MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 14/2009

o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. : 121/2009
zo dňa : 17.12.2009

Účinnosť dňom : 1. januára 2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4, písm. g
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39
ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
pre územie mesta Žiar nad Hronom:

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Ţiar nad Hronom č. 14/2009
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je minimalizovať tvorbu odpadov na
území mesta a zabezpečiť správne nakladanie s odpadmi, ich zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia
občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku.
§2
Predmet úpravy
1. Mesto ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (VZN) spôsob nakladania s
komunálnymi odpadmi (KO), drobnými stavebnými odpadmi (DSO) a elektroodpadmi
z domácností (EOD) podľa § 39 ods. 4 zákona o odpadoch, najmä spôsob zberu,
zhromažďovania, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov,
spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov, na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
2. Mesto zavedením systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje prostredníctvom osoby oprávnenej na základe zmluvy uzatvorenej
s mestom na nakladanie s KO a DSO na území mesta vykonávanie zberu a prepravy KO
vznikajúcich na území mesta za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so
zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia priestorov, kde môžu občania odovzdávať
oddelené zložky KO a tiež aj EOD v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a DSO, na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia a tiež aj oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín.
3. VZN upravuje práva a povinnosti držiteľov KO, DSO a EOD pri nakladaní s odpadmi na
území mesta a povinnosti oprávnenej osoby vo vzťahu k nakladaniu s KO, DSO a EOD.
4. VZN upravuje aj nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri činnostiach na
niektorých osobitných územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na
území mesta, ktoré slúžia tomu istému účelu (napr. chatové a záhradkárske osady,
prevádzky obchodu, služieb, výroby a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní
podujatí pre verejnosť na verejných priestranstvách, aj jednorazového charakteru.

§3
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN:
Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch, ktorej sa jej
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi povinný sa jej zbaviť.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Drţiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u
ktorej sa odpad nachádza.
Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta 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 činnosti
právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti 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 domácností, 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 a
ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
združení.
Zloţka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a
zaradiť ako samostatný druh odpadu.
Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných
udržiavacích prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých
postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné
povolenie ani ohlásenie, a to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané na jednu
fyzickú osobu. Ak si občan na takéto práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade
zodpovedá za stavebný odpad táto firma.
Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť
alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania .
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich
prepravy.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
Mnoţstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za
odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických
alebo biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a je uvedené v
prílohe č. 3 zákona o odpadoch.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek
odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Elektroodpad z domácností (EOD) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane
všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú
súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a 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).
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
Miestny poplatok za KO a DSO je poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
Miestny poplatok za KO a DSO ukladá mesto a výnos z tohto poplatku je príjmom
rozpočtu mesta, ktoré je správcom poplatku. Sadzbu miestneho poplatku za KO
a DSO rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
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.
Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých
bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (BS) je spoločenstvo, ktoré
sa zriaďuje za účelom správy domu, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov
neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
najmä s bytovým družstvom.
Zmesový komunálny odpad je KO, ktorý zostane po oddelení separovane zbieraných
zložiek.
Objemné odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre
ich veľký rozmer umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného
harmonogramu vývozu. Patria sem: sanita (napr. umývadlo, vaňa), dvere, nábytok,
veľkorozmerné časti bytového jadra a pod.
Biologicky rozloţiteľný odpad (BRO) pre účely tohto nariadenia 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.
Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín (odpad
s nebezpečnými vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr.
staré lieky, žiarivky s obsahom ortuti, odpadové oleje vznikajúce z prevádzky
domácnosti a ďalšie).
Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a separovaných
zložiek KO, ktorá je umiestnená na miestach na to určených – t.j. na stojisku zberných
nádob, na stanovišti zberných nádob, na náhradnom stanovišti zberných nádob alebo
na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením na
dobu max. 24 hod v čase vývozu odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie
s KO a DSO na území mesta.
Stojisko zberných nádob je spevnená plocha s uzamykateľným prístreškom prístupná
vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim
zber a prepravu KO, ktorej okruh užívateľov, umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú
stanovené mestom.

Stanovište zberných nádob je spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi
alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu
komunálnych odpadov, ktorej umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené
mestom.
Náhradné stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie
zberných nádob, ktorej dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené
mestom.
Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia KO a DSO ukladať určené
vyseparované zložky KO a DSO spôsobom popísaným v prevádzkovom poriadku
zberného dvora a za poplatky stanovené v cenníku zberného dvora.
Kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len VvKM) sú
materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené
na manipuláciu a prepravu tovaru (napr. obaly z mlieka, mliečnych výrobkov,
ovocných a zeleninových štiav, zbavené kovových a plastových častí).
Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa,
mäsových výrobkov a nápojov (plechovky). Patria sem aj reťaze, kovové nádoby,
kovové hračky, drobné kovové kuchynské predmety, kovové fľaše, viečka, použité
fólie od jogurtov a pod. Nesmú byť intenzívne znečistené napr. zvyškami farieb,
olejom a pod. Nepatria sem obaly z rôznych farieb, glejov, tlakové nádoby.
Osoba oprávnená na nakladanie s KO a DSO na území mesta (oprávnená osoba)
je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO na
území mesta.
Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným
základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu
(chaty, záhrady), pozemky.
IBV – individuálna bytová výstavba
KBV – komplexná bytová výstavba
II. ČASŤ
SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV, SPÔSOB
SEPAROVANÉHO ZBERU JEDNOTLIVÝCH ZLOŢIEK KOMUNÁLNYCH
ODPADOV, SPÔSOB NAKLADANIA S OBJEMNÝM ODPADOM A S DROBNÝM
STAVEBNÝM ODPADOM
§4
Práva a povinnosti pôvodcov a drţiteľov odpadov na území mesta
1. Mnoţstvový systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje
za záväzný systém v celom katastrálnom území mesta.
2. Oprávnenou osobou na nakladanie s KO a DSO na území mesta je spoločnosť
Technické sluţby – Ţiar nad Hronom, a.s., so sídlom na Ul. SNP č.131 v Ţiari nad
Hronom, IČO: 44 877 315.

3. Pôvodcovia odpadu majú právo na:
a) pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenie za
poplatok uvedený vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
b) pravidelný bezplatný odvoz separovaných zložiek odpadu, ak tieto nie sú
znehodnotené, pričom sa jedná o papier, viacvrstvové kombinované materiály, plasty,
kovové obaly, sklo a biologicky rozložiteľný odpad, podľa podmienok uvedených
v tomto VZN a v zmluve o nakladaní s KO a DSO uzatvorenou s oprávnenou osobou,
c) bezplatný odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 2 x ročne zo stanovíšť
veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených po celom území mesta,
d) bezplatný odvoz vianočných stromčekov v termíne od 07.01. do 31.01. príslušného
kalendárneho roka, pričom stromčeky musia byť umiestnené pri stojiskách alebo
stanovištiach zberných nádob, v častiach mesta s IBV bude bezplatný odvoz
vianočných stromčekov zrealizovaný v rámci pravidelného zvozu BRO posledný
januárový týždeň,
e) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností,
f) informácie o spôsobe nakladanie s KO, DSO a EOD na území mesta, o systéme a
rozsahu separovaného zberu, o harmonograme odvozu separovaných zložiek, výške
miestneho poplatku za KO a DSO, o zberných dvoroch a miestach zhodnocovania
alebo zneškodňovania KO a DSO, o oprávnenej osobe, o efektívnosti a úrovni
separácie, o spôsobe zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, pričom tieto
informácie môže získať počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod. na
bezplatnej telefonickej linke s číslom 0800 500 501 (tzv. zelená linka)
4. Pôvodcovia a drţitelia odpadu sú povinní:
a) mať uzatvorenú zmluvu o nakladaní s KO a DSO s oprávnenou osobou, pričom ak je
nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov alebo ak ide o bytový dom,
zmluvu s oprávnenou osobou za jednotlivých pôvodcov odpadu uzatvára zástupca
alebo správca určený spoluvlastníkmi,
b) do určených zberných nádob alebo vriec zbierať oddelene KO vytriedený na
jednotlivé zložky a to :
papier a VvKM - zberná nádoba označená modrou farbou alebo vrece
plasty a kovové obaly – zberná nádoba označená žltou farbou alebo vrece
sklo - zberná nádoba označená zelenou farbou
biologicky rozloţiteľný odpad - zberná nádoba označená hnedou farbou kompostér
alebo vrece
zmesový KO
c) zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiadúcim
účinkom,
d) sprístupniť stanovište, resp. stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber
a prepravu odpadu,
e) obstarať si zberné nádoby do nájmu, resp. osobného vlastníctva na vlastné náklady,
f) dbať o to, aby zberná nádoba slúžila na zber vyčleneného odpadu a udržiavať ju
v prevádzkyschopnom stave,
g) zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu
nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovištia
zberných nádob,

h) požiadať mesto o náhradné stanovištia zberných nádob, ak nastanú okolnosti, ktoré
znemožňujú, alebo obmedzujú prístup k stanovištiam, resp. stojiskám,
i) udržiavať čistotu a poriadok v stojiskách a na stanovištiach zberných nádob a v ich
okolí.
5. Povinnosti oprávnenej osoby:
a) uzatvoriť s držiteľom odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN
a všeobecne záväzných právnych predpisoch zmluvu o zbere, preprave
a zneškodňovaní KO a DSO,
b) vyprázdňovať zberné nádoby v rozsahu a za podmienok dojednaných s držiteľom
odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a
iným ohrozeniam, príp. ku škode na majetku,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na stanovište a do stojiska,
d) v prípade, ak sa odpad nachádza mimo zbernej nádoby, zamestnanci oprávnenej osoby
tento naložia do merateľných litrových plastových vriec, správca miestneho poplatku
za KO a DSO zdokumentuje odpad pred naložením do vriec a taktiež zdokumentuje
počet a objem vriec po naložení odpadu do nich a takto zistené množstvo sa vynásobí
príslušnou sadzbou, určenou vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO,
e) 2 - krát do roka vykonať dezinfekciu zberných nádob a stojísk (prvýkrát do 30. apríla a
druhýkrát do 30. septembra bežného roka). Ak vznikne z hygienických dôvodov
potreba dezinfekcie viackrát, účtuje sa na náklady užívateľa stojiska, resp. zberných
nádob,
f) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii súvisiacej s jej vysýpaním
zabezpečiť jej opravu alebo výmenu do 3 dní,
g) štvrťročne predložiť mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladal počas tohto
obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe
jeho využitia (vrátane množstva vyseparovaného KO), úpravy alebo zneškodňovania,
prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
h) zabezpečovať vývoz objemného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto
VZN,
i) bezplatne uskutočňovať v súlade vývoz zberných nádob a vriec na separované zložky,
ktoré obsahujú určenú zložku. Ak zberná nádoba na separovaný odpad bude
obsahovať zmesový KO, resp. iné zložky, než na ktoré je určená, bude vyprázdnená
na náklady držiteľa odpadu, pričom sadzba je uvedená vo VZN o miestnom poplatku
za KO a DSO,
j) v termíne 07.01. - 31.01. príslušného kalendárneho roka každoročne vykonať
bezplatný odvoz vianočných stromčekov, ktoré budú ukladané pred stojiskami, resp.
pri stanovištiach zberných nádob.
6. Umiestnenie zberných nádob:
a) zberné nádoby pre BS (okrem časti mesta, kde je realizovaná individuálna bytová
výstavba – ďalej len IBV) sa umiestňujú v určených uzamykateľných stojiskách,
ktoré boli zriadené mestom, v prípade, ak nie sú zriadené stojiská, tak na stanovišti
zberných nádob, ktorého umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené
mestom,
b) zberné nádoby pre podnikateľov môžu byť umiestnené len v uzamykateľných
stojiskách zberných nádob, alebo v priestoroch vlastných areálov a prevádzok, pričom
tieto musia byť dostupné pre zberové vozidlá. Zberné nádoby podnikateľských
subjektov nesmú byť umiestnené na verejných priestranstvách. Podnikatelia sú
povinní zriadiť si na vlastné náklady uzamykateľné stojiská zberných nádob, pričom

tieto sa zriaďujú so súhlasom mesta tak, aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné,
požiarne, dopravné, estetické a iné ohrozenia. Po vzájomnej dohode môžu viacerí
podnikatelia využívať spoločné stojisko zberných nádob. Podnikatelia, ktorí nemajú
zberné nádoby umiestnené v uzamykateľnom stojisku zberných nádob, sú povinní
zapojiť sa do tzv. vrecového systému zberu, pričom vrecia s odpadom majú
umiestnené vo svojich prevádzkach a po dobu nevyhnutnú na odvoz odpadu ich
vyložia na miesto určené mestom v blízkosti svojej prevádzky. Podnikatelia môžu
ukladať KO do zberných nádob v stojisku pre BS na základe zmluvy, ktorú uzavrú
s príslušným bytovým spoločenstvom,
c) zberné nádoby pre RD a BS v časti IBV sa umiestňujú na vlastných pozemkoch,
pričom po dobu nevyhnutnú na odvoz odpadu sú vyložené na miestnu komunikáciu
(chodník alebo cestu).
7. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade
s týmto VZN,
b) ukladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, stavebný odpad,
kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, objemný odpad, nebezpečný odpad,
chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými produktmi a odpadmi
vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti,
c) využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov,
d) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,
e) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú
určené,
f) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať na ne plagáty,
g) ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené,
h) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu
odpadu,
i) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto
výnimka povolená Hasičským a záchranným zborom.
8. Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stojísk a stanovíšť,
vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa zakazuje. Zákaz sa
nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.)
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami, napríklad odovzdávaním
do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou
systému zberu KO.
§5
Povinnosti podnikateľských subjektov, vlastníkov, uţívateľov a správcov nehnuteľností
Okrem povinností, ktoré sú uvedené v § 4 tohto VZN sú vlastníci, užívatelia a správcovia
nehnuteľností povinní:
a) zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a na separované zložky, ktoré zodpovedajú typu prevádzky, resp.
zabezpečiť dostatočný interval vývozu odpadu,

b) používať zberné nádoby typovo zodpovedajúce systému zberu KO v meste podľa
tohto VZN,
c) zriaďovať stojiská zberných nádob na verejných priestranstvách len so súhlasom
mesta tak, aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a
iné ohrozenia,
d) po vzájomnej dohode viacerých podnikateľov využívať spoločné zberné nádoby na
jednom stojisku,
e) v prípade nedostatkov týkajúcich sa nakladania s KO a iným odpadom, vykonať
nápravu uloženú mestom alebo mestskou políciou v dohodnutom termíne.
§6
Zloţky odpadov, ktoré sú predmetom triedenia
VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými odpadmi:

1.
-

20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 11
20 01 40
15 01 04
15 01 05
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 07
16 01 03

papier a lepenka
sklo
plasty
textílie
kovy
kovové obaly
kompozitné obaly - VvKM
BRO zo záhrad a parkov
zemina a kamenivo
iné BRO zo záhrad a parkov
zmesový KO
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
objemný odpad
opotrebované pneumatiky

zloţky odpadov, ktoré sú kategorizované ako nebezpečné odpady, napr.:
-

-

-

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné
nebezpečné látky
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.
azbest), vrátane prázdnych tlakových nádob
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky, alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako odpady zo stavieb
a demolácií obsahujúce ortuť, polychlórované bifenyly (PCB) a iné odpady zo
stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
16 01 07 olejové filtre

-

16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
20 01 14 kyseliny
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 33 batérie a akumulátory (olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, alebo
batérie obsahujúce ortuť) a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batéri
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia (elektroodpad), iné ako
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
§7
Zber, preprava a zneškodňovanie KO

1. Zber, preprava KO nesmie ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť
chodcov.
2. Každý pôvodca KO je povinný používať typ zbernej nádoby a stojiska, ktoré sú určené
mestom.
3. Na území mesta sú stanovené nasledovné typy zberných nádob pre KO:
 na zmesový KO : 1 100 L nádoba / 550 L nádoba / 240 L nádoba / 120 L nádoba /
110 L nádoba / 110 L a 60 L plastové vrecia
 na separované zloţky KO: 1 100 L nádoba / 240 L nádoba / 120 L nádoba /110 L a
60 L plastové vrecia
4. Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania KO, podrobnosti triedenia a harmonogram
vývozu sú upravené v zmluve s oprávnenou osobou. Pri zabezpečovaní vývozu
zmesového KO je každý držiteľ odpadu povinný pri uzatváraní zmluvy s oprávnenou
osobou dodržať interval vývozu minimálne 1 x za dva týždne. Ostatný vytriedený odpad
nepodliehajúci rozkladu (papier, tetrapaky, plasty, kovové obaly, sklo a pod.) bude
odvážaný v rámci určeného harmonogramu vývozu separovaných zložiek v meste.
5. Vrecový systém na zmesový KO a na separované zložky je možné použiť :
a) pre domácnosti bývajúce v RD
b) pre pôvodcov KO – podnikateľov a ostatné právnické osoby právnické osoby.
7. Miestom zneškodňovania KO, vznikajúcich na území mesta, ktoré nie je možné
zhodnotiť, je Skládka odpadov Horné Opatovce, v prípade jej dočasného uzatvorenia je
to Skládka odpadov Žiar nad Hronom.
8. Zberný dvor je zriadený na ul. SNP č. 131 v Žiari nad Hronom.
9. Zberný dvor má na vývesnej tabuli vyznačenú prevádzkovú dobu a druhy odpadov
k odovzdávaniu. Pôvodca odpadu sa preukazuje preukazom totožnosti s vyznačením
mena, priezviska a trvalého bydliska.
10. Do zberného dvora sa musia odovzdávať :
-

odpadové farby a laky, obsahujúce organické rozpúšťadlá, alebo iné nebezpečné látky,
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými
látkami,

-

kovové obaly, obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest),
vrátane prázdnych tlakových nádob,
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky, alebo kontaminované nebezpečnými
látkami,
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami,
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 07 09
03
vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
žiarivky (obsahujúce ortuť),
kyseliny,
olejové filtre,
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03,
opotrebované pneumatiky.
§8
Zber, preprava a zneškodňovanie DSO

1. Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na
základe súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a
k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
2. Držitelia DSO sú povinní vytriediť z neho jednotlivé zložky v súlade s týmto VZN.
3. Držitelia DSO - fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV) môžu vytriedené zložky DSO
podľa § 5 tohto VZN v objeme do 50 kg na osobu a rok odovzdať bezplatne pri
zabezpečení vlastnej dopravy v zbernom dvore. Pri odovzdávaní DSO sa preukážu
občianskym preukazom a kópiou ohlásenia k stavebným úpravám, resp. udržiavacím
prácam. V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu, uvedie sa rozsah
vykonávaných prác. Na väčšie množstvo stavebného odpadu sa bezplatné odovzdanie
nevzťahuje, pričom odvoz a likvidácia sa robí na vlastné náklady pôvodcu, alebo držiteľa
odpadu, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
4. DSO taktiež môžu jeho pôvodcovia – fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV), uložiť do
veľkoobjemových kontajnerov, zabezpečovaných mestom 2-krát do roka v zmysle zákona
o odpadoch.
5. Zneškodňovanie DSO môže na území mesta vykonávať len oprávnená osoba.
6. Iné nakladanie s DSO, najmä vhadzovať ho do zberných nádob na zmesový KO
a separované zložky KO, do zberných nádob určených pre iných užívateľov (zberné
nádoby na verejne dostupných miestach) a pod., sa zakazuje.

7. Stavebný odpad, ktorý nie je DSO (napr. strešná krytina a okná) je povinný jeho pôvodca,
alebo držiteľ zneškodniť uložením len na skládke TKO dokladovateľným spôsobom.
8. Podnikateľským subjektom, ktoré podnikajú v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných
prác, sa zakazuje voľne ukladať odpad vznikajúci pri týchto prácach na verejných
priestranstvách, pokiaľ rozhodnutím príslušného orgánu nie je určené inak.
§9
Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu
1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne pre
obyvateľov mesta – fyzické osoby (obyvatelia IBV a KBV). Pre tento účel mesto
zabezpečí u oprávnenej osoby rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov
na
vhodných miestach v meste, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenie a intervaly vývozu.
2. V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených intervalov zberu, si
pôvodca túto službu zabezpečí u oprávnenej osoby na vlastné náklady, alebo takýto odpad
možno odovzdať v zbernom dvore spôsobom popísaným v prevádzkovom poriadku
zberného dvora a za poplatok stanovený v cenníku zberného dvora.
3. Podnikatelia a ostatné právnické osoby si zber, prepravu a zneškodňovanie objemného
odpadu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady.
4. Mesto zabezpečí informovanosť verejnosti o zbere objemného odpadu v dostatočnom
časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije
možnosti informačného
systému mesta. V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkoobjemové
kontajnery rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia v meste
a pod.
§ 10
Zber, preprava a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov
1. Každý pôvodca je povinný triediť BRO oddelene od iných zložiek KO a tento odpad
prednostne kompostovať.
2. BRO zo záhrad v časti IBV, ak si držiteľ nezabezpečí jeho zhodnotenie kompostovaním v
priestoroch svojho pozemku, sa bude zberať vrecovým systémom spred jednotlivých
nehnuteľností.
3. V záhradkárskych osadách, ak si pôvodcovia BRO nezabezpečia jeho zhodnotenie
kompostovaním v priestoroch svojho pozemku, sú pôvodcovia BRO povinní dohodnúť si
spôsob nakladania s
BRO v zmluve o nakladaní s KO a DSO uzatvorenej
s oprávnenou osobou a jeho vývoz bude realizovaný na náklady záhradkárov. V prípade
požiadania záhradkárov na spracovanie konárov im môže oprávnená osoba tento odpad
podrviť za finančnú úhradu.

§ 11
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu z trhovísk
1. Odpad z trhovísk bude zbieraný do zberných nádob, ktorých počet bude stanovený
v závislosti na kapacite trhoviska. Samostatne sa bude ukladať BRO a samostatne iný
komunálny odpad. Interval vývozu odpadu, poplatok a ďalšie podrobnosti budú stanovené
v zmluve medzi správcom tržnice a oprávnenou osobou. Pri zabezpečovaní vývozu BRO
a zmesového KO je každý držiteľ odpadu povinný pri uzatváraní zmluvy s oprávnenou
osobou dodržať interval vývozu najmenej 1 x za týždeň v 5. – 9. mesiaci príslušného
kalendárneho roka (teplé obdobie) a najmenej 1 x za dva týždne v ostatných mesiacoch.
Ostatný vytriedený odpad nepodliehajúci rozkladu (papier, tetrapaky, plasty, kovové
obaly, sklo a pod.) bude odvážaný v rámci určeného harmonogramu vývozu separovaných
zložiek v meste.
2. Zmesový KO z trhovísk bude zneškodňovaný na skládke TKO, organická zložka
v kompostárni, príp. v inom zariadení určenom na zhodnocovanie BRO.
§ 12
Zber, preprava a zneškodňovanie oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín
Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín možno odovzdať v zbernom
dvore na Ul. SNP č.131 v Žiari nad Hronom v areáli Technických služieb, spôsobom
popísaným v prevádzkovom poriadku zberného dvora a za poplatok stanovený v cenníku
zberného dvora, alebo je možné odovzdať ho bezplatne do pristavenej mobilnej zberne na
tieto odpady, ktorá sa bude 2 x ročne umiestňovať v katastrálnom území mesta.
III. ČASŤ
PORUŠENIE ZÁKONA a VZN
§ 13
Priestupky a pokuty
1. Priestupku v zmysle tohto VZN sa dopustí ten kto:
a) sa nezapojí do množstvového zberu,
b) zneškodní KO a DSO alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,
c) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN,
2. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do výšky 165 €.
3. Za porušenie tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 €.
4. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6 638 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN (§ 13
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta a sú účelovo viazané na zlepšenie
odpadového hospodárstva mesta (predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov,

zvýšenie účinnosti triedenia odpadov alebo zlepšenie technického a technologického
vybavenia pre odpadové hospodárstvo mesta).
6. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN a prerokovávanie priestupkov proti tomuto
VZN vykonáva mesto prostredníctvom mestskej polície, poverených zamestnancov mesta,
útvaru hlavného kontrolóra mesta a inej osoby, poverenej primátorom mesta.
IV. ČASŤ
USTANOVENIA
§ 14
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008
o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar
nad Hronom v znení dodatkov 1, 2 a 3.
§ 15
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom nadobúda účinnosť dňom 1.
januára 2010 s výnimkou bodu 6 b) § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.
Schválené Mestským zastupiteľstvom Žiar nad Hronom dňa 17.12.2009

Mgr. Ivan Černaj
primátor, v.r.

