zrušovacie ustanovenia sa mení pôvodné číslo článku znenie 
článku a nové znenie článku je nasledovné: 
 

 
 



Článok 17 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Na VZN sa uznieslo MsZ v Lipanoch na svojom 23. zasadnutí dňa 15.12.2020. 
2. VZN  nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
3. Účinnosťou tohto VZN sa  ruší VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Lipany, ktoré bolo prerokované a schválené na XIV. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 10.12.2015. 
 
 
V Lipanoch 1.12.2020      Ing. Vladimír Jánošík 
         primátor mesta



Mení sa príloha č.1, nové znenie prílohy č.1 je nasledovné: 
 

P r í l o h a    č. 1  
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 
a drobnými stavebnými odpadmi  

 
Prevádzkové hodiny na zbernom dvore Štúrova  32: 
Pondelok, utorok,  streda, štvrtok : 9.00-14.00 hod. 
Sobota 10.00-15.00 
 
Prevádzkové hodiny na zbernom dvore - Hviezdoslavova ulica  
Utorok: 15.00 - 17.00 hod  
Piatok: 15.00 - 17.00 hod.  
Sobota: 15.00 - 17.00 hod 
 
Prevádzkové hodiny na zbernom dvore - Dubovická roveň  
Pondelok: 9.00 - 11.00 hod.  
Streda: 9.00 - 11.00 hod./ 15.00 - 17.00 hod.  
Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod.  
 
Prevádzkové hodiny na zbernom dvore  Krivianska ul.- za mestským úradom  
Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 hod.  
 
Zmeny prevádzkových hodín budú uverejňované v Aktualitách lipianskej radnice a na 
webovej stránke mesta www.lipany.sk. 
 
 
 

http://www.lipany.sk/


Dôvodová správa 
 

 
VZN sa predkladá s ohľadom na skutočnosť, že boli prijaté novely zákona o odpadoch č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
V Lipanoch 1.12.2020      
 

Ing. Beáta Figurová Bedlovičová 


