VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo mesta Veľké Kapušany na základe ustanovení § 81 ods. 3 a 8 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na
ustanovenie § 4 ods. 3 písm g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a pre katastrálne územie mesta Veľké Kapušany toto:
Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Veľké Kapušany č. 134/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Veľké Kapušany
(nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)
Návrh tohto všeobecného záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení v neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:
Pripomienky písomne:
Pripomienky elektronicky:

14.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
30.09.2016

Mestský úrad Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1,
079 01 Veľké Kapušany
mestsky.urad@vkapusany.sk
§1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) bližšie upravuje nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií
a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností.
1. Toto nariadenie je záväzné pre pôvodcov odpadov, ktorými sú:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt;
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území
mesta, určenú na podnikanie;
c) fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta slúžiacej na
prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.
2. Účelom tohto VZN je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) upraviť na území Mesta Veľké Kapušany:
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a) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vznikajúcimi na celom katastrálnom území mesta a pri činnostiach organizovaných na
verejných priestranstvách, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj o určení miest na ukladanie,
zhromažďovanie a zhodnocovanie týchto odpadov, v súlade s programom odpadového
hospodárstva ( ďalej len POH ) Slovenskej republiky,
b) práva a povinnosti Mesta Veľké Kapušany, právnických a fyzických osôb pri
predchádzaní, vzniku a nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vyplývajú z osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Základné pojmy sú vymedzené v §2 až §5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov ( zákon o odpadoch) .
Mesto Veľké Kapušany zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta.
§3
Hierarchia odpadového hospodárstva
Mesto určuje záväznosť poradia priorít v hierarchii odpadového hospodárstva v súlade
s osobitným predpisom:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

§4
Program odpadového hospodárstva
1. Mesto Veľké Kapušany je povinné vypracovať POH, nakoľko obec, na území ktorej
ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350
ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce (§ 10
ods. 1 zákona o odpadoch). Pri jej spracovaní mesto vychádza z POH kraja.
2. Mesto je povinné schválený program dodržiavať.

§5
Práva pôvodcu odpadu
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1) Pôvodca odpadu má právo na:
a) zabezpečenie 1 100 l alebo 120 l zbernej nádoby alebo plastových vriec
zodpovedajúcim systému zberu,
b) zber a pravidelný odvoz komunálneho odpadu a vytriedených zložiek z
komunálneho odpadu podľa harmonogramu,
c) zber a odvoz objemného odpadu, a oddelene vytriedených odpadov z domácností s
obsahom škodlivín v mestom stanovenom termíne 2 krát do roka.
§6
Povinnosti pôvodcu odpadu
1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo
inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je ďalej povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych a triedených odpadov v Meste Veľké
Kapušany,
b) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené Mestom Veľké Kapušany a do zberných nádob a plastových
vriec zodpovedajúcich systému zberu komunálnych a separovaných odpadov meste Veľké
Kapušany,
c) užívať zberné nádoby a plastové vrecia zodpovedajúce systému zberu komunálnych
a separovaných odpadov v meste, pričom náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu a náklady na triedený zber financuje Organizácia
zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV)
d) riadiť sa podľa harmonogramu zberu komunálnych a triedených odpadov, pri
rodinných domoch v deň vývozu zbierané komodity umiestniť pred bránu do 06:30 hod.,
e) po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu, resp. vrecia na pôvodné miesto bez
zbytočného odkladu,
f) dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a to aj v okolí zberných nádob,
zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, resp. okamžité odstránenie vzniknutého
znečistenia odpadom,
g) sprístupniť zberné nádoby, resp. plastové vrecia na verejnom priestranstve mimo
uzatvorených nehnuteľností počas celého roka v stanovený deň podľa harmonogramu tak, aby
boli prístupné vozidlám realizujúcim odvoz odpadu,
h) ukladať odpady len do zberných nádob a plastových vriec na to určených, nie je
povolené ukladať odpady mimo zberných nádob a plastových vriec, s výnimkou biologicky
rozložiteľného odpadu v zmysle dopredu zverejneného harmonogramu na zber zeleného
odpadu v stanovenom termíne na základe presne uvedených lokalít a podmienok.
i) mať dostatočný počet kontajnerov a zberných nádob, v závislosti od počtu obyvateľov
rodinného domu, aby nedochádzalo k preťažovaniu, poškodzovaniu a nadmernému
hromadeniu odpadov v kontajneroch a zberných nádobách,
j) vykonávať podľa potreby dezinfekciu zberných nádob na komunálny odpad, najmä v
letnom období, najmenej však 1 x ročne ( zabezpečí si každý majiteľ zberných nádob),
k) zabezpečiť poriadok okolo zberných nádob a kontajnerov a nezhromažďovať okolo
nich odpad s obsahom škodlivín vrátane elektroodpadu, objemného odpadu, biologicky
rozložiteľného odpadu a stavebného odpadu. Pri rodinných domoch je za to zodpovedný
vlastník nehnuteľnosti,
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l) nevyberať odpad zo zberných nádob, vriec, kontajnerov a odpadových košov
umiestnených na verejnom priestranstve a neznečisťovať tak okolie,
m) nepoškodzovať zbernú nádobu, kontajner, ich označenie a ponechať ich na určenom
stanovišti,
n) neukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo vriec na komunálny odpad –
rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, problémové látky, pre ktoré existuje
zber alebo výkup napr.: odpadové motorové oleje, olovené akumulátory, lieky, horúci alebo
vychladnutý popol, uhynuté zvieratá, odpad zo žúmp a septikov, biologicky rozložiteľný odpad,
ktorý je možné skompostovať, alebo inak zhodnotiť a iný odpad, ktorý by svojim zložením
ohrozil životné prostredie, zdravie obyvateľov a zamestnancov oprávnenej osoby,
o) ohlásiť mestskému úradu najneskôr do jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vznik, zmenu a zánik zapojenia sa do
systému zberu,
p) platiť mestu miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle platného VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Meste Veľké Kapušany ,
q) správať sa tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného vývozu
odpadu alebo nespôsobil narušenie systému zberu,
r) nespaľovať, ani inak neznehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v
kontajneri, v záhrade a iných nehnuteľnostiach a na verejných priestranstvách,
s) umožniť prístup kontrolným orgánom – pracovníkom mestského úradu, na stanovište
kontajnerov alebo zberných nádob,
t) ak je držiteľom starého vozidla, zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla
na spracovanie držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel.
Povinnosti a práva mesta
1. Mesto je povinné zabezpečiť:
a) podrobnú informovanosť občanov o spôsobe zberu komunálneho odpadu, o zapojení
sa do triedeného zberu odpadov v meste, o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu
zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta alebo spôsobom mieste obvyklým,
b) zberné nádoby, kontajnery, vrecia zodpovedajúce systému zmesového zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
c) 2 krát ročne zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín (NO) vrátane elektroodpadu a objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia,
d) zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu, ktorý bol umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve mesta v rozpore so zákonom o
odpadoch (nelegálne skládky), ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu,
e) v rámci plnenia povinností podľa zákona o odpadoch uchovávať evidenciu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta,
f) vypracovať v súlade s Programom odpadového hospodárstva kraja návrh Programu
odpadového hospodárstva mesta pre KO a DSO, ktorý bude predložený na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu vo Veľkých Kapušanoch na dobu určenú v POH SR.
2. Mesto je oprávnené:
a) podľa § 109 písm. a) zákona o odpadoch prejednávať priestupky v odpadovom
hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladať pokuty za priestupky (§ 115
ods.2 písm.a))
b) požadovať od pôvodcov odpadu na území mesta informácie o množstve a druhu
vyprodukovaného odpadu,
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c) vyjadrovať sa k návrhom Programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na
území mesta,
d) uzatvárať zmluvy s oprávnenými osobami na nakladanie s odpadom,
e) rozhodnúť o úprave počtu alebo objemu zberných nádob a kontajnerov v prípade, ak
pôvodca neprispôsobí ich počet a objem množstvu ním produkovaného odpadu,
f) ak držiteľ starého vozidla nie je známy, odovzdať vozidlo na určené parkovisko
príslušnému orgánu štátnej správy podľa podmienok osobitného predpisu.
3. Mesto Veľké Kapušany:
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) vedie evidenciu podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s KO.
§7
Práva a povinnosti oprávnených osôb
1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s Mestom Veľké Kapušany (ďalej oprávnená osoba).
2. Oprávnená osoba je povinná:
a) nakladať s komunálnym odpadom, jeho zložkami a drobnými stavebnými odpadmi v
súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením, v rozsahu a spôsobom stanovenom v
zmluve,
b) disponovať príslušnými oprávneniami na vykonávanie danej činnosti vyplývajúcej z
osobitných predpisov a zmluvy uzatvorenej s mestom,
c) vypracovať a dodržiavať Harmonogram zberu komunálneho odpadu a triedeného
odpadu v meste, ktorý bude s mestom vopred odsúhlasený,
d) evidovať a uchovávať dokumentáciu o počte vyvezených nádob, kontajnerov a vriec
a uvedené údaje predkladať mestu,
e) zabezpečiť vývoz odpadu vozidlami v dobrom technickom stave, a v prípade
technickej poruchy na vozidle, alebo znemožnenia prístupu do mesta (napr.: haváriou,..)
zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu najneskôr deň po uvedenom termíne po
predchádzajúcom oznámení mestu,
f) nepoškodzovať zberné nádoby a kontajnery; ak sa preukáže poškodenie nádob a
kontajnerov oprávnenou osobou, táto je povinná zbernú nádobu alebo kontajner opraviť na
vlastné náklady, alebo vymeniť za nové,
g) dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce túto činnosť,
h) po vývoze umiestniť zbernú nádobu na miesto, kde bola pôvodne umiestnená
ch) ak v dôsledku premiestňovania, alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí
verejné priestranstvo, stanovište zberných nádob, alebo iný priestor, je oprávnená osoba
povinná znečistenie okamžite odstrániť,
i) evidovať množstvo vytriedeného odpadu,
j) minimálne raz ročne zabezpečiť dezinfekciu kontajnerov na území mesta,
k) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti osobitný súhlas na
výkon tejto činnosti,
l) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s Mestom Veľké Kapušany
m) vykonať na požiadanie obce mimoriadny vývoz komunálneho odpadu,
n) zabezpečiť na požiadanie mesta pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov.
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§8
Pravidlá zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe
zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať
aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.
(2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
(3) Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade
so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) používať zberné nádoby na iný účel ako je určené týmto VZN,
d) vhadzovať zmesový komunálny odpad do nádob určených na vytriedené zložky
komunálneho odpadu (nádoby na triedený zber),
e) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob okrem subjektu, ktorý má uzatvorenú
zmluvu s mestom na nakladanie s odpadmi (oprávnená organizácia),
f) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
g) meniť zoskupenie nádob na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob
(napr. pri bytových domoch a pod.); tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané oprávnenou
organizáciou,
h) do zberných nádob ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),
i) do zberných nádob ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií bytov, domov,
j) do zberných nádob ukladať objemný odpad, odpad zo zdravotníckych zariadení,
zdravotne závadné odpadky z výrobní a predajní potravín a mäsa (aj reštaurácií), iný odpad
živočíšneho pôvodu (perie, trus od domácich hospodárskych zvierat), nebezpečný odpad
(rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
obsahujúce látky, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické
a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov,
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,
k) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe; spaľovať
lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená
Hasičským a záchranným zborom; spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo
určené k spaľovaniu odpadu,
l) ukladať odpad mimo zberných nádob,
m) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácií,
n) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní
odpadových olejov do pôdy.
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§9
Komunálny odpad a jeho zložky
Toto VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho odpadu
(ďalej „KO“):
a/ Druhy KO z podskupiny TRIEDENÉ ZLOŽKY KO:
- 20 01 01 papier a lepenka O
- 20 01 02 sklo O
- 20 01 10 šatstvo O
- 20 01 11 textílie O
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky O
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
23, 20 01 35 O
- 20 01 39 plasty O
- 20 01 40 kovy O
b/ Druhy KO z podskupiny ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU
Z CINTORÍNOV:
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
- 20 02 02 zemina a kamenivo O
- 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady O
c/ Druhy KO z podskupiny INÉ KOMUNÁLNE ODPADY:
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad O
- 20 03 02 odpad z trhovísk O
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
- 20 03 04 kal zo septikov O
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
- 20 03 07 objemný odpad O
-20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované O
d/ Druhy KO z podskupiny OBALY /VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z
TRIEDENÉHO ZBERU KO/:
- 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
- 15 01 02 obaly z plastov O
- 15 01 03 obaly z dreva O
- 15 01 04 obaly z kovu O
- 15 01 05 kompozitné obaly O
- 15 01 07 obaly zo skla O
e/ Druhy KO z podskupiny INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ:
- 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03 O
§ 10
Systém zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
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1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mesto určuje nasledovné typy zberných nádob :
110 litrová oceľová alebo plastová nádoba ( KUKA ),
1100 litrový oceľový alebo plastový kontajner,
7000 litrový veľkoobjemový kontajner ( VOK ) – ramenový systém, na biologický
odpad, drobný stavebný odpad
špeciálne 1100 litrové kontajnery – žlté – na plasty, tetra pak
špeciálne 1100 litrové kontajnery – zelené – na sklo
špeciálne 1100 litrové kontajnery – modré – na papier
PVC vrecia na zber separovaného odpadu

2. Určené typy nádob sa prednostne doporučujú :
a) pri bytových domoch, obchodných a výrobných prevádzkach, organizáciách, úradoch
a všade tam, kde to podmienky umožňujú, sa určujú na zber odpadov 1100 litrové
kontajnery,
b) pri rodinných domoch sa určujú 110 litrové KUKA nádoby,
c) vo vybraných lokalitách v meste budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery VOK,
ktoré sú určené predovšetkým na likvidáciu odpadov väčších rozmerov, drobných
stavebných odpadov, ( VOK – y sú určené len pre občanov mesta, nie pre podnikateľov
),
3. Harmonogram vývozov jednotlivých nádob:
a) Pravidelný odvoz komunálnych odpadov, okrem separovaného zberu, je
zabezpečovaný minimálne:
1. raz za dva týždne u kontajnerov 1100 l,
2. raz za dva týždne u 110 l kuka nádob,
3. raz za dva týždne u ostatných foriem zberu odpadu.
b) Odvoz triedených zložiek komunálneho odpadu z miesta jeho vzniku sa vykonáva
minimálne raz za dva mesiace.
c) Odvoz triedených zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov sa riadi
harmonogramom zberu separovaného odpadu z domácnosti na príslušný kalendárny rok.
d) Odvoz objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov zabezpečí mesto najmenej dvakrát
do roka.
e) V čase mimo zberu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov podľa predchádzajúceho
odseku, ktorý zabezpečuje mesto, sú pôvodcovia týchto odpadov povinní zabezpečiť ich
uloženie na určený zberný dvor. Je zakázané ukladať tento odpad na stanovištiach vyhradených
na zber bežných komunálnych odpadov v mieste vzniku.
f) Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pre domácnosti s
výnimkou použitého jedlého oleja a to z dôvodu, že je to pre mesto ekonomicky neúnosné,
pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení
miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho
poplatku.
g) Čas odvozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu sa v meste
vykonáva od 6.00 do 18.00 hod.
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§ 11
Úlohy mesta pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
Mesto zabezpečuje plnenie úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi podľa
osobitného predpisu, okrem iných povinností
a) určuje systém zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, určuje cyklus
odvozu a v sporných prípadoch určuje druh a objem zberných nádob,
b) zabezpečuje zberné nádoby a kontajnery zodpovedajúce zberu komunálnych odpadov
a oddelene triedených zložiek odpadov podľa tohto nariadenia,
c) zabezpečuje zberný dvor na zhromažďovanie osobitných zložiek komunálneho odpadu
d) uzatvára zmluvu s osobami, ktoré vykonávajú zber, prepravu, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
e) poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta,
f) určuje ďalšie podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi,
g) prijíma ohlásenia vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej bol uložený
odpad v rozpore so zákonom a vykonáva potrebné opatrenia podľa zákona,
h) prejednáva priestupky a ukladá pokuty podľa osobitného predpisu,
i) separuje odpad zo zelene podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
schválenej vládou Slovenskej republiky,
j) zabezpečuje nakladanie s odpadom zo zelene alebo prostredníctvom zmluvného partnera
mesta Veľké Kapušany v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom za účelom materiálového zhodnotenia odpadu,
k) informuje pôvodcov a držiteľov o harmonogramoch zberu komunálnych odpadov, drobných
stavebných odpadov, elektroodpadu, separovaného odpadu a odpadov zo zelene podľa
potreby, objemových odpadov najmenej však jedenkrát do roka; zverejňuje harmonogramy
zberov v mieste obvyklým spôsobom najneskôr v termíne do 31.01. príslušného roka,
l) prijíma písomné oznámenia od prevádzkovateľa kuchyne o spôsobe zabezpečenia
nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom vrátane
jedlých olejov a tukov. Oznámenie musí obsahovať najmä názov prevádzkovateľa kuchyne,
kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO, kópiu zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho
platný zmluvný vzťah a doklad preukazujúci oprávnenosť zmluvnej strany na vykonávanie
danej činnosti,
m) kontroluje prevádzkovateľov kuchýň ako majú zabezpečený spôsob nakladania
s kuchynským a reštauračným odpadom vrátane jedlých olejov a tukov.

§ 12
Nakladanie s nebezpečnými zložkami komunálneho odpadu

1. Nebezpečné zložky z komunálneho odpadu je zakázané ukladať do zberných nádob
určených na komunálny odpad z domácností.
2. Mesto zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín.
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3. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy NO, zmiešavať jednotlivé druhy NO
navzájom alebo zmiešavať NO s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia
koncentrácie prítomných škodlivín.
4. Nepoužité liečivá po uplynutí expiračnej doby odoberajú lekárne na území mesta.
5. Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín v rámci mesta zabezpečujú firmy s oprávnením
udeleným na túto činnosť príslušnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
§ 13
Systém a zložky triedeného zberu odpadu
Vo Veľkých Kapušanoch v súčasnosti existujú nasledovné druhy triedeného zberu
odpadov:
• Odvozový zber - pre obyvateľov obytných domov
• Vrecový zber – výhodný pri rodinných domoch
• Prinášací (donáškový zber ) - pri realizácii zberu NO v rámci separovaného odpadu
prostredníctvom mobilného zariadenia v areáli Zberného dvora na ul. Mlynskej, vo Veľkých
Kapušanoch.
Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
Triedený odpad z obalov a z neobalových výrobkov v Meste Veľké Kapušany (papier,
sklo, plasty) sa ukladá do farebne rozlíšených plastových vriec pri rodinných domoch a do
farebne odlíšených (žltá – plasty, modrá – papier, zelená – sklo) 1100 l kontajnerov pri
obytných domoch. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša
výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia
osoba.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich
zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Triedený zber sa týka nasledovných zložiek komunálneho odpadu na území mesta :
a. elektroodpad z domácností
b. odpady z obalov a neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, plasty,
sklo)
c. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
d. veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky
e. jedlé oleje a tuky z domácností
f. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
g. odpad zo žúmp a septikov
h. použité šatstvo, obuv a textílie
§ 14
Elektroodpad z domácností
1. Na elektroodpad z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
2. Mesto má uzavretú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém
združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
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3. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. V prípade, že takúto možnosť nemá,
odovzdá takýto odpad oprávnenej organizácii prostredníctvom mesta.
4. Držiteľ EO je povinný EO odovzdať kompletný a nerozobratý.
5. Je zakázané umiestňovať EO ku zberným nádobám na KO na území mesta.
6. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.),
ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
§ 15
Použité prenosné batérie a akumulátory
1. Na použité prenosné batérie a akumulátory sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov.
2. Použité batérie a akumulátory z domácností, ktoré sú komunálnym odpadom majú
občania možnosť odovzdať 2 x do roka v termínoch dopredu určených mestom miestne
obvyklým spôsobom.
3. Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých batérií a
akumulátorov z domácností v rámci mesta zabezpečuje firma s oprávnením udeleným na túto
činnosť príslušnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva.
4. Použité prenosné batérie a akumulátory môžu občania odovzdať aj na predajných
miestach u distribútora batérií a akumulátorov.
5. Je zakázané opotrebované batérie a akumulátory vhadzovať do nádob určených na
zber komunálnych odpadov alebo nádob na triedené zložky komunálnych odpadov v meste.
§ 16
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a
zdravotnícke pomôcky
1.Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými
osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na
verejné priestranstvá mesta.
§ 17
Jedlé oleje a tuky z domácností
1. Za odpadové oleje sa na účely zákona o odpadoch a tohto nariadenia považujú všetky
minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli
pôvodne určené, a to najmä mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne
mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje atď.
2. Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v
súlade s osobitnými predpismi. Ak to nie je možné, je povinný odovzdať ich v uzavretej nádobe
v rámci triedeného zberu v meste na základe dopredu zverejneného harmonogramu na zberné
miesto na to určené.
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§ 18
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
(1) Prevádzkovatelia kuchyne na území mesta sú povinní zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom.
(2) Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní
a) zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby
vhodné na ukladanie takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu
obsahu z nádoby, a pod.),
b) zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu
nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných
nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1x za 7 dní,
c) primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie
tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a verejnosť,
d) zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich
pozemkoch alebo pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na
verejných priestranstvách je zakázané.
(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane
nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou
miestneho poplatku).
(4) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky.
(5) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom
si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
(6) Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad pre domácnosti s
výnimkou použitého jedlého oleja a to z dôvodu, že je to pre mesto ekonomicky neúnosné,
pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení
miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho
poplatku.

§ 19
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
1. Biologický rozložiteľný odpad z údržby zelene a kompostovateľný odpad zo záhrad
musí byť zhodnocovaný na pozemku spravovanom vlastníkom, resp. užívateľom záhrady.
Mesto Veľké Kapušany v zmysle dopredu zverejneného harmonogramu na zber „ zeleného
odpadu“ 1 x ročne zrealizuje bezplatný zber BRO na území mesta podľa lokalít a vopred
stanovených podmienok.
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2. Biologicky rozložiteľný odpad z verejných priestranstiev mesto zhodnocuje na
obecnom kompostovisku - na vlastnom pozemku v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Okrem mestom zverejneného termínu na zber „zeleného odpadu“ je zakázané ukladať
BRO na verejné priestranstvo /pred nehnuteľnosť/. V prípade záujmu zo strany obyvateľov
mesto zabezpečí odvoz BRO prostredníctvom oddelenia technických služieb za úhradu na
základe predchádzajúcej dohody obidvoch strán.
4. Iné nakladanie s BRO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob, určených
pre iné zložky komunálneho odpadu alebo nádoby určenej na zber komunálneho odpadu.
§ 20
Odpad zo žúmp a septikov
Prevádzkovateľ žumpy je povinný:
a) vybudovať a prevádzkovať nepriepustnú žumpu tak, aby nedochádzalo k žiadnym
únikom skladovaných odpadov do okolia a k ohrozeniu alebo poškodzovaniu zdravia
obyvateľov, alebo životného prostredia a musia byť vybudované v súlade s platnými STN,
b) s prihliadnutím na objem žumpy zabezpečovať jej vyprázdňovanie a zneškodňovanie,
resp. zhodnocovanie odpadu v dostatočných časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku do
okolia,
c) zabezpečiť si prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo žumpy a septika
sám, na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnenej osoby,
d) predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu mesta doklad o preprave a zhodnotení,
resp. zneškodnení odpadov zo žumpy a septika,
e) uchovávať doklady potvrdzujúce, že odpady zo žumpy a septika boli vyvezené v
súlade s týmto nariadením po dobu 3 rokov od dátumu prepravy.
§ 21
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej len
“poplatok”, platí mestu pôvodca odpadu.
(2) Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne
záväzným nariadením mesta.
(3) Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber,
prepravu a zneškodňovanie.
§ 22
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1.Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej
len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu v Michalovciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v
ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
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2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonne umiestnenie odpadu v
územnom obvode mesta, oznámi túto skutočnosť mestu písomne na adresu mestského úradu.
3.Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že
na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad v Michalovciach, Odbor
starostlivosti o životné prostredie.
4. Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku nepovolenej
skládky odpadov na jeho pozemku.

§ 23
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o
odpadoch], b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre
ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o
odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu
do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33
eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona
o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva prostredníctvom:
a/ povereného zamestnanca mesta Veľké Kapušany
b/ príslušníci MsP
c/ orgánov štátnej správy v rozsahu svojej činnosti.
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§ 24
Kontrola dodržiavania ustanovení VZN
(1) Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení
vykonávať:
a) Mestská polícia,
b) poverení zamestnanci mesta,
c) hlavný kontrolór,
d) iné osoby poverené primátorom.
§ 25
Záverečné ustanovenia
1 Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 14.09.2016 na úradnej tabuli Mesta Veľké Kapušany a
zverejnený na internetovej stránke Mesta Veľké Kapušany.
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Veľké Kapušany dňa
05.10.2016 a nadobúda činnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia t.j. 21.10.2016.
3. Týmto nariadením sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 122/2013 zo
dňa 26.09.2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne
a elektroodpadov z domácností na území mesta Veľké Kapušany.

Mgr. Peter Petrikán
primátor mesta

