
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9/20 15

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi podPa * 4 ods. 3 písm. a), * 6 ods. 1 zákona

Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade s 81 zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (d‘alej len zákon o odpadoch). vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Spišská Nová Ves

Časť prvá
Úvodné ustanovcnia

*1
Predrnet, účel a pósobnosť nariadenia

I. Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva práva a povinnosti mesta,
póvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi, najmä spósob zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, spósob nakladania s jednotlivými
zložkami triedeného komunálneho odpadu, vrátane starostlivosti o miesto určené na ukladanie a
odpadu na území mesta.

2. Toto nariadenie upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikajú na území mesta:
a) pri činnosti fyzických osób;
b) pri činnosti právnických osób alebo fyzických osób oprávnených na podnikanie;
c) z činností pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev a údržby verejnej zelene, parkov a

cintorínov.
3. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území mesta.

*2
Vymedzenie základných pojrnov

I. Odpad je hnuteFná vec alebo látka, ktorej sa jej držitel‘ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v
súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie
spoločné nakladanie.



3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spósoborn
alebo aeróbnym spósoborn, ako je najmU odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo
záhrad a parkov.

4. 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.

5. Biologicky rozložiterné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiťdo skupiny 20 Komunálne odpady.

6. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedená v prilohe
osobitného predpisu.

7. Odpadové bospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadrni v
súlade s týrnto zákonom.

8. Nakladanie s odpadorn je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnost‘ami a nasledujúcej starostlivosti o rniesta zneškodňovania.

9. Zhromažd‘ovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred d‘alším
nakladaním sním, ktoré nieje skladovaním odpadu.

10. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a
dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

II. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou
— podnikateľom za dohodnutá cenu alebo má protihodnotu.

12. Tricdenie odpadov je delenie odpadov podľa dwhov, kategórií alebo mých kritérií alebo
oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

13. Zhodnocovanie odpadu je činnost‘, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť ind materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

14. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opUtovne spracuje na
výrobky, materiály alebo látky určené na póvodný účel alebo na mé účely; zahřňa aj opUtovné
spracovanie organického materiálu.

IS. Zncškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nieje zhodnocovaním, ato aj vtedy, akje druhotným
výsledkom činnosti spUtné získanie látok alebo energie.

16. Skládkovanie odpadovje ukladanie odpadov na skládku odpadov.
17. Póvodca odpadu je:

a) každý pňvodný póvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo;
b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo mé úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je

zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
18. Držiteľ odpadu je póvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
19. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plowm alebo nachádzajúci Sa v stavbe, alebo

inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osób, v ktorom sa
vykonáva zber odpadov.

20. Komunálnc odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osób a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých póvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikatel‘, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby
alebo fyzickej osoby — podnikatel‘a; za odpady z domácností sa považujú aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad,
chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácnosti, najmU z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú



aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
majetkorn obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parko‘
a cintorínov, ktoré sú majetkem obce alebo v správe obce a d‘alšej zelene na pozemkoch
fyzických osób.

21. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu.

22. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky
komunálnych odpadov.

23. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po
vytriedení zložiek kornunálneho odpadu.

24. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzická osobu, za který sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

25. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou,
ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na táto činnosť.

26. Kalendárový zberje zberoddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú
určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo
zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom mesto o tomto zbere informuje
obyvateľov vopred spósobom v mieste obvyklým.

27. Množstvový zberje zber zrnesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich póvodca platí miestny poplatek za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto
odpadov vyprodukovaných póvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie * 81
ods. 12.

28. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba se sídlem v Slovenskej republike
založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov 50 sídlom v
niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou
autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto
povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelem organizácie zodpovednosti
výrobcov nieje dosahovanie zisku.

29. Elcktroodpad sú elekrozariadenia, které sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných
častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, ked‘ sa ho držiteľ
zbavuje.

30. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, který pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a mých zdrojov, který je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, který pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne
budú používat‘ domácnosti a mí používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elekroodpad
z domácností.

*3
Pojmy definované týmto nariadením

I. Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO, která
je umiestnená na miestach na to určených — tj. v stojisku zberných nádob alebo na verejnom
priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením v čase vývozu odpadu.



2. Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo
správcovi nehnuwľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO, ktorej umiestnenie,
veFkosf a vyhotovenie sú stanovené obcou.

3. Harmonogram odvozuje harmonogram, v ktorom stí určené intervaly na zber a odvoz odpadu.
4. Prevádzkovatel‘ kuchyne je fyzická osoba — podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje

zariadenie spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom, ktoréhoje póvodcom.

5. Poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je osoba
určená v * 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien (d‘alej len poplatník miestneho
poplatku).

6. Oprávnená osoba je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá na
základe zmluvy uzatvorenej s mestom realizuje na území mesta výkup, zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie KO, jeho zložiek alebo DSO, alebo niektorú z týchto činností
jednotlivo.

7. Vlastník alebo správca nehnutel‘nosti pre:
a) bytové domy s nájomnými bytrni je vlastník bytového domu alebo správca;

b) bytové domy vo vlastníctve fyzických alebo právnických osób je spoločenstvo vlastníkov
bytov alebo nebytových priestorov alebo správca;

c) rodinné domyje vlastník rodinného domu;

d) byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo nájornca nehnuteľnosti,
bytu alebo nebytového priestom;

e) individuálnu rekreáciu (chata, záhrada, byt, nebytový priestor)je vlastník nehnuteľnosti.
8. Objemný odpad je KO, ktorý svojim rozmerom a hmotnosfou nie je možné uložiť do

štandardnej nádoby a vyviesf v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu (napr.
nábytok, sanita. nadrozmemé časti bytového jadra, ...).

9. Uličné smeti stí KO, ktoré zahňiajú odpad z čistenia ulíc a zmesový komunálny odpad, ktorý
vzniká pri pobyte osób na verejných priesranstvách.

*4
Hierarchia odpadového hospodárs[va

I. Hierarchia odpadového hospodárstvuje záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu;
b) príprava na opátovné použitie;
c) recyklácia;
d) mé zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie;
e) zneškodňovanie.

2. Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je
to odóvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzfahu k celkovým vplyvom vzniku a
nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon.

Program odpadového hospodárstva

I. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva
mesta v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o



odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového
hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2. Mestoje povinné vypracúvať program odpadového hospodárstva mesta.
3. Mesto je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnené bezplatne

požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s nimi nakladá na území obce,
informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.

4. Mesto rnóže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na základe
uzatvorenej spolupráce.

Časť druhá
Povinnosti

*6
Všeobecné ustanovenia

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN a
zákonom o odpadoch.

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spůsobom, ktorý
neohrozuje zdravic ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

3. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s mým aRo s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom s výnimkou starých vozidiel a pneumatik.

*7
Zákazy

I. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na mom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto

VZN a zákonom o odpadoch;

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad maR aRo v súlade so zákonom o odpadoch;
c) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých

látok;
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteFný odpad;
e) spaľovaf komunálny odpad na vornom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach

v domácnostiach.

*8
Povinnosti póvodcov odpadu (občania, podnikatelia a ině organizácie, ktoré

produkujú odpad)

I. Póvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladaf alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne závázným nariadením mesW;
b) zapojiť sado systému zberu Romunálnych odpadov v meste;
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste;
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddekne zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné

stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.



*9
Povinnosti držiteľa odpadu (mesto, podnikatelia a mé organizácie, u ktorých sa

odpad nachádza)

Držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečif správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov;

b) zhrornažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzenírn alebo mým nežiaducim únikorn;

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady;

d) zubezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva;
e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch;

fl viest‘ a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi;
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a

uchovávať ohlásené údaje;
h) umožnit‘ orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu;
i) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstva.

*10
Nakladanie s komunánymi a drobnými stavebnými odpadmi

I. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta. zodpovedá mesto, ak zákon o odpadoch neustanovuje
inak.

2. Komunálne odpady vráwne oddelene zbieraných zložiek komunálnebo odpadu sa podľa Katalógu
odpadov zarad‘ujú do skupiny 20.

3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša póvodný pövodca odpadu. Mesto
ustanoví vo VZN výšku týchto nákladov a ich zahmutie do miestnebo poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spósob ich úhrady.

4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek kornunálnych odpadov, pri
kwrých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a móže ich zahrnúť do
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

5. Zberné nádoby sú vo vlastníctve oprávnenej osoby, mesta alebo združenia obcí SEZO Spiš.
6. Užívatel‘ zberných nádob na zmesový KO a zberných nádob na triedený zber zložiek KO pri

ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosf výrobcov platí nájorn za tieto zberné nádoby,
ktorý je zahrnutý v miestnorn poplatku za KO a DSO.

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

8. Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho odpadu iný

odpad ako zmesový kornunálny odpad ado zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nieje nádoba určená;

b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku
odpadov, okrem nezhodnotitel‘ných odpadov po dotriedení;



c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do
vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespÍňa
požiadavky podľa tohto zákona.

9. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spósobené nedůsledným triedenfm
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 59 ods. 8 zákona o
odpadoch, hradí mesto z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady podľa osobitného predpisu.

10. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, vrútane zbem a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú
výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti
výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdorn odpadu v meste.

II. Mesto pn ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vychádza zo skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 9. Do miestneho poplatku mesto
nemöže zahrnúť náklady uvedené v odseku 10. Výnos miestneho poplatku za kornunálne odpady
a drobné stavebné odpady použije mesto výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

11
Povinnosti mesta

Mestoje okrem povinnosti držiteFa odpadu povinné:
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta na

účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade So zákonom o odpadoch, vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového kornunálneho
odpadu v meste;

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:
- biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého póvodcom je fyzická

osoba — podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania,

- jedlých olejov a tukov z domácností,

- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

c) povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na mesto, ktoré:

- zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov
činnosťou Rl uvedenou v prflohe č. 1,

- preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
- preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmá v historických

centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre táto
čusf obce,

- preukáže, žeje to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týrnto biologicky
rozložiteFným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku
vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.



d) zabezpečit‘ zavedenie a vykonávanie triedeného zberu kornunálnych odpadov pre papier,
plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcorn z požiadaviek ustanovených na triedený
zber komunálnych odpadov;

e) zabezpečit‘ podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a
oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia;

fl zverejnif na svojorn webovom sídle podrobný všeobecne zrozurniteľný popis celého systému
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste.

2. Mesto je povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

*12
Povinnosti subjektov, ktoré nakladajú s odpadmi na území mesta

Vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s
výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne. móže mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
mestom. To sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávat‘ ich zber na území mesta móže len ten, kto má
okrem zmluvy podra prvej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
s ktorou mesto uzavrelo zmluvu.

2. Mesto je oprávnené požadovať potrebné informácie na plnenie povinností držiteFa odpadu od
prevádzkovateFa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta.

3. Prevádzkovateľ kuchyne, držitel‘ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu
alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

*13
Povinnosti subjektov, ktorí prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania

Prevádzkovateí kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je póvodcom.

2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložitefliý kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktoréhoje póvodcom.

3. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:
a) uložit‘ biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktoréhoje póvodcom do nádob

určených obcou na zber komunálneho odpadu;
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, napojené na

verejnú kanalizáciu. Uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa
tento odpad vypúšt‘a, s použivanírn drviča súhlasí a používanie drvičaje upravené v zmluve o
odvádzaní odpadových vód uzavretej podľa osobitného predpisu; (tento bod nadobúda

účinnosl‘od 01.01.2017)
c) zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.



Časť tretia
Systém nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným

odpadom

* 14
Nakladanie s komunálnyrni a drobnými stavebnými odpadmi

I. Za nakladanie s kornunálnymi odpuditi ti drobnými stavebnými odpuditi, ktoré vznikli na území
mesta, zodpovedá mesto.

2. Póvodca komunálnych odpadovje povinný:
a) zapojiť sado systému zberu komunálnych odpadov v meste;
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu kornunálnych odpadov v meste;

c) ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky ti drobné stavebné odpady na účely ich
zberu na miesta určené mestom ado zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v meste;

d) zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu, starať sa o ne a udržiavať ich v dobrom stave;
e) dbať na to, aby bol KO na odvoz riadne pripravený a aby boli umožnené všetky činnosti

spojené s riadnym odvozem odpadu;

fl uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území mesta v zmysle podmienok určených vo VZN mesta o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves.

3. Póvodca ako organizátor aj jednorazových podujati a činností pre verejnosť na verejných
priestranstvách je tiež povinný:

a) uskutočňovať opatrenia pre zníženie tvorby odpadov vznikajúcich jemu
a zákazníkominávštevníkom z výrobkov a obalov v rámci tejto činnosti;

b) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek KO ti odvoz za
účelom materiálneho zhodnotenia;

c) pre zmesový KO zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia za účelom zneškodnenia;
d) v stravovacích prevádzkach trvalých ijednorazových (predajné stánky, bufety, obchody,

záhradné posedenia, pojazdné stánky a podobné činnosti) za účelom znižovania vzniku
odpadov uprednostňovať opakovateľne použiteľné riady ti príbory a zabezpečit‘ poriadok
a čistotu do vzdialenosti 3 m od týchto zariadení ato najmä umiestnením dostatočného počtu
zberných zariadení, pričom odpad z týdne nádob je zakázané sypať do uličných košov na
odpad.

4. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

a) umiestniť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade tik to nic je
možné, stanovište zberných nádob určí MsÚ oddelenie komunálneho servisu;

b) starať sa o prístup k zberovým nádobám ti čistotu stanovíšť a okolia zberových nádob;
c) dbať na to, aby odpad v zberných nádobách, kontajneroch, vreciach bol na odvoz riadne

pripravený ti aby boli umožnené všetky činnosti spojené s riadnym odvozom odpadu;

d) postarať sa o vynesenie zberných nádob až na miesto, kde je prístup obvyklých zberných
mechanizmov možný ti postarať sa o toto miesto, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú
alebo podstatne sťažujú prístup k stanovišťu;

e) po odvoze vrátiť zberné nádoby spUť na ich stanovište.
5. Užívatelia sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok ti čistotu.



*15
Spösob zberu a prepravy kornunálnych a drobných stavebných odpadov

I. Na území mesta sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov:
- Zmesový komuná!ny odpad
- Papier
- Plasty

- Sklo
- Kovy
- Viacvrstvové kombinovaná materiály

- Biologický rozložiteľný odpad (jedlé oleje, zelený)
- Stavebný odpad
- Objemný odpad
- Odpad s obsahom škodlivín

2. Na území mesta sa dobrovol‘ne zavádza zber nasledujúcich odpadov:
- Textil a šatstvo

3. Na území mesta sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov, ale nezabezpečuje ho mesto:
- Elektroodpady
- Batérie a akumulátory
- Opotrebované pneumatiky
- Lieky nespotrebované fyzickými osobami

4. Spósob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov
a mých odpadovje ustanovení v nasledujúcich bodoch tohto nariadenia.

* 16
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadorn

I. Zmesový komunálny odpad sa zaraďuje pod číslo 200301 v zmysle Katalógu odpadov.
2. Póvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému

zberu zmesového komunálneho odpadu.
3. Mesto určuje na zber zmesového komunálneho odpadu čierne plastové 120 I, 240 I zberné nádoby,

plastové alebo kovové 11001 zberné nádoby:
- v oblasti rodinných domov sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych

odpadov z domácností. Zber odpadov sa uskutočňuje v súlade s režimom s oprávnenou osobou
(spravidla Ix za 2 týždne, Ix týždenne);

- v oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový intervalový zber zmesových KO z
domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu je
umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu. Zber odpadov sa
uskutočňuje v súlade s dohodnutým režimom s oprávnenou osobou (spravidla Ix týždenne, 2x
týždenne, 3x týždenne).

4. Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov (d‘alej len „PO a FO-p“) sa uplatňuje
množstvový zber:
- interval vývozu zmesového KO u nádoby 120 I, 240!, 1100 I sa stanovuje v režimoch I x za 2

týždne, I x týždenne alebo 2 x týždenne;
- pre FO-p, ktoré užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na podnikanie a zároveň

majú v danej nehnuteľnosti trvalý pobyt je možné režim vývozu stanoviť na I x mesačne;



- PO a FO-p stí povinní pred začatím činnosti požiadať mesto o zabezpečenie odvozu zmesových
komunálnych odpadov;

- PO a FO-p stí povinní objednať si typ, počet zberných nádob a režim vývozu . ktorý odpovedá
ich produkcii KO;

- PO a FO-p, ktoré majú zavedený množstvový zber stí povinné zabezpečit‘ KO v zberných
nádobách do ich vvprázdnenia oprávnenou osobou tak, aby nemohlo dójsť k vyberaniu odpadu
z týchto nádob (umiestnením v chránenom priestore, uzamknutím. reťazou ...) a označit‘ zbernú
nádobu názvom firmy.

5. Zmesový KO sa zneškodňuje skládkovaníĎi na Regionálnej skládke odpadov Kúdelník II. v
Spišskej Novej Vsi.

6. Noví platitelia poplatku stí povinní prihlásiť sa na Mestskom úrade — oddelení kornunáineho
servisu v Spišskej Novej Vsi minimálne 14 dní pred požadovaným prvým vývozom.

7. Fyzické a právnické osoby s produkciou KO, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo s
osobitnými požiadavkami na zabezpečenie vývozu si dojednajú podmienky (veVkosť, typ nádoby,
harmonogram a spósob vývozu) osobitne so zodpovedným pracovníkom MsÚ.

8. Zmesový KO, ktorý vzniků póvodcom pri pobyte v záhradkárskych osadách, chovateFských
osadách a hromadných garážach stí póvodcovia povinní odviezť na vlastné náklady do zbernej
nádoby v mieste trvalého bydliska.

9. Umiestnenie zberných nádob:
a) za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú vlastníci alebo správca rodinného

domu;
b) hromadné rozmiestnenie zberných nádob (napr. pri bytových domoch, podnikateEských

subjektoch, v objektoch vo vlastníctve štátu, alebo mesta a pod.) určí MsÚ — oddelenie
komunálneho servisu v spolupráci s oprávnenou osobou tak, aby sa zohľadnili vhodné
donáškové aj dostupné vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky.

l0.Póvodcovia zmcsového komunálneho odpadu majú náklady za nakladanie so zmesovým
komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. V danom poplatku stí zahrnuté aj náklady na zaobstaranie zbernej nádoby na
zber zmesového komunálneho odpadu.

II .Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na
území mesta výhradne oprávnená osoba.

12.Každý póvodca je povinný používat‘ na zmesový kornunálny odpad len typ zberných nádob
schválený mestom a zodpovedajúci systému zbew.

13.Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne
odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné
odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému
zberu, nebezpečné odpady, biologicky mzložiteľný odpad.

*17
Nakladanie s drobnými s[avebnými odpadrni

I. Drobné stavebné odpady sa zarad‘ujú pod číslo 2003 08 v zrnysle Katalógu odpadov.
2. Medzi DSO patrí: tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokanón apod..
3. Na území mesta sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.
4. Fyzická osoba je povinná odovzdať drobný stavebný odpad na Regionálnej skládke odpadov

Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi. Za drobný stavebný odpad je povinná uhradiť poplatok, ktorý je



určený v sarnostatnom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za kornunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

5. Pri preberaní odpadu sú póvodcovia a držitelia odpadu povinní dodržiavať prevádzkový poriadok
Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi, riadiť sa pokynmi obsluhy
a preukázaf sa platným OP.

6. Prepravu sů póvodcovia a držitelia DSO povinní si zabezpečiť na vlastně náklady.
7. Póvodcovia a držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spósobom mimo

verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu mesta
využitím verejného priestranstva, a takým spósobom, aby nedochádzaio k poškodzovaniu
životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia
ľudí.

8. Zakazuje sa DSO vhadzovať do zbemých nádob určených pre KO alebo vytriedené zložky KO
(nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach), do veľkoobjemových konujnerov
určených pre majiteľov garáži, záhradkárskych osád a ukladať ho na stanovištia zberných nádob
vyhradených pre zber KO apod.

9. Póvodca a držiteľ DSO je povinný predložif na požiadanie kontrolného orgánu mesta doklad o
preprave, zhodnotení alebo zneškodnení DSO.

l0.Toto nariadenie sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci
materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.

*18
Nakladanie s odpadnu z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu

s obalmi (papier, plasty, sklo a kovy)

I. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša do 30.6.2016 mesto.
2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1.7.2016

Organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
3. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu

z vyhradených výrobkov, vrátane zbemých nádob.
4. Organizácia zodpovednosti výrobcov nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom

nachádza viac ako 50% odpadov mých akoje odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.
5. Organizácia zodpovednosti výrobcov může v ustanovených pripadoch uhrádzať len výšku

obvyklých nákladov na triedený zber odpadov.
6. Všetky odpady z obalov a z neobalových výrobkov můžu byť dovezené aj na zberný dvor.

A) TR[EDENÝ ZBER PAPIERA
I. Odpady z papierových obalov a neobalových výrobkov sa zarad‘ujú pod číslo 2001 01 v zmysle

Katalógu odpadov.
2. Tdedený zber papiera sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov,

nádob a vriec, ako aj pornocou mobilného zberu vykonávaného oprávnenou osobou a školského
zberu.

3. Mesto určuje na triedený zber papiera modré plastové kontajnery, nádoby a vrecia:
- v oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Póvodca odpadu ukladá vytriedené

zložky priamo v mieste vzniku do farebne rozlíšených zberných vriec. V čase stanovenom
v harmonograme triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu
zmesového KO;



- v oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Potrebný počet a typ zberných nádob je
umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu. Zber odpadov sa
uskutočňuje v čase stanovenom v harmonograme triedeného zberu odpadov. Mirno
harmonogramu zberu je možné odovzdať triedené zložky KO na Zberný dvor.

4. Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kanón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier, papierový obal apod.

5. Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové
obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, znečistený či mastný papier, kopírovací
papier, hygienické potreby, použité plienky apod.

6. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najrnenej miesta.

7. Mesto vyhlási termín mobilného zberu papiera vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky
možnosti informačného systému mesta.

8. Školský zber papiera si organizujú školy na území mesto samostatre.

B) TRIEDENÝ ZBER PLASTOV
1. Odpady z plastových obalov a neobalových výrobkov sa zarad‘ujú pod číslo 20 01 39 v zmysle

Katalógu odpadov.
2. Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zbemých kontajnerov,

nádob a vriec.
3. Mesto určuje na triedený zber plastov žité plastové kontajnery, nádoby a vrecia:

- v oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Póvodca odpadu ukladá vytriedené
ziožky priamo v mieste vzniku do farebne rozlíšených zberných vriec. V čase stanovenom
v harmonograme triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu
zmcsového KO;

- v oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Potrebný počet a typ zberných nádob je
umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu. Zber odpadov sa
uskutočňuje v čase stanovenom v harmonograme triedeného zbew odpadov. Mimo
harmonogramu zberu je možné odovzdať triedené zložky KO na Zberný dvor.

4. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, raše od kozmetických a čistiacich
prípravkov, prepravky fliaš, f‘raše od nápojov, sirupov, tégiiky od jogurtov a rózne plastové
nádobky, hračky, penový polystyrén - obalový, poháriky z automatov a mé plastové nádobky.

5. Do piastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a oiejmi (napr. obaly z motorových olejov
a mých ropných produktov), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové
krytiny, guma, molitan, stavebný polystyrén, autoplasty a pod..

6. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.

C) TRIEDENÝ ZBER SKLA
I. Odpady zo sklenených obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 2001 02 v zmysle

Katalógu odpadov.
2. Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a vriec.
3. Mesto určuje na triedený zber skla zelené plastové kontajnery a vrecia:

- v oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Póvodca odpadu ukladá vytriedené
zložky priamo v mieste vzniku do farebne rozlíšených zberných vriec. V čase stanovenom
v harmonograme triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu
zmesového KO;



- v oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Potrebný počet a typ zberných nádob je
umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu. Zber odpadov sa
uskutočňuje v čase stanovenom v harmonograme triedeného zberu odpadov. Mimo
harmonogramu zberu je možné odovzdať triedené zložky KO na Zberný dvor.

4. Do skla patria: sklenené tTaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky
bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod..

5. Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drótované sklo, dymové

sklo, lTaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, autosklo,
sklobetónky, sune znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) apod..

D) TRIEDENÝ ZBER KOVOV
I. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zarad‘ujú pod číslo 20 01 40 v zmysle

Katalógu odpadov.
2. Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zbemých kontajnerov

a v určených zariadeniach na zber kovov, s ktorýrni má mesto uzatvorenú zmluvu.
3. Mesto určuje na triedený zber kovov žité plastové kontajnery a vrecia:

- v oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Póvodca odpadu ukiadá vytriedené
zložky priamo v mieste vzniku do farebne rozlíšených zberných vriec. V čase stanovenom
v harmonograme triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu
zmesového KO;

- v oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Potrebný počet a typ zberných nádob je
umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu. Zber odpadov sa
uskutočňuje v čase stanovenom v harmonograme triedeného zbem odpadov. Mimo
harmonogramu zberu je možné odovzdať triedené zložky KO na Zberný dvor.

4. Do kovov patria: kovové vrchnáky z [Haš a pohárov, kovové súčiastky, dróty a káble (bez
bužírky). starý nad, kovový šrot, ocel‘, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka,
konzervy, oceFové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.

5. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, [arbami a róznymi chemickými
látkami, či olejmi.

6. Konzervy a plechovky pred odovzdanim do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali
zvyšky jedál.

E) TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE
LEPENKY (VKM)

I. Odpady z VKM obalov a neobalových výrobkov sa zarad‘ujú pod číslo 2001 01 v zmysle Katalógu
odpadov.

2. Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov a
vniec.

3. Mesto určuje na triedený zber VKM žité plastové kontajnery a vrecia:
- v oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový zber. Póvodca odpadu ukladá vytriedené

zložky priamo v mieste vzniku do farebne rozlíšených zberných vriec. V čase stanovenom
v harmonograme tniedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu
zmesového KO;

- v oblasti bytových domov sa uplatňuje donáškový zber. Potrebný počet a typ zberných nádob je
umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu. Zber odpadov sa
uskutočňuje v čase stanovenom v harmonograme triedeného zbem odpadov. Mimo
harmonogramu zbew je možné odovzdaf triedené zložky KO na Zberný dvor.



4. Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a mých mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína.

5. Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok,
pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

6. Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem
a zaberali čo najrnenej miesta.

* 19
Nakladanie s biologickými rozložiteFnými kornunálnyrni odpadrni

I. Biologicky rozložiteFný kornunálny odpad delíme na:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov;
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého póvodcomje fyzická osoba —

podnikateF a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania;

c) jedlé oleje a tuky z domácností.
2. Náklady na nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znáša mesto.
2. Biologicky rozložiteFné odpady sav zmysle Katalógu odpadov zarad‘ujú pod číslo:

- 200201 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov;
- 2001 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad;
- 2001 25-jedlé oleje a tuky z domácností.

3. Mesto určuje na zber BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov v prípade individuálnej bytovej
výstavby hnedé nádoby o objeme 140 I a 240 I v zmysle harmonogramu zberu platného pre
príslušný kalendámy rok, ktorý bude doručený do jednotlivých domácností.

4. BIO odpad zo záhrad, parkov a cinWrínov je možné celoročne odovzdať na Zbemom dvore, alebo
na Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu Kúdelník II, Spišská
Nová Ves (marec až november príslušného roku).

5. Zhodnotenie BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov Zabezpečuje mesto na Regionálnom
centre zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu Kúdelník II, Spišská Nová Ves.

6. V rámci celomestského jarného ajesenného upratovania mesto zabezpečuje kalendárový zber
odpadu zo strihania a orezávania krovín a stromov. Mestský úrad Spišská Nová Ves zabezpečí
informovanosf občanov v dostatočnom predstihu o zbere uvedeného druhu odpadu osobitným
oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta.

7. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintormnov patria: kvety, tráva, listie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, vianočné stromčeky.

8. Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový
ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat, drevný popol, exkrementy apod.

9. Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu KO pre biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad od fyzických osób ato z dóvodu, 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.

10. Mesto určuje na zber jedlých olejov a tukov nádoby a PET fl‘aše (obaly od jedlých olejov
a tukov):

- pre jedlé oleje a tuky z domácností sa uplatňuje kalendárový zber;



- Mestský úrad Spišská Nová Ves zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom predstihu o
zbere jedlých tuko‘ a olejov osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti
informačného systému mesta;

- mimo termínu zberu je póvodca odpadu povinný uskladniť ho mimo verejné priestranstvo
alebo zabezpečiť jeho prepravu na vlastné náklady naZberný dvor;

- póvodca odpadu je povinný triediť sarnostatne oleje a tuky.
II. Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,

prepálené oleje.
12. Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či mé oleje atuky, ktoré neboli

póvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
13. Zakazuje sa ukladať tento odpad do nádob na KO ajeho vytriedené zložky, vedía nádob na

pravidelný zber KO, resp. mé miesta na verejnom priestranstve.

* 20

Nakladanie s biologickými rozložiteľným kuchynským odpadem a reš[auračným

odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

I. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kucbynským a reštauračným odpadorn je zodpovedný
prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych
odpadov v meste.

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné
kontajnery a ind obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nic sú súčasfou miestneho poplatku).

3. lch zber a kontajnery musia spÍňať požiadavky ustanovené nariadením Č. 106912009 a nariadenia
EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

4. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na
jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a ind živočichy a ani
verejnosť.

5. Zberné nádoby musia byť urniestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia

(leto/zima), pričom v letnorn období musí byť frekvencia zberu vyššia, minirnálne však I krát za
dva týždne.

7. Ak prevádzkovatel‘ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a d‘alšie nakladanie sám, ale
prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať s ním na tento účel uzatvorenú zrnluvu a zároveň musí

fsť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento
subjekt spÍňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskoršfch predpisov (napr. * 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mal schválenie na
vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou.

8. Pri nakladaní s týmto odpadom musí prevádzkovateľ kuchyne postupovat‘ v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz křmenia zvierat kuchynským a reštauračným
odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO,
zvieratá v útulkoch, v chovných staniciach atd‘.

l0.Biologicky rozložitefliý kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do oddelených
nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, l‘ahko čistitel‘né a podľa potreby dezinflkovatel‘né.

I l.Zakazuje sa používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do



ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v
zmluve o odvádzaní odpadových vód. (tenTo bod nadohúda Ýčhz,zosl‘ od 01.01.2017)

12. Zakazuje sa zbaviť sa použitých jedlých olejov atukov vypúšfanírn do kanalizácie.

*21
Nakladanie s objemným odpadorn

I. Objemné odpady sa zaraďujú pod číslo 2003 07 v zmysle Katalógu odpadov.
2. Pre objemný odpad sa uplatňuje kalendárový zber. Zber sa uskutočňuje 2x ročne v rámci systému

celomestského zberu objemných odpadov v jarnom a jesennom cykle vývozu prostredníctvom
oprávnenej osoby, alebo mesta.

3. Mestský úrad Spišská Nová Ves zabezpečí informovanosť občanov v dostawčnom predstihu o
zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného
systému mesta (na úradnej tabuli, informačných tabuliach mestských výborov, informátore, na
internete, ...).

4. Mimo termínu celomestského zberu objemných odpadov je póvodca objemného odpadu povinný
uskladniť ho mimo verejné priestranstvo alebo zabezpečiť jeho prepravu na vlastné náklady na
Zberný dvor.

5. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby si zabezpečia odvoz a zneškodnenie objemného
odpadu na vlastné náklady u oprávnenej osoby.

6. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. mé miesta na
verej nom priestranstve.

* 22
Nakladanie s odpadorn z domácnos[í s obsahorn škodlivých látok

I. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmU: použité batérie
a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošerovanie
rastlín a drevín, umelé hnojivá. handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami.

2. Medzi tento odpad patrí: baérie a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut‘, odpadové oleje a farby, a mé.

3. Pre tento odpad sa uplatňuje kalendárový zber. Zber sa uskutočňuje minimálne 2x ročne vývozu
prostredníctvom oprávnenej osoby.

4. Mestský úrad Spišská Nová Ves zabezpečí informovanost‘ občanov v dostatočnom predstihu o
zbere odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok osobitným oznamom, pričom využije
všetky možnosti informačného systému mesta.

5. Mimo termínu celomestského zberu je póvodca odpadu povinný uskladniť ho mimo verejné
priestranstvo alebo zabezpečif jeho prepravu na vlastné náklady na Zberný dvor.

6. Zakazuje sa ukladať tento odpad do nádob na KO ajeho vytriedené zložky, vedľa nádob na
pravidelný zber KO, resp. mé mies(a na verejnom priestranstve, odovzdať mým subjektom ako
ustanovuje toto nariadenie (napr. pouličný zberači).

* 23

Nakladanie s textilom a šatstvom

I. Textil sa zarad‘uje pod číslo 2001 10 a šatstvo pod číslo 2001 II v zmysle Katalógu odpadov.



2. Zber sa vykonáva do špeciálnych oceľových kontajnerov bielej farby, zreteľne označených
popisom zberaných druhov odpadov, ktoré sú rozmiestnené na území mesta Spišská Nová Ves.

3. Nakiadanie s týmto odpadom zabezpečuje oprávnená osoba.
4. Odber (vývoz) odpadu je realizovaný podľa potreby.
5. Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,

posteľná bielizeň), topánky, dopinky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne mé druhy šatstva a
textilu.

6. Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod..

* 24

Nakladanie s elcktroodpadmi z domácností

I. Elektroodpad sa zaraďuje pod čísla 2001 21, 20 01 23, 20 01 35 a 20 0136 v zmysle Katalógu
odpadov.

2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nic je zahrnuté do rniestneho poplatku za
zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša
výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

3. Počas celého roka je možné elektroodpad z domácností odovzdať na zbernom dvore.
4. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu

z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.
5. Vytriedené elektroodpady je zakázané:

a) ukladaf do zberných nádob určených na KO z domácností;
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov;

c) odovzdať mým subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači);
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

6. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spütného odberu, kde distribútor
elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spátný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z
domácností od jeho držiteľa:

- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie aje rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie;

- v prípade vermi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej
predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej
bezprostrednej blízkosti.

7. Elektroodpady je možné odovzdaf aj v zbernom mieste elektroodpadu. Zberné miesto je miesto
určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti
výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnorn mieste, v blízkosti
konečného používateľa, kde móže konečný používateí bezplatne odovzdať veľmi malý
elektroodpad do 25 cm alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov, do nádoby určenej na tento účel.

8. Do elektroodpadu patria: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska
a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné
zariadenia atd‘..

9. Do elektroodpadu nepatria: kovy, plasty, papier, drevo, mé odpady s obsahom škodlivých látok
ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nic sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad,
či mé odpady.



* 25

Nakladanie s použitými prenosnými batédami a akumulátormi

a automobilovými batériami a akumulátormi.

1. Batérie a akumulátory sa zaraďuje pod čísla 200! 33 a 2001 34v zmysle Katalógu odpadov.

2. Batérie a akumulátory sa delia na: prenosné (gombíkové, tuškové, ...)‚ automobilové a priemyselné
(netýka sa obce a občanov).

3. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasfou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s
týmto odpadom.

4. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za
zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov
znáša výrobca, Tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

5. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci
zberu odpadov s obsahom škodlivín.

6. Počas celého roka je možné batérie a akumulátory od fyzických osób odovzdať na zbernom dvore.
7. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:

a) ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností;

b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov;
c) odovzdať mým subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači);
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

8. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdaf aj v rámci spurného zberu
batérii a akumulátorov. SpUrný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých
prenosných batérií a akurnulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z
motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastnfctve fyzickej osoby, který
vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie
alebo akumulátora alebo mého tovaru.

9. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov.
Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s
výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre
batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde
móže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby
určenej na tento účel; zberným miestom nieje miesto, kde sa vykonáva spUtný zber.

lO.Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové
batérie a akumulátory.

II .Do použitých batérií a akumulátorov patria: priemyselné batérie a akumulátory, mé odpady
s obsahom škodlivých látek ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny
odpad, či mé odpady.

* 26

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a hurnánnymi liekmi nespotrebovanými

fyzickými osobami a zdravotníckych pomócok

I. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomócky nepatriu do zmesového komunálneho odpadu a ani
do vöd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie. Je potrebné ich odovzdávať do verejných
lekární.



2. Verejné lekáme sú povinné zhromažďovať humánne a veterinámne heRy nespotrebované fyzickými
osobami a zdmavotnícke pomócky a odovzdávaf ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv.

* 27

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

I. Odpadové pneumatiky nic sú súčasfou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov. ktorý
zabezpečuje mesto.

2. Zberný dvor nieje oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.
3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou

pneumatikou, odovzdať dístribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na
kohesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.

4. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spUtný zber
odpadových pneumatik, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po
celú prevádzkovú dobu.

*28
Prevádzkovanie zbemého dvora

I. Fyzická osoba móže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky KO na Zbernom dvore, ktorý sa
nachádza na území mesta, v ktorom je poplatníkom. Zberný dvor je situovaný na Sadovej ulici v
Spišskej Novej vsi. Zberný dvor prevúdzkuje oprávnená osoba.

2. Náklady na dopravu odpadov si hradí každý pövodca sám.
3. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky KO na Zbernom dvore inou osobou aRo uvedenou v odseku

I möže byť odplatné.
4. Na Zbernom dvore mimo miesta vzniku odpadu, sa celoročne zhromažďujú donáškovým

systémom:
a) elektroodpady z domácností;
b) odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi;
c) použité prenosné batérií a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory;
d) jedlé oleje a tuky z domácností;
e) biologicky rozložiteFné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov;
f) objemné odpady;

g) odpady s obsahom škodlivín.

5. Póvodca odpadu je pri vstupe a odovzdávaní odpadu povinný preukázať sa platným dokladom
totožnosti a riadiť sa prevádzkovým poriadkom Zberného dvora a pokynmi povereného pracovníka

Zberného dvora.
6. Na zbernom dvore nebudú od pĎvodcu odpadu odobraté opotrebované pneumatiky.
7. Zber odpadov na zbemných dvoroch sa neuskutočňuje od podnikateľov.

29

Spósob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

I. Oznámiť umiestnenie nezákonné umiestnenie odpadu móže akákoľvek fyzická osoba alebo
právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu, v
ktorom územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.



2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteFnosti (pozemku) je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti (pozemku) v katastrálnorn území Spišská Nová Ves bol nezákonne umiestnený
odpad, oznámit‘ písomne túto skutočnosť mestu Spišská Nová Ves, resp. Okresnému úradu Spišská
Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie — odpadové hospodárstvo.

3. Oznámenie musí obsahovaf presnú identifikáciu nezákonne umiestneného odpadu — číslo
pozemku, označenie vlastníka pozemku a fotodokumentáciu. Ďalej musí obsahovať identifikáciu
oznamovateľa — meno, priezvisko, adresu, telefónny resp. e-mailový kontakt.

4. V prípade oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu mestu Spišská Nová Ves, toto do 7
pracovných dní o tejto skutočnosti informuje Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti

o životné prostredie — odpadové hospodárstvo, resp. štátnu vodnú správu v prípade, ak sa jedná

o odpad umiestnený vo vodnom toku.

*30
Nakladanie s kalorn zo septikov a žúrnp

Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kaby zo septikov a žúmp sú závUzné pre celý kataster
mesta Spišská Nová Ves.

2. Vlastník alebo užívateF septiku alebo žumpy je povinný ich udržiavať a prevádzkovať tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vód do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov alebo životného prostredia.

3. Vlastník žumpy musí zabezpečif vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch
zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastně náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo
fyzickej osoby v súlade s platnými predpismi.

4. Obsah septiku alebo žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšfať
alebo vyvážať obsah do:

a) povrchových a podzemných vůd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
b) stokovej siete verejnej kanalizácie;
c) dažd‘ovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profllov vodných tokov;
d) záhrad, rigolov, na (rávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a ině plochy, aj keby

boli vo vlastníctve užívateFa žumpy.
5. Miestom zneškodňovania odpadov je ČOV v Spišskej Novej Vsi.
6. Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať

doklady o zabezpečení vývozu kalu organizáciou oprávnenou na zber odpadov (kaby) a o jeho
zhodnotení alebo zneškodnení na určenom mieste.

Časť štvrtá
Kontrola nariadenia, pokuty za priestupky a záverečné ustanovenia

*31
Kontrola nariadenia

Vykonávat‘ kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:
a) poverení zamestnanci mesta;

b) komisia komunálneho rozvoja pri mestskom zastupitel‘stve;
c) príslušníci mestskej polície;
d) hlavný kontrolór mesta.



*31
Pokuty za priestupky

Priestupku sa dopustí ten, kto
a) uloží odpad na ind rniesto než na miesto určené rnestorn;

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu aRo ten, pre ktorý je zberná
nádoba určená;

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonorn o odpadoch;

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa 15 ods. 2 — „Vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne
umiestnený odpad, oznámit‘ túto skutočnosť obci alebo prislušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva“;

e) zmiešava elektroodpad z domácností s mými zložkami komunálneho odpadu;

fl nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s * 72 — „Konečný použivatel‘ pneumatiky je
povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi
pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla
odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozi dlel“;

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s * 77 ods. 4 —

„Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo
demolácii komunikácií. je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z
demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštwkcii alebo údržbe komunikácií“;

h) koná v rozpore s 81 ods. 6 písm. b) — „Zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané zložky
komunálneho odpadu, na ktoré Sa uplatňuje rozširená zodpovednosf výrobcov, a vytriedený
biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteFných
odpadov po dotriedení“;

i) koná v rozpore s * 81 ods. 9 — „Póvodca komunálnych odpadov je povinný nakladat‘ alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do
systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na niiesta určené
obcou ado zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“;

j) koná v rozpore s 81 ods. 13— „Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a
prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, může sama alebo ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzt‘ahuje na distribútorov
vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných
batérif a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,
vykonávať ich zber na území obce může len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety
uzatvorenú aj zmluvu podl‘a * 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec
uzavrela zmluvu podľa * 59 ods. 2.“;

k) neposkytne obcou požadované údaje podl‘a * Sl ods. 17 — „Prevádzkovateľ kuchyne, držitel‘
komunálneho odpadu a držitel‘ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s
komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“.



2. Priestupky podľa odseku I písm. a) až k) prejednáva mesto. mé priestupky podľa zákona
o odpadoch prejednáva Okresný úrad. mé správne delikty‘ prejednáva Orgán štátnej sprán‘
odpadového bospodárstva.

3. Za priestupok podl‘a odseku 1 písm. a) až k) móže mesto uložiť pokutu do I 500 eur.
4. Mesto móže právnickej osobe alebo 1zickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do

výšky 6638 eur, ak:
a) poruší toto VZN;
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší

vzhl‘ad alebo prostredie mesta, alebo ak znečisti verejné priestranstvo aiebo odkladá veci
mimo vvhradených miest.

5. Pokutu podľa odseku 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, ked‘ sa mesto dozvedelo o tom,
kto sa konania podľa odseku S dopustil, najneskór však do troch rokov od porušenia nariadenia.
Pri ukíadani pokút sa prihliada najmä na závažnost‘, spósob, čas trvania a následky protiprávneho
konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení jeho zmien). Pokuta je príjmom
mesta.

6. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávani priestupkov
(Zákon NR SR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

7. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odsekov I a 4 sú prijmom rozpočtu mesta.

Časť piata
Záverečné ustanovenia

32
Zrušovacie ustanovenia

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 5/2006 z 22.06.2006 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves.

33
Záverečné ustanovenia

I. Ďalšie povinnosti fyzických osób, právnických osůb a ‘zických osób oprávnených na podnikanie,
ktoré im vyplývajú zo zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj mých zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Č. 9/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta SpišskáNová Ves od 02.12.2015.

3. Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
na zasadnutí dňa 16.12.2015, pod č. 132/2015; všeobecne záväzné nariadenie bob vyhlásené
vnesením na úradnej tabuli 7.12.2015 a nadobúda účinnost‘ dňom 01 .01.2016.
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