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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a ustanovenia § 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch“) vydáva  toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN)  v y d á v a 
 
 

Všeobecne záväzné  
nariadenie č.61  

 
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 

A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 
NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 
     
Návrh zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 11.02.2019 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 11.02.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.02.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22.02.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 23.02.2019 

 
Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

miroslav.pristas@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 

___________________________________________________________________________ 
 
Mesto Stará Ľubovňa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a ustanovenia § 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch“) vydáva  toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN)  v y d á v a 
 
 
 

Všeobecne záväzné  
nariadenie č.61  

 
 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 
A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 

NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 
schválené MsZ č. XV/2016  zo dňa 16.06.2016, uznesením č. 361/B 
zmeny a doplnky : uznesenie MsZ č. ............... zo dňa 28.02.2019. 

 
 
 
     V celom texte VZN č. 61 sa mení skratka PO a FO na skratku PO a FOp, tak ako je 
správne uvedená v I. časti Úvodné ustanovenia bod 6. písm. c. 
      
 
     Dopĺňa sa text  II.ČASŤ B. Spoločné ustanovenia  

 
bod 11 písm. o) ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec, spaľovať 
odpady na území mesta, a to aj odpady uložené v zberných nádobách, vyberať odpady zo 
všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec, vyberať odpady a ich jednotlivé zložky z 
telesa riadenej skládky odpadov, ukladať NO, aj zabalené v NO-obaloch, na verejné 
priestranstvo mimo stanovený deň, premiestňovať zberné nádoby alebo využívať zberné 
nádoby na iné účely, než je stanovené v tomto VZN.  
 
 
     Dopĺňa sa článok IV. Triedený zber zložiek komunálneho odpadu 
 
o písm. g) Zberný dvor 
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     Obyvatelia mesta /fyzické osoby/ môžu počas prevádzkových hodín /pondelok – piatok od 
07.00 – 14.00 hod./ vyviezť vlastnými dopravnými prostriedkami a odovzdať v Zbernom 
dvore u prevádzkovateľa - Ekos s. r. o. Popradská 24, Stará Ľubovňa, bezplatne, jednotlivé 
zložky vytriedených druhotných surovín z KO a to, papier a lepenka - kartón a letáky, plasty, 
sklo, kovy – kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály – kompozity /tetrapak/, jedlé 
oleje a tuky, drevo – nábytok, dosky, dvere, okná, palety, elektro - nebezpečný odpad, a to, 
žiarivky, chladničky, TV, monitory, batérie a  akumulátory, nebezpečné odpady – farby, 
motorové oleje, nebezpečné obaly z farieb a pod., elektro – nie nebezpečný odpad, a to, 
práčky, kanvice, mikrovlnka, atď., batérie a akumulátory /alkalické/,             
     Obyvatelia mesta /fyzické osoby/ môžu počas prevádzkových hodín /pondelok – piatok od 
07.00 – 15.00 hod./ vyviezť vlastnými dopravnými prostriedkami a odovzdať v Kompostárni 
u prevádzkovateľa - Ekos s. r. o. Popradská 24, Stará Ľubovňa, bezplatne, biologický 
rozložiteľný odpad.

1
 

   
 
o písm. h) Samovývoz obyvateľmi mesta 
 

     Obyvatelia  mesta  /fyzické osoby/ ako  pôvodcovia  komunálneho odpadu môžu počas 
prevádzkových hodín /pondelok - piatok od 07.00 – 15.00 hod./ vyviezť vlastnými  
dopravnými prostriedkami zmesový KO a objemný odpad na „Skládku pre nie nebezpečný 
odpad Skalka“ hon Vabec, /prevádzkovateľ Ekos s. r. o. Popradská 24/, na náklady  Mesta o 
množstvo max. 500 kg mesačne na jednu domácnosť v meste, pričom sú povinní sa 
zaevidovať na skládke s uvedením svojho mena a bydliska. 
 
 
    Dopĺňa sa článok VI. Časť Záverečné ustanovenia 

 
bod 6 Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ ......dňa 28.02.2019, 
uznesením č. ..... a nadobúda účinnosť dňa 15.03.2019. 
 
 
 
 

                  PhDr. Ľuboš Tomko 
            primátor mesta 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
vypracoval: Ing. Miroslav Pristáš  
MsÚ, referát životného prostredia a CO     
v Starej Ľubovni, 07.02.2019 
                                                 
1
 § 81 ods. 8 písm. i) Zákona o odpadoch 


