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Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Nové Mesto nad Váhom

č. 5 /2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území Mesta Nové Mesto nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom, máj 2016

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom vo veciach územnej samosprávy podľa ust. § 6
ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ust. § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“)

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 5 / 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území Mesta Nové Mesto nad Váhom
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Hierarchia odpadového hospodárstva mesta.
1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
2. Účelom odpadového hospodárstva je zabezpečiť trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi na území
mesta.
3. V odpadovom hospodárstve sa v súlade so zákonom o odpadoch uplatňuje táto hierarchia
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava a opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
Článok 2
Predmet úpravy.
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi,
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne,
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok,
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovaní zberového dvora a prekládkovej stanice,
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,
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j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad.
2. Týmto VZN sú upravené aj práva a povinnosti mesta, práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa
komunálneho odpadu, práva a povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie
podnikajúcej na území mesta v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Článok 3
Vymedzenie základných pojmov.
1. Podľa zákona o odpadoch a pre účely tohto VZN:
a) Odpadom 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.
b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.
c) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
d) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so
zákonom o odpadoch.
e) 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 vo
funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
f) 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.
g) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.
h) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného
uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
i) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
j) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním
s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
k) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
l) Skladovanie odpadov je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu
alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo
zneškodnený.
m) Komunálne odpady (KO), sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti
fyzických osôb (ďalej len „FO“) a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba (ďalej len „PO“) alebo fyzická osoba-podnikateľ (ďalej len „FOP“), okrem odpadov
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti PO
alebo FOP; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich FO 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. KO sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov
a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch FO.
n) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.
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o) Triedený zber KO je činnosť pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky KO.
p) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
q) Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných FO alebo pre
FO, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady.
r) Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) sú také odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť
(napr. výbušnosť, horľavosť, leptavosť a pod.) .
s) 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.
t) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,
ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa katalógu odpadov.
u) Množstvový zber je zber zmesových KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za
KO a DSO ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto
odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
v) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky KO v určenom čase, ktorú určí mesto v tomto
VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden
deň, pričom mesto o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
w) Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov.
x) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je organizácia prevádzkujúca systém združeného
nakladania s odpadmi s obalov a neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z KO a túto činnosť
zabezpečuje v meste na základe uzatvorenej zmluvy.
2. Pojmy zavedené týmto VZN:
a) Zberná nádoba je nádoba určená k uloženiu zmesového KO, jednotlivých vytriedených zložiek KO,
veľkoobjemový kontajner (ďalej len „VOK“).
b) Užívateľmi zberných nádob sú:
ba) pôvodcovia odpadu (platitelia miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO,
vrátane osôb, za ktoré miestny poplatok platia).
bb) zamestnanci organizácie poverenej zberom.
c) Okolie zberných nádob je plocha vymedzená vzdialenosťou 2 m všetkými smermi od stanovišťa
zberných nádob.
d) Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer umiestniť do bežne používaných zberných nádob na zmesový odpad, ktoré sú
poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu.
e) Systém zberu odpadov je určenie počtu zberných nádob na KO, intervalu ich vývozu a ich
umiestnenie na území mesta.
f) Vývozca odpadu alebo organizácia poverená zberom je právnická osoba, ktorá vykonáva zber,
prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO, s výnimkou biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, na území mesta, na základe
uzatvorenej zmluvy na vykonávanie týchto činností s mestom .
g) Zberný dvor je zariadenie na zber KO zriadené mestom a prevádzkované mestom. Na
prevádzkovanie zberového dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.
h) Prekládková stanica je zariadenie, ktoré slúži na preloženie zmesového KO a objemného odpadu
a jeho následný odvoz na skládku odpadov. Na prekládkovej stanici môžu FO odovzdávať aj DSO.
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3.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO :
a) mesto vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO (ďalej len
„poplatok“).
b) v poplatku sú zahrnuté skutočné náklady mesta na činnosti nakladania so zmesovým KO a biologicky
rozložiteľným KO, náklady triedeného zberu zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
c) náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadu,
vrátane zberu a vytriedenia týchto odpadov na zberovom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených
výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobkov, ktorí zodpovedajú za nakladanie
s vyhradeným prúdom odpadu v obci.
d) podrobnosti rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO a jeho dodatky.

DRUHÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI
Článok 4
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi.
1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný mestský systém
zberu odpadov na území mesta.
2. Iné nakladanie s KO a DSO ako je uvedené v tomto VZN sa prísne zakazuje.
Článok 5
Práva pôvodcu odpadu.
Pôvodca KO má právo na:
zber, pravidelný odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového KO,
zber a pravidelný odvoz vytriedených zložiek KO podľa podmienok uvedených v tomto VZN,
zber a odvoz objemného odpadu, a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
v intervaloch podľa tohto VZN,
d) náhradné plnenie organizáciou poverenou zberom v prípade nedodržania jej povinností,
e) informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek KO, zberných
miestach, efektívnosti a úrovni triedenia jednotlivých zložiek KO o spôsobe ich zhodnotenia resp.
zneškodnenia podľa podmienok tohto nariadenia.

1.
a)
b)
c)

Článok 6
Povinnosti pôvodcu odpadu a zákazy.
Pôvodca KO je povinný:
nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
zapojiť sa do systému zberu KO na území mesta,
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste,
ukladať zmesový KO, oddelene zbierané zložky KO na účely ich zberu na miesta určené mestom
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste,
e) triediť a zhromažďovať jednotlivé vytriedené zložky KO ukladaním do vyhradených nádob, prípadne
miest na to určených, podľa systému triedeného zberu na území mesta a podmienok tohto VZN,
1.
a)
b)
c)
d)
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f) prednostne vylúčiť zo zmesového KO odpad z domácností s obsahom škodlivín a nakladať s ním
v súlade s týmto VZN,
g) vkladať zmesový KO, ako zvyšok po vytriedení zložiek KO, do zberných nádob na to určených,
h) správať sa tak, aby svojim konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, alebo
nespôsobil narušenie systému zberu odpadov,
i) v deň vývozu zabezpečiť prístup k zberným nádobám, ak sú umiestnené v jeho priestoroch a to
umiestnením zbernej nádoby pred nehnuteľnosť,
j) zabezpečiť prístup k nádobám v zimnom období odprataním snehu a posypom prístupovej
komunikácie tak, aby bolo umožnené vyprázdnenie zberných nádob a odvoz KO,
k) umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište kontajnerov zberných nádob a bezplatne
poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a s DSO,
l) udržiavať zbernú nádobu a jej stanovište v čistote, chrániť zbernú nádobu pred poškodením
a odcudzením,
m) v prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde je viac prevádzok, umožniť organizácii
poverenej zberom bezproblémový vjazd do areálu, aby bolo možné v deň vývozu vykonať vývoz
odpadu (týka sa FOP a PO),
n) PO alebo FOP, ktorá je pôvodcom odpadu, je povinná uzatvoriť zmluvu s organizáciou poverenou
zberom.

2. Zakazuje sa:
a) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť a meniť zoskupenie nádob na miestach
hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.). Tento zákaz sa
nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.
b) používať zberné nádoby na iný účel ako sú určené,
c) poškodzovať zberné nádoby,
d) pri ukladaní odpadu do nádob ich preplňovať a preťažovať,
e) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového KO iný odpad ako zmesový KO
a do zberných nádob určených na triedený zber KO zložku KO, pre ktorú nie je nádoba určená,
f) do zberných nádob na KO ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre), DSO, stavebný odpad
z rekonštrukcií bytov, domov a veľkoobjemný odpad,
g) udupávať a inak zhutňovať obsah nádob,
h) ukladať do zberných nádob odpad rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, taktiež
problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý
by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
i) v zimnom období vkladať do zberných nádob odpad náchylný na premŕzanie,
j) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe,
k) kresliť na zberné nádoby a vylepovať plagáty na zberné nádoby,
l) ponechávať nádoby so zatváracím vekom otvorené,
m) ukladať odpad mimo zberných nádob,
n) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob a zo stanovíšť zberných nádob,
o) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný
súhlas podľa zákona o odpadoch,
p) spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích priestoroch v domácnostiach,
q) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom
o odpadoch a týmto VZN.
r) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.
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3. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo DSO na území
mesta je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s KO a DSO.
4. Porušenie povinností a zákazov uvedených v článku 6 ods. 1 a 2 tohto VZN (Povinnosti pôvodcu
odpadov a zákazy) je definované ako priestupok.
Článok 7
Povinnosti mesta Nové Mesto nad Váhom.
1. Mesto:
a) usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s KO a DSO na území mesta,
b) vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
c) vypracováva program odpadového hospodárstva mesta a predkladá ho príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie. Ďalší postup pri schvaľovaní
stanovuje zákon o odpadoch.
d) spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými
občianskymi združeniami a pod. s cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov
odpadov na území mesta na úseku predchádzania, obmedzovania, opätovného využitia,
triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti KO a DSO,
e) poskytuje držiteľovi odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta,
f) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.
2. Mesto je ďalej povinné okrem povinností uvedených v zákone o odpadoch:
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového KO vznikajúceho na území mesta na účely jeho
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového KO v meste,
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností
a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu KO pre papier, plasty, kovy a sklo
v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber KO,
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácií zodpovednosti výrobcov na ich náklady:
- zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
- požívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber KO.
e) umožniť organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených
zložiek KO, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a to na základe zmluvy
s ňou,
f) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných a oddelene
zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia,
g) zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu,
h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému
nakladania s KO vrátane triedeného zberu v meste.
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Článok 8
Práva a povinnosti vývozcu odpadu.
1.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

Vývozca odpadu je povinný:
zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov ,
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a tohto VZN,
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení
a zneškodnení,
vypracovať harmonogram vývozu zmesového KO, biologicky rozložiteľného odpadu, harmonogram
zberu objemného odpadu a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín
najneskôr do 30.12. príslušného kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,
v spolupráci s mestom oboznámiť všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so schváleným
harmonogramom vývozu odpadu spôsobom v mieste obvyklým,
odstrániť znečistenie stanovišťa vzniknuté pri vývoze KO na vlastné náklady,
dbať na to, aby boli odpady vyvážané pravidelne a nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob,
alebo k znečisťovaniu stanovíšť zberných nádob v dôsledku oneskoreného vývozu,
umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište,
uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu
(poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla, servisné prehliadky, sviatok a pod.)
najneskôr do 48 hodín,
podľa potreby zabezpečovať čistenie a dezinfekciu zberných nádob,
evidovať záznamy o počte a druhu vývozu zberných nádob, množstve a zneškodnenia KO, počte
zberných nádob, nákladoch a príjmoch a na požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom mesta,
mať zmluvne zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné
nakladanie s vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi a POH,
materiálovo a energeticky zhodnocovať odpady . Ak to preukázateľne nie je možné, zneškodňovať
odpad skládkovaním alebo postúpiť zneškodňovanie autorizovaným subjektom,
priebežne vykonávať identifikáciu miest s nedostatočnou alebo nadbytočnou kapacitou zberných
nádob a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové cykly a trasy pre zvozové vozidlá,
o priestupkoch v zmysle tohto VZN informovať mestský úrad.

TRETIA ČASŤ
SYSTÉM ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A ZNEŠKODŃOVANIA KOMUNÁLNYCH
ODPADOV
Článok 9
Komunálny odpad a jeho zložky.
1. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je KO
zaradený do skupiny 20.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zložky KO, s ktorými sa na území mesta nakladá oddelene sú:
zmesový KO ,
papier a lepenka
sklo plasty ,
kovy,
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – tetrapaky
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
jedlé oleje a tuky,
šatstvo a textílie
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zložky KO z domácností s obsahom škodlivých látok (opotrebované batérie a akumulátory; svetelné
zdroje s obsahom ortuti – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; oleje a tuky; rozpúšťadlá; kyseliny;
zásady; pesticídy; vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky),
j) objemný (nadrozmerný) odpad,
k) drobný stavebný odpad,
l) vyradené elektrické a elektronické zariadenia.
i)

3. Spôsob zberu a prepravy jednotlivých KO je ustanovený v nasledujúcich bodoch nariadenia.
Článok 10
Systém nakladania so zmesovým KO.
1. Zber zmesového KO na území mesta sa zabezpečuje:
a) zbernými nádobami 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l na zmesový KO.
b) pre FO – občanov, ktorí majú v meste trvalých pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území
mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území mesta sa zavádza pravidelný intervalový
spôsob zberu zmesového KO.
c) interval vyprázdňovania nádob a ich počet je stanovený tak, aby bol dostatočný objem zberných
nádob a bolo možné potenciálne vzniknutý KO uložiť do pridelených zberných nádob.
d) z hľadiska dodržania hygienických zásad na území mesta sa stanovuje harmonogram zvozu
zmesového KO s minimálnou frekvenciou 1 x za 14 dní.
2. Podrobnosti zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesového KO odpadu sú určené
systémom zberu odpadov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
3. Náklady na zberné nádoby na zmesový KO znáša pôvodný pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov
je zahrnutá do miestneho poplatku.
4. Umiestnenie zberných nádob na zmesový KO:
a) v zástavbe rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac 6 bytov
aa)
umiestnenie
zberných
nádob
musí
byť
prednostne
riešené
na
vlastnom
pozemku. V prípade, že to nie je možné, po dohode s mestom doriešiť majetkovoprávny vzťah
k pozemku stanovišťa vo vlastníctve mesta alebo inej právnickej osoby,
ab) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú pôvodcovia odpadu, ktorí zberné
nádoby užívajú.
b) v zástavbe bytových domov, ktoré majú viac ako 6 bytov
ba) umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch zabezpečuje organizácia poverená zberom po
dohode s jednotlivými pôvodcami odpadu. Miesta pre sady zberných nádob (kontajnerové
stanovištia) budú zvolené tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj odstupové vzdialenosti a
zároveň hygienické, estetické a technické podmienky pre ich vyprázdňovanie.
bb) v prípade sporných stanovísk o umiestnení zberných nádob rozhoduje mesto na základe žiadosti
pôvodcov odpadu, v ktorej žiadatelia zdôvodnia opodstatnenosť svojej požiadavky.
c) v centrálnej mestskej zóne (Námestie slobody + priľahlé ulice)
umiestnenie zberných nádob musí byť riešené mimo verejných priestranstiev.
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d) ostatné prípady
da) umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (v prevádzkach podnikateľov, v objektoch vo
vlastníctve štátu alebo mesta a pod.) sú jednotliví pôvodcovia odpadov povinní dohodnúť
s organizáciou poverenou zberom,
db) v prípade, že nedôjde k dohode, určí miesto poverený zamestnanec mesta.
Článok 11
Množstvový zber zmesových KO.
1. Množstvový zber je zber zmesových KO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa
osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom za daný čas.
2. Na území mesta sa zavádza množstvový zber KO pre:
a) PO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na
iný účel ako na podnikanie (napr. verejné inštitúcie, školy a pod.),
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania.
3. Osoby uvedené v ods. 2 sú povinné uzatvoriť s Technickými službami mesta Nové Mesto nad Váhom
zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu.
4.

Pre množstvový zber sú určené tieto typy zberných nádob:
a) 110 litrová zberná nádoba
b) 120 litrová zberná nádoba
c) 240 litrová zberná nádoba
d) 1100 litrová zberná nádoba

5. Interval vývozu zberných nádob na KO nemôže byť dlhší ako 14 dní.
6. PO a FOP využívajúcim množstvový zber KO sa prísne zakazuje ukladať odpad, ktorý vzniká pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti PO alebo FOP, do
nádob určených na KO rozmiestnených v rámci mesta.
7. Mesto si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a
odvezeného odpadu.
8. Organizácia poverená zberom je povinná priebežne vykonávať identifikáciu subjektov, ktoré nemajú
uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO. V prípade, že organizácia poverená
zberom zistí subjekt, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO je
povinná tento subjekt bezprostredne vyzvať na uzatvorenie takejto zmluvy a zároveň informovať
MsÚ.
9. Všetky bližšie podrobnosti (sadzba poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku
a pod.) upravuje platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO a jeho dodatky.
Článok 12
Systém nakladania s objemným (nadrozmerným) odpadom.
1. Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne, spravidla počas jarného
a jesenného termínu veľkoobjemovými kontajnermi (s objemom najmenej 5 m3) rozmiestnenými na
vhodných miestach v meste. Miesta určuje organizácia poverená zberom.
2. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije
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3.
4.
5.
6.

všetky dostupné možnosti informačného systému v meste (úradná informačná tabuľa, mestský
rozhlas, miestna televízia, oficiálne internetové stránky a pod.).
V informácii sa uvedú najmä termíny, v ktorých budú VOK rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú
určené, miesta rozmiestnenia v meste a pod.
Objemný odpad môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj na prekládkovej stanici v Mnešiciach.
Náklady na dopravu na prekládkovú stanicu si pôvodca hradí sám.
Iné nakladanie s objemným odpadom (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém
zberu KO, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanovišťa zberných nádob) sa
zakazuje.
Článok 13
Systém nakladania s drobným stavebným odpadom (DSO).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Množstvový zber DSO
je spoplatnený.
FO môžu odovzdať DSO na prekládkovej stanici v Mnešiciach za úhradu. Náklady na dopravu na
prekládkovú stanicu si pôvodca odpadu hradí sám.
Pred odovzdaním odpadu sa DSO odváži na váhe.
Poplatok sa platí v hotovosti na prekládkovej stanici v Mnešiciach.
Sadzbu poplatku upravuje VZN o miestnom poplatku za KO a DSO a jeho dodatky.
Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu
podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty, …) a tieto účelne zhodnotiť v súlade so zákonom
o odpadoch a systémom triedeného zberu.
Držitelia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva,
alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta s využitím verejného priestranstva
takýmto
spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému
znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
Iné nakladanie s DSO (najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu KO,
umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanovišťa zberných nádob) sa zakazuje.
Článok 14
Systém zberu oddelene vytriedených zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok
(nebezpečné odpady).

1. Zber a preprava oddelene vytriedených zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok sa
uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel organizácia poverená zberom určí zberné miesta
vo vhodných lokalitách v meste, spôsob prepravy a zneškodnenia odpadu.
2. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o zbere oddelene vytriedených zložiek KO z domácností
s obsahom škodlivých látok osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému v meste (úradná informačná tabuľa, mestský rozhlas, miestna televízia, oficiálne internetové
stránky a pod.).
3. V informácii sa uvedú najmä termíny zberu, zberné miesta, druhy odpadov, ktoré je možné
odovzdávať a pod.
4. Oddelene vytriedené zložka KO z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta
celoročne odovzdávať aj v zberovom dvore ne Banskej ulici.
5. Náklady na dopravu do zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU
Článok 15
Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi.
1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.06.2016 mesto.
2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov znáša od 01.07.2016 organizácia
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov.
4. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhrádzať náklady na triedený zber, ak sa v zbernej
nádobe nachádza viac ako 50 % odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.
5. Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa
v meste realizuje prostredníctvom zberných nádob nasledovne:
-

papier – označené 240 l a 1100 l zberné nádoby modrej farby
plasty – označené 240 l a 1100 l zberné nádoby žltej farby
sklo – 1300 l zberné nádoby zelenej farby
kovové obaly (plechovky) – zber do 240 l a 1100 l nádob žltej farby určených na plasty (zber spolu
s plastmi)
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapaky) – zber do 240 l a 1100 l nádob žltej
farby určených na plasty (zber spolu s plastmi)

6. Podrobnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov obsahuje príloha
č. 1 tohto VZN.
7. Občania mesta (FO) môžu vytriedené odpady z obalov a neobalových výrobkov priebežne
odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. V zberovom dvore na Banskej ulici sa
odovzdávajú aj ostatné vytriedené zložky KO, pre ktoré nie sú určené zberné nádoby.
8. PO a FOP vykonávajú triedený zber na základe zmluvy s Technickými službami mesta Nové Mesto
nad Váhom za úhradu v zmysle cenníka organizácie poverenej zberom.
Článok 16
Triedený zber elektroodpadov z domácností.
1. Zber elektroodpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
2. Držiteľ elektroodpadu z domácnosti je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad výmenou kus za
kus predajcovi, ktorý takýto zber vykonáva (spätný zber elektroodpadu).
3. Elektroodpad z domácností možno ďalej odovzdať v rámci celomestského zberu odpadov s obsahom
škodlivých látok, ktorý sa uskutočňuje 2 krát do roka.
4. Elektroodpad z domácností môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj v zberovom dvore na
Banskej ulici.
5. Náklady na dopravu do zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.
6. Odovzdávaný elektroodpad musí byť kompletný a nerozobraný.

12

Článok 17
Triedený zber použitých batérií a akumulátorov.
1. Držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný odovzdať takýto odpad v rámci
celomestského zberu odpadov s obsahom škodlivých látok, ktorý sa uskutočňuje 2 krát do roka.
2. Použité batérie a akumulátory môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj v zberovom dvore na
Banskej ulici.
3. Náklady na dopravu do zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.
Článok 18
Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami.
1. Nepoužité lieky po uplynutí expiračnej doby môžu FO odovzdať vo verejných lekárňach.
2. Nepoužité lieky je zakázané vhadzovať do zberných nádob na zmesový KO.
Článok 19
Triedený zber jedlých olejov a tukov.
1.
2.
3.
4.

Jedlé oleje a tuky môžu občania mesta celoročne odovzdávať v zberovom dvore na Banskej ulici.
Náklady na dopravu do zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.
Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v uzatvárateľných nádobách.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov ich vypúšťaním do kanalizácie.
Článok 20
Triedený zber textilu a šatstva.

1.
2.
3.
4.

Textil a šatstvo sa zberajú do špeciálnych označených zberných nádob rozmiestnených po meste.
Vývoz týchto zberných nádob je priebežne podľa potreby.
Textil a šatstvo môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici.
Náklady na dopravu do zberového dvora si pôvodca odpadu hradí sám.
PIATA ČASŤ
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
Článok 21
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov.

1. Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov tvoria najmä
konáre z orezávky stromov a kríkov, lístie, tráva a pod.
2. BRO zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať, pokiaľ nemajú iné využitie.
3. Zber BRO zo záhrad od rodinných domov z individuálnej bytovej výstavby sa zabezpečuje:
- zbernými nádobami 120 l hnedej farby
- frekvencia odvozu: 1 x za 14 dní
- obdobie zberu: marec – november
- nádoby musia byť vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu
(napr. vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby),
- zberné nádoby na BRO budú rozmiestňované do rodinných domov postupne do 31.12.2016
organizáciou poverenou zberom
- organizácia poverená zberom nebude odvážať BRO zo záhrad uložený mimo zbernej nádoby.
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4. Zber väčších konárov a drevnej hmoty z orezávky stromov sa uskutočňuje dvakrát ročne, spravidla
v jarnom a jesennom termíne. Počas tohto zberu sa nebude odoberať BRO zo záhrad, ktorý sa svojimi
rozmermi zmestí do pridelených zberných nádob (t.j. lístie, tráva, burina a pod.).
5. Organizácia poverená zberom v spolupráci s mestom zabezpečí informovanosť občanov
v dostatočnom časovom predstihu o tomto zbere osobitným oznamom, pričom využije všetky
dostupné možnosti informačného systému v meste (úradná informačná tabuľa, mestský rozhlas,
miestna televízia, oficiálne internetové stránky a pod.).
6. V informácii sa uvedú najmä termíny zberu, zberné miesta, druhy odpadov, ktoré je možné
odovzdávať a pod.
7. BRO zo záhrad môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj v areáli zberového dvora na Banskej
ulici.
8. Náklady na dopravu do zberového dvora si hradí pôvodca sám.
9. Je zakázané ukladať BRO zo záhrad do zberných nádob na zmesový KO, alebo zneškodňovať tento
druh odpadu spaľovaním, s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
10. Zakazuje sa zhromažďovať odpad zo záhrad na miestach, ktoré nie sú na to určené a umiestňovať
odpad zo záhrad na verejné priestranstvá pred rodinné domy a iné nehnuteľnosti.
11. BRO zo záhradkárskych osád, ktorí nemôžu pôvodcovia odpadu skompostovať alebo inak zhodnotiť
na svojom pozemku, môžu odovzdať v areáli zberového dvora na Banskej ulici.
12. Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene z parkov
a z cintorínov) zabezpečujú Technické služby mesta ako správca verejnej zelene v Novom Meste nad
Váhom priebežne.
Článok 22
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom od FO a dôvody nezavedenia zberu.
1. Mesto Nové Mesto nad Váhom nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľné kuchynské odpady od FO z dôvodu, že to neumožňujú technické problémy vykonávania
zberu ako aj z dôvodu, že je to pre mesto 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 23
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľov kuchýň.
1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
3. Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie FOP alebo PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania. Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby
spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov.
4. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
nádoby a iné obaly hradí pri kuchynskom a reštauračnom odpade prevádzkovateľ kuchyne.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie tohto odpadu do doby jeho
odovzdania tak, aby sa k obsahu zberných nádob nedostali hlodavce a iné živočíchy, ani verejnosť.
Manipulácia, dočasné skladovanie odpadu a frekvencia zberu musia spĺňať podmienky podľa
veterinárnych a hygienických predpisov.
6. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
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7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel uzatvorenú zmluvu, pričom musí ísť
o subjekt, ktorý má oprávnenie na nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom a musí spĺňať
osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov t.j. mať povolenie od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Článok 24
Zber komunálneho odpadu z cintorínov, trhoviska a chatovej oblasti Zelená voda.
1. Počet zberných nádob a frekvencia vývozu sa stanovuje takto:
a) cintorín (Ulica Škultétyho / Čachtická)
4 ks 1100 l zberná nádoba na zmesový KO
2 ks VOK na zmesový KO
1 ks VOK na BRO z cintorína
1 ks 1100 l zberná nádoba na plasty

– frekvencia vývozu: 2 x týždenne
– frekvencia vývozu: podľa potreby
– frekvencia vývozu: min. 1 x za 14 dní
- frekvencia vývozu: 1 x týždenne

b) cintorín (Mnešice)
1 ks 1100 l zberná nádoba na zmesový KO – frekvencia vývozu: 1 x týždenne
c)

trhovisko (Hviezdoslavova ulica)
apríl - október: 4 ks 1100 l zberná nádoba
november – marec: 2 ks 1100 l zberná nádoba
1 ks 1100 l zberná nádoba na papier

– frekvencia vývozu: 2 x týždenne
– frekvencia vývozu: 2 x týždenne
– frekvencia vývozu: 1 x týždenne

d) chatová oblasť Zelená voda:
da)

za zneškodnenie KO sú zodpovední vlastníci
podnikateľské účely.

individuálnych rekreačných chát, ktoré neslúžia na

2 ks VOK na zmesový KO
4 ks 1100 l zberná nádoba na papier modrej farby
4 ks 1100 l zberná nádoba na plasty žltej farby
4 ks 1300 l zberná nádoba na sklo zelenej farby
db)

– frekvencia vývozu: 2 x týždenne
- frekvencia vývozu: 1 x týždenne
- frekvencia vývozu: 1 x týždenne
- frekvencia vývozu: 1 x týždenne

BRO od rekreačných chát
sú vlastníci chát povinní prednostne kompostovať na
vlastnom pozemku alebo môžu tento odpad odovzdávať na zberovom dvore na Banskej ulici.
Trávu a BRO menších rozmerov môžu vlastníci chát odovzdávať aj do veľkoobjemových zberných
nádob určených na tento druh odpadu, ktoré budú umiestnené pri areáli čističky odpadových vôd na
Zelenej vode.
Článok 25
Zber komunálneho odpadu z uličných smetných nádob.
1. Pre KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách mesta sú určené uličné
smetné nádoby.
2. Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených a neznečisťovať
verejné priestranstvá.
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3. Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako komunálny odpad, ktorý vzniká pri
pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. KO a iný odpad z domácností, odpady
z podnikateľskej činnosti a pod.
4. Zber uličných smetných nádob zabezpečuje organizácia poverená zberom.
ŠIESTA ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE ZBEROVÉHO DVORA, KOMPOSTÁRNE A PREKLÁDKOVEJ STANICE
Článok 26
Všeobecné podmienky prevádzkovania
1. Systém zberu odpadov prostredníctvom zberového dvora, kompostárne a prekládkovej stanice
nenahrádza pravidelný vývoz KO od obyvateľov (FO).
2. Zberový dvor, kompostáreň a prekládková stanica sú iba jednou zo súčastí nakladania s KO na území
mesta, pričom ich používaním nie je dotknutá povinnosť fyzických osôb zabezpečiť si pravidelný
odvoz komunálneho odpadu v súlade s týmto VZN.
3. Pri vstupe do zberového dvora, kompostárne a na prekládkovú stanicu sú umiestnené informačné
tabule, na ktorých sú uvedené všetky druhy odpadov, s ktorými sa v zberovom dvore, kompostárni
a na prekládkovej stanici nakladá.
4. Technické služby mesta neprevezmú od pôvodcu druh odpadu, ktorý sa na zberovom dvore,
kompostárni alebo prekládkovej stanici neodovzdáva.
5. Preberanie a evidovanie odpadov dovážaných občanmi mesta sa uskutočňuje podľa nasledovného
postupu:
a) pôvodca odpadu (občan mesta) je povinný sa pri vstupe do priestorov zberového dvora,
kompostárne alebo prekládkovej stanice ohlásiť na vrátnici u obsluhujúceho pracovníka,
b) poverený pracovník preverí druh dovážaného odpadu (v prípade, že tento druh odpadu nie je
uvedený v zozname prevádzkového poriadku, zabráni poverený pracovník pôvodcovi odpadu
tento odpad umiestniť do kontajnera resp. vyhradeného priestoru, alebo do skladu
nebezpečných odpadov),
c) poverený pracovník prevádzkovateľa tiež overí totožnosť občana občianskym preukazom
a bydlisko pôvodcu odpadu (potrebné identifikačné údaje sa zaznamenajú do evidencie),
d) následne je pôvodca odpadu oboznámený o mieste, na ktorom má odpad uložiť a odpad
ukladá podľa pokynov obsluhujúceho pracovníka.
Článok 27
Zberový dvor a kompostáreň, Banská ulica.
1. Zberový dvor a kompostáreň sa nachádzajú na Banskej ulici v Novom Meste nad Váhom.
2. Zberový dvor a kompostáreň slúžia pre občanov mesta Nové Mesto nad Váhom na odovzdávanie:
- vytriedených zložiek KO,
- oddelene vytriedených zložiek KO z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady),
- elektroodpadu z domácností,
- opotrebovaných batérií a akumulátorov,
- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad.
3. Prevádzkovateľ:
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
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4. Adresa zariadenia:
Banská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. Kontakt: 032/ 3810475
6. Prevádzkové hodiny pre občanov:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 7.00 hod. – 15. 00 hod.
Streda: 7.00 hod.- 17.30 hod.
Sobota: 8.00 hod. – 12.00 hod.
7. Prevádzkové hodiny pre občanov pre odovzdávanie BRO zo záhrad v období mesiacov marec až
november:
Pondelok, Streda, Piatok: 7.00 hod. – 17.30 hod.
Utorok, Štvrtok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Sobota: 8.00 hod. – 17.00 hod.
Článok 28
Prekládková stanica, Tehelná ulica.
1. Prekládková stanica na nachádza na Tehelnej ulici v Novom Meste nad Váhom (Mnešice).
2. Prekládková stanica slúži pre občanov mesta Nové Mesto nad Váhom na odovzdávanie:
objemného (nadrozmerného) odpadu,
drobného stavebného odpadu (DSO) za poplatok.
3. Prevádzkovateľ prekládkovej stanice:
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Klčové 109/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. Adresa prekládkovej stanice:
Tehelná 46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. Kontakt: 032/ 7713801
6. Prevádzkové hodiny pre občanov:
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok: 8,00 hod. – 14,45 hod.
Sobota: 8.00 hod. – 12.00 hod.
SIEDMA ČASŤ
NAHLASOVANIE NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU
Článok 29
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.
1. Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, ktoré je
v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto VZN môže FO, PO alebo FOP nahlásiť na Mestskom
úrade v Novom Meste nad Váhom, Referát životného prostredia, Československej armády 64/1,
915 01 Nové Mesto nad Váhom .
2. Nelegálne umiestnenie odpadu možno nahlásiť aj na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového
hospodárstva t.j. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
3. Ďalší postup upravuje zákon o odpadoch.
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ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 30
Sankcie.
1. Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom podľa tohto VZN,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná
nádoba určená,
c) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch alebo týmto VZN,
d) nesplní si oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) neposkytne mestom požadované údaje podľa článku 6 ods. 3 tohto VZN,
f) poruší povinnosti a zákazy uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 tohto VZN.
Za priestupok podľa ods. 2 pís. a) až f) možno uložiť pokutu do 1500 eur.
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov.
Primátor mesta môže podľa zákona o obecnom zriadení uložiť PO alebo FOP pokutu do výšky
6638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom mesta.
7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania
dopustil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
8. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.
3.
4.
5.
6.

Článok 31
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN.
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) poslanci Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom,
c) poverení zamestnanci mesta,
d) Mestská polícia v Novom Meste nad Váhom.
Článok 32
Záverečné a zrušovacie ustanovenia.
1.
2.

3.

Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti FO, PO a FOP vyplývajúce z osobitných predpisov.
Toto VZN bolo schválené na 9. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad
Váhom dňa 28.06.2016 uznesením č. 131/2016-MsZ a nadobúda účinnosť 15 dní odo dňa jeho
vyhlásenia.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 3/2013 o odpadoch.

Ing. Jozef TRSTENSKÝ
primátor mesta
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Príloha č. 1 k VZN č. 5/2016

PODROBNOSTI SYSTÉMU ZBERU, PREPRAVY, ZHODNOCOVANIA A
ZNEŠKODŇOVANIA KOMUNÁLNEHO ODPADU A TRIEDENÉHO ZBERU
KOMUNÁLNEHO ODPADU

1. ZBER ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU - katalógové číslo 20 03 01
Pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu od FO sa zabezpečuje zbernými nádobami o objeme 110 l,
120 l, 240 l a 1100 litrov.


Pre rodinné domy sa stanovuje 110 l alebo 120 l zberná nádoba a to:
1 ks (obvyklý počet občanov 1- 6)
2 ks (pri počte občanov 7 a viac bývajúcich v jednom rodinnom dome) alebo 1 ks 240 l zbernej nádoby
– frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne



Pre rodinné domy v novovznikajúcich mestských častiach sa stanovujú 1100 l zberné nádoby (spoločné
kontajnerové stanovištia).
13. frekvencia vývozu: jedenkrát týždenne



Pre bytové domy, ktoré majú najviac 6 bytov sa stanovuje 110 l alebo 120 l zberná nádoba, pričom každý
byt má samostatnú zbernú nádobu.
– frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne



Pre bytové domy, ktoré majú viac ako 6 bytov, sa stanovujú 1100 l zberné nádoby.
- frekvencia vývozu: dvakrát alebo trikrát týždenne

a)

Vývoz 110 alebo 120 l zberných nádob z rodinných domov a bytových domov

1. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý pondelok) :
Ulice:
O.Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, Robotnícka, Košikárska, Ružová,
Slovanská, Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Beckovská, Riečna
2. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každú druhú stredu):
Ulice:
Brigádnická, Čachtická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá,
Jarná, Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho,
kpt. Nálepku, Fándlyho
3. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý štvrtok)
Ulice:
Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Záhradnícka, Malinovského, Vajanského, Ľ. Podjavorinskej, J. Gábriša,
Palkovičova, P. Matejku, Holubyho, J. Hašku, Čsl. armády, Námestie Slobody, Komenského
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4. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý piatok)
Ulice:
Jánošíkova, Šafárikova, Moyzesova, Kuzmányho, Javorinská, Športová, Medňanského, Riznerova,
Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hruškovského, Pyšného, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej,
Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, Bernolákova,
Bratislavská, Bzinská, M. Ďuržu, Svätoplukova, Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova
5. zvozová trasa (vývoz podľa schváleného harmonogramu – každý druhý piatok)
Ulice:
Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, Pri Klanečnici, Pri vode, Pod zvonicou, Pri záhradách,
Srnianska, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Piešťanská, Ctiborova

b) Vývoz 1100 l zberných nádob z bytových domov - harmonogram vývozu 2 x týždenne
1. zvozová trasa (vývoz v pondelok a štvrtok)
Ulice:
J.Kréna, SNP, Jasná, Javorinská, Karpatská, gen. Ivana Institorisa, Športová, J. Kollára, Škultétyho, Obrancov
mieru, Partizánska, 1.mája, Klčové, D. Štubňu, Weisseho, Benkova, Hollého, Hurbanova, Štúrova
2. zvozová trasa (vývoz v utorok a piatok)
Ulice:
M.R.Štefánika, kpt. Nálepku, Dukelská, Dibrovova, Krčméryho, Hviezdoslavova, Malinovského, Krátka,
Zelená, Piešťanská, Trenčianska, Banská, Priemyselná, Železničná, Železničný uzol, Bošácka, Lieskovská,
Južná
c) Vývoz 1100 l zberných nádob z bytových domov - harmonogram vývozu 3x týždenne
1. zvozová trasa (vývoz v pondelok, stredu a piatok)
Ulice:
Tematínska, Považská, Dr. I. Markoviča, A.Sládkoviča, Klčové, Vajanského, kontajnerové stanovisko ul.
Holubyho
Operatívny harmonogram vývozu zberných nádob vedie organizácia poverená zberom.
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2.

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU

2.1. TRIEDENÝ ZBER PAPIERA (katalógové číslo 20 01 01 – papier a lepenka)
Zber do označených 240 l alebo 1100 l zberných nádob modrej farby.
Vývoz zberných nádob: min. 1 x týždenne
Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu do
zberového dvora si pôvodca hradí sám.
Patria sem:
noviny, časopisy, zošity, pohľadnice, znehodnotené knihy, papierové obaly od potravín, letáky, katalógy,
kartón, lepenka, papierové krabice, kancelársky papier, kartónové obaly od vajíčok a pod.
Nepatria sem:
mastný papier, silne znečistený papier, papier znehodnotený farbou, olejom, zvyškami potravín, použité
tapety, papier na ktorom je lepiaca páska, papier potiahnutý fóliou, kopírovací papier, papier znečistený
stavebnými hmotami a pod.

2.2. TRIEDENÝ ZBER SKLA (katalógové číslo 20 01 02 – sklo)
Zber do označených zberných nádob zelenej farby na území celého mesta.
Vývoz zberných nádob: min. 6 x za rok
Odpadové sklo je zberané ako zmesové t.j. bez rozlíšenia na biele a farebné sklo.
Do zberných nádob na triedený zber skla je zakázané ukladať iné druhy odpadov. Taktiež sa zakazuje
ponechať odpadové sklo mimo zberných nádob.
Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu do
zberového dvora si pôvodca hradí sám.
Patria sem:
sklenené nevratné fľaše zelené, hnedé, biele od nápojov, minerálok, obaly a predmety zo skla, zaváraninové
poháre, tabuľové sklo a pod.
Nepatria sem:
porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo s drôteným výpletom, osvetľovacie neónové trubice,
plexisklo, žiarovky a žiarivky, teplomery, autosklá, sklo v rámoch apod.

2.3. TRIEDENÝ ZBER PLASTOV (katalógové číslo 20 01 39 – plasty)
Zber do označených 240 l alebo 1100 l zberných nádob žltej farby.
Vývoz zberných nádob: min. 1 x týždenne
Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu
odpadu do zberového dvora si pôvodca hradí sám.
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Patria sem:
stlačené fľaše od nápojov (PET fľaše), kelímky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov, plastové obaly
z drogérie, plastové poháriky, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, obalový polystyrén a pod.
Nepatria sem:
znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan, stavebný
polystyrén a pod.

2.4. TRIEDENÝ ZBER KOVOV vrátane KOVOVÝCH OBALOV
(katalógové číslo 20 01 40 – kovy)
Kovové obaly sa zberajú spolu s plastmi do žltých nádob určených na plasty. Konečné dotrieďovanie
uskutočňuje organizácia poverená zberom na dotrieďovacej linke v zberovom dvore na Banskej ulici.
Väčšie kusy kovového odpadu môžu občania bezodplatne odovzdať v zberovom dvore na Banskej ulici.
Náklady na dopravu odpadu do zberového dvora si pôvodca hradí sám.
Patria sem:
kovové plechovky od piva a nealko nápojov, konzervy z kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov.
Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla.
Nepatria sem:
kovové obaly kombinované s iným materiálom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami a pod.

2.5. TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA
BÁZE LEPENKY (TETRAPAKOV)
Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) sa zberajú spolu s plastmi do žltých nádob určených na
plasty. Konečné dotrieďovanie uskutočňuje organizácia poverená zberom na dotrieďovacej linke v zberovom
dvore na Banskej ulici.
Tento odpad môžu občania mesta odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici. Náklady na dopravu
odpadu do zberového dvora si pôvodca hradí sám.
Patria sem:
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.

2.6. TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK
ŠKODLIVÍN (nebezpečný odpad)

KOMUNÁLNEHO

ODPADU

S OBSAHOM

Jednorazové zbery oddelene vytriedených zložiek KO s obsahom škodlivín prebiehajú 2 x ročne po
jednotlivých mestských častiach vo vyhlásených termínoch.
Odpad s obsahom škodlivín môžu občania mesta celoročne odovzdávať aj v zberovom dvore na Banskej ulici.
Náklady na dopravu odpadu do zberového dvora si pôvodca hradí sám.
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Zoznam vytriedených zložiek KO s obsahom škodlivín:
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 29
20 01 33
20 01 35
20 01 36

rozpúšťadlá
kyseliny
zásady
fotochemické látky
pesticídy
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
oleje a tuky a iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
detergenty obsahujúce nebezpečné látky
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23,
20 01 35

Odoberané sú len odpady s obsahom škodlivín a zariadenia z domácností t.j. od fyzických osôb, nie od
podnikateľských subjektov.
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