Mesto Spiš
ské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č
. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš
ích zmien a doplnkov, a na
základe zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vydáva pre katastrálne územie Mesta Spiš
ské Podhradie a mestskej č
asti Katúň
(ďalej len územie mesta).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zbere, preprave a zneš
kodň
ovaní komunálneho odpadu

Čl. I.
Základné pojmy
1 . Pôvodca odpadu je kaž
dý, koho činnosť
ou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmieš
avanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľich výsledkom je zmena povahy alebo
zlož
enia týchto odpadov. (§2 ods.2 zákona o odpadoch)
2. Drž
iteľodpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza. (§2 ods.3 zákona o odpadoch)
3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta a miestnej č
asti
Katúňpri č
innosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri č
innosti
právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľ
ov, ako aj odpady vznikajúce pri
č
innosti mesta pri č
istení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta,
a pri údrž
be verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. (§ 2 ods. 14 zákona o odpadoch)
Zoznam konkrétnych odpadov tvoriacich komunálny odpad, vyplýva zo zoznamu
komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bež
ných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľ
om, na vykonanie ktorých sa nevyž
aduje
stavebné povolenie a postač
uje ohlásenie stavebnému úradu (mestu) alebo pri ktorých nie
je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (mestu). /§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm.
h) zákona č
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení/
5. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpeč
nú vlastnosťalebo viac
nebezpeč
ných vlastností uvedených v prílohe č
. 4 k zákonu č
. 223/2001 Z. z.
Čl. II.
Úč
el odpadového hospodárstva
1 . Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzaťvzniku odpadov a obmedzovaťich tvorbu najmä rozvojom technológií
š
etriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, č
o
možno najmenej zvyš
uje množstvo odpadov a č
o mož
no najviac zniž
uje zneč
isť
ovanie
ž
ivotného prostredia, vývojom vhodných metód zneš
kodňovania nebezpeč
ných látok
obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovaťodpady ich recykláciou, opätovným použ
itím alebo inými procesmi
umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je mož
ný alebo úč
elný postup podľ
a
písmena a),
c) využ
ívaťodpady ako zdroj energie, ak nie je mož
ný alebo účelný postup podľ
a písmen
a) alebo b),

1

d) zneš
kodňovaťodpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľ
udí a nepoš
kodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je mož
ný alebo úč
elný postup
podľ
a písmen a), b) alebo c).
Čl. III.
Spoloč
né ustanovenia
1 . Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľ
om a
produkuje roč
ne viac než50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov,
vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosťpôvodcu odpadu vypracovaťprogram odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udrž
iavacích prác zabezpeč
ovaných fyzickou osobou (ďalej len "drobné stavebné odpady") mesto , na ktorého území tieto odpady
vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program odpadového hospodárstva
podľ
a zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúťnavzájom alebo spolu s mestom na
vypracovaní spoloč
ného programu.
3. Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností podľ
a odseku 1 povinní vypracovaťa
dodrž
iavaťschválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladaťs odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzaťv súlade so zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladaťs odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzaťaj v súlade s týmto rozhodnutím.
Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániťzdravie
ľ
udí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľ
a Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa:
a) ulož
iťalebo ponechaťodpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) zneš
kodniťodpad alebo zhodnotiťodpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneš
kodniťodpad vypúš
ť
aním a vhadzovaním do vodného recipientu (potokov),
d) riediťa zmieš
avaťjednotlivé druhy nebezpeč
ných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpeč
né za účelom zníženia koncentrácie prítomných š
kodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmieš
avaťs odpadmi z domácností,
f) vypúš
ťaťodpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g) ulož
iťalebo vypúš
ť
aťodpadové oleje a vypúš
ťaťakékoľ
vek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy alebo potokov.
7. Držiteľodpadových olejov, opotrebovaných batérii a akumulátorov je povinný ich
odovzdať len subjektu, ktorý je drž
iteľ
om autorizácie, t.z. osobitného oprávnenia
udeleného Ministerstvom ž
ivotného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na č
innosti smerujúce k zneš
kodňovaniu odpadov a
náklady na zneš
kodňovanie odpadov znáš
a drž
iteľodpadu, pre ktorého sa zneš
kodňovanie
odpadu, vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľodpadu nie je známy,
znáš
a ich posledný známy držiteľodpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad
pochádza.

9. Ak je drž
iteľodpadu známy, ale nezdrž
iava sa na území Slovenskej republiky, zabezpeč
í zneš
kodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady
drž
iteľ
a odpadu.
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10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľ
nosti zistí, ž
e na jeho nehnuteľ
nosťbol
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiťbezodkladne
okresnému úradu a mestu, v územnom obvode, ktorých sa nehnuteľ
nosťnachádza.
11. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu
š
tátnej správy alebo mesta požiada Policajný zbor SR o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľ
nosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je
povinná zabezpeč
iťzhodnotenie odpadu alebo zneš
kodnenie odpadu na vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľ
om, nakladá alebo inak zaobchádza s inými
ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzť
ahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia § 19 ods. 1 písmena b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i)
zákona č
. 223/2001 Z.z..
Čl. IV
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť
, ktorú mož
no mechanicky oddeliťa zaradiť
ako samostatný druh odpadu. (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch)
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta a s drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzaťv súlade s týmto vš
eobecne záväzným nariadením.
Taktiežje povinný:
a) zapojiťsa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) už
ívaťzberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladaťkomunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
úč
ely ich zberu na miesta urč
ené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v meste.
4. Vykonávaťzber, prepravu a zneš
kodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto č
innosti s mestom. Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu,
prepravy a zneš
kodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom
odpadového hospodárstva mesta a s týmto vš
eobecne záväzným nariadením.
5. Kto nakladá na území mesta s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosťs mestom a neuzatvorí zmluvu podľ
a
§ 39 ods. 7 zákona č
.223/2001 Z.z. do konca roku 2001, nemôže po tomto termíne túto
č
innosťďalej na území mesta vykonávať
.
6. Mesto pre plnenie povinností podľ
a § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je
oprávnené pož
adovaťod drž
iteľ
a komunálneho odpadu a od držiteľ
a drobného stavebného
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, potrebné informácie.
7. Držiteľkomunálneho odpadu a drž
iteľdrobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je
povinný na vyž
iadanie mesta poskytnúťpravdivé a úplné informácie súvisiace s
nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
8. Ak si držiteľodpadu objednal zber, prepravu a zneš
kodnenie odpadu u organizácii ktorá
má na túto činnosťs mestom uzatvorenú zmluvu, predlož
í do 14 dní po zneš
kodnení
odpadu mestu fotokópiu dokladu o jeho zneš
kodnení.
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Čl. V
Systém zberu, prepravy a zneš
kodňovania komunálneho odpadu.
1 . Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpeč
uje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej
území za úč
elom ich zhodnotenia alebo zneš
kodnenia v súlade so zákonom o odpadoch,
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov, na požiadanie, zabezpeč
uje zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) zabezpeč
uje priestor, kde môžu obč
ania odovzdávaťoddelené zlož
ky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu,
d) zabezpečuje podľ
a potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za úč
elom ich zhodnotenia alebo zneš
kodnenia, oddelene vytriedených odpadov z
domácností s obsahom š
kodlivín ( napr. akumulátorové batérie, ž
iarivky, výbojky,
pneumatiky, oleje a pod.) a drobných stavebných odpadov.
Čl. VI
Zavedený systém zberu, prepravy a zneš
kodňovania komunálneho odpadu
1. Zberné nádoby sú vo vlastníctve platiteľ
a poplatku.
2. Vš
etci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní staťsa účastníkmi mestského
systému zberu komunálneho odpadu. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú úč
astníkmi systému
zberu komunálneho odpadu sú povinní prihlásiťsa na mestskom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné na
pož
iadanie zabezpečiťpotrebné zberné nádoby.
3. Separovaný zber odpadov bude v meste prebiehaťdonáš
kovým spôsobom. Pre tento
úč
el budú v meste na stálych miestach urč
ených mestským úradom umiestnené farebne
rozlíš
ené kontajnery. Drž
itelia odpadu môž
u separovaný odpad odovzdať
, za úhradu,
v zberni druhotných surovín:
a) Radoslav Vitko, Štefánikova č. 38
b) Ing. Štefan Hanigovský, Mariánske nám. č
.7
c) Ing. Peter Rusnák, Čerpacia stanica pohonných látok (odpadové oleje)
4. Nebezpeč
né zlož
ky komunálneho odpadu (ďalej NO) sa budú v meste triediťu
pôvodcov odpadu a drž
itelia odpadu ho budú odovzdávaťdo zberne druhotných surovín
podľ
a odseku 3 písm. b).
5. Umiestnenie zberných nádob
a) Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov.
Zberná nádoba bude umiestnená na chránenom mieste (najlepš
ie za oplotením v
predzáhradke rodinného domu a pod.) tak, aby nedoš
lo k jej odcudzeniu, prípadne jej
poš
kodeniu.
b) Umiestnenie zberných nádob v ostatných prípadoch (napr. pri bytových domoch,
prevádzkach podnikateľ
ov, v objektoch vo vlastníctve š
tátu alebo mesta a pod.) sú
jednotliví platitelia povinní dohodnúťs mestským úradom. Miesta pre sady nádob budú
zvolené tak, aby sa zohľ
adnili vhodné donáš
kové aj dostupné vzdialenosti a zároveň
hygienické a estetické podmienky. Tieto nádoby musia byťzabezpeč
ené tak, aby nebol
voľ
ný prístup cudzích osôb do odpadových nádob.
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6. Platitelia poplatkov sú povinní v deň zberu komunálneho odpadu zbernú nádobu
umiestniťčo najbliž
š
ie ku komunikácií, po ktorej jazdí zberné vozidlo od 6,00 hod.
7. Platitelia poplatkov sú povinní udržiavaťv okolí zberných nádob poriadok a č
istotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob (napr. pri bytových domoch a pod.) je
zakázané meniťzoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať
.
Čl. VII
Kal zo septikov
1. Ustanovenia pre zber a zneš
kodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celý kataster
mesta.
2. Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní
zabezpečiťna vlastné náklady zneš
kodňovanie kalov v súlade so vš
eobecne záväznými
predpismi.
3. Miesto zneš
kodňovania kalov zo septikov sa urč
uje: ČOV v meste Levoča.
4. Preprava kalov:
a) Vykonávaťzber, prepravu a zneš
kodňovanie kalov zo septikov môž
e na území mesta
len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
č
innosti s mestom, v súlade s ust. § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
b) Majitelia septikov sú povinní zabezpeč
iťvývoz kalu výluč
ne prostredníctvom takejto
organizácie.
c) Informácie o týchto organizáciách eviduje a poskytuje mestský úrad.
5. Kaž
dý majiteľseptika je povinný po dobu 3 rokov viest' evidenciu a uschovávať
doklady o zabezpeč
ení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho bezpeč
nej
likvidácii na určenom mieste. Poruš
enie tejto povinnosti je priestupkom podľ
a ust. § 80
ods. 1 písm. b zákona o odpadoch.
Čl. VIII
Drobný stavebný odpad a jeho zlož
ky
1. VZN, upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami stavebného odpadu:
170 000 Zmieš
aný odpad zo stavieb a demolácií
2. Drž
itelia drobného stavebného odpadu (ďalej DSO) sú povinní odpad prednostne
vytriediťna jednotlivé zlož
ky (druhy STAVEBNÉHO odpadu podľ
a katalógu odpadov:
kovy, drevo, sklo, plasty ...) a tieto účelne zhodnotiť
.
3. Zvyš
ný zmieš
aný stavebný odpad v malých množ
stvách a objeme (v rozsahu, ktorý
neobmedzí systém zneš
kodňovania komunálneho odpadu, nepoš
kodí alebo nepreť
aží
zberné nádoby ...) sú oprávnení jeho držitelia zneš
kodňovaťvo vlastných zberných
nádobách na zmesový komunálny odpad.
4. Pokiaľcelkové množ
stvo alebo veľ
kosťjednotlivých zlož
iek DSO neumož
ňuje jeho
zhromaž
ďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, musia jeho drž
itelia
využ
iťna zneš
kodnenie systém likvidácie objemného odpadu podľ
a článku IX tohto
VZN v rámci zberu objemového odpadu.
5. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromaž
ďovaťbezpeč
ným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výluč
ne na základe súhlasu mesta
takým spôsobom, aby nedochádzalo k poš
kodzovaniu ž
ivotného prostredia, nadmernému
znečisť
ovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpeč
nosti a zdravia ľ
udí.
6. Pokiaľ
' nie je možné zneš
kodniťDSO vyš
š
ie urč
eným spôsobom, sú povinní jeho
drž
itelia zabezpečiťprepravu a zneš
kodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom
a prostriedkami ustanovenými vš
eobecne záväznými právnymi predpismi. Zber, prepravu a
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zneš
kodňovanie DSO môž
e vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade
s ustanovením § 39 ods.7 zákona o odpadoch.
7. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovaťho do zberných nádob urč
ených pre
iných účastníkov systému zberu komunálneho odpadu (nádoby pre bytové domy na
verejne dostupných miestach a pod.).
Čl. IX
Systém zberu objemového odpadu
1. Zhromaž
ďovanie, zber a preprava objemového odpadu/200307/ sa uskutoč
ňuje najmenej
dvakrát roč
ne (par. 39 ods. 3 písm. b) zák. o odpadoch). Pre tento úč
el mestský úrad
zabezpečí u organizácie poverenej zberom umiestnenie veľ
koobjemových kontajnerov.
2. Mestský úrad zabezpečí informovanosťobč
anov vž
dy týž
deňdopredu a to obvyklým
spôsobom o čase od kedy do kedy budú kontajnery rozmiestnené a o mieste ich
umiestnenia. Zároveňupozorní občanov na druh odpadu, na ktorý sú urč
ené.
Čl. X
Odpad zo záhradkárskych osád
1. Odpadom zo záhradkárskych osád sa rozumie burina, neupotrebené zvyš
ky úrody,
konáre z orezávky stromov, lístie, tráva a pod.
2. Na zber odpadu zo záhradkárskej osady bude použitý veľ
koobjemový kontajner. Tento
kontajner bude pri osade umiestnený na jar a jeseň. Presný termín (doba od kedy do
kedy) umiestnenia bude oznámený mestským úradom obvyklým spôsobom týž
deňpred
dátumom zberu. Pre tento úč
el mestský úrad zabezpeč
í u organizácie poverenej zberom
umiestnenie predmetných veľ
koobjemových kontajnerov.
3. Mimo tejto doby sa záhradkárom ukladá povinnosťzhromaž
ďovaťodpad zo záhradky
na pozemku vlastnej záhradky.
Čl. XI
Zneš
kodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
„ elektoodpadu a biologický rozlož
iteľ
ného odpadu“
Tento dodatok vš
eobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi
(ďalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO – elektroodpadu
a biologický rozlož
iteľného odpadu jeho spôsobe separovania a nakladania s ním, o
mieste urč
enom na nakladanie týchto odpadov a na zneš
kodňovanie odpadov. VZN ďalej
upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO – elektoodpadu a biologický rozlož
iteľ
ného
odpadu, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľ
nosti a povinnosti oprávnenej
organizácie v záujme zaistenia ochrany ž
ivotného prostredia, bezpečnosti a zdravia
obč
anov a dodrž
iavania č
istoty a verejného poriadku na území mesta.
Podľ
a § 54a zákona č
. 733 / 2004, ktorým sa mení a dopĺ
ňa zákon č
. 223 / 2001 Z. z.
o odpadoch
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosťpotrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľ
a,
ktoré spadajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č
. 3a a ktoré sú určené na
použ
itie pri hodnote napätia do 1 000V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný
prúd.
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Podľ
a § 39 odsek 15 je obec povinná umožniťvýrobcovi elektrozariadení zaviesť
a prevádzkovaťna jej území systém oddeleného zberu elektorodpadu z domácností
a umožniťmu v rozsahu potrebnom na tento úč
el užívaťexistujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov; ak takú možnosťobec nemá, je povinná umož
niťvýrobcovi
elektrozariadení v uvedenom rozsahu zriadiťna jej pozemkoch zariadenie na zber
elektroodpadu z domácností. Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli
z postupu podľ
a prvej vety.
Výrobca elektrozariadení je podľ
a § 54e odsek 1 povinný zabezpeč
iťna vlastné náklady
individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak
pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13.
auguste 2005.
Výrobca elektrozariadení môž
e podľ
a § 54h odsek 3 uzatvoriťs obcou zmluvu o zavedení
a prevádzkovaní systému oddeleného zberu elektroodpadu na jej území
Čl. XII
Biologický odpad
Podľ
a Čl. I. zákona 24/2004 Z. z. (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) zneš
kodňovaťbiologický
rozložiteľ
ný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalš
ej zelene na
pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a obč
ianskych združ
ení, ak sú súč
asť
ou
komunálneho odpadu.
Podľ
a Čl. VI. zákona č
. 24/2004 Z. z, ktorým sa mení a dopĺ
ňa zákon o odpadoch tento
zákon nadobúda úč
innosťdňom 1.januára 2006 ktorý zakazuje zneš
kodňovaťbiologicky
rozlož
iteľ
ný odpad zo záhrad a z parkov vrátane cintorínov a z ďalš
ej zelene na
pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a obč
ianskych združení, ak sú súč
asť
ou
komunálnych odpadov.
Podľ
a § 39 ods.14 zákona 24/2004 Z.z. sú obce povinné zaviesťseparovaný zber papiera,
plastov, kovov, skla a biologicky rozlož
iteľ
ných odpadov. Toto ustanovenie nadobúda
úč
innosťdňom 1.januára 2006.
Biologický odpad je odpad z domácností a organický odpad vznikajúci na území mesta pri
č
innosti právnických alebo fyzických osôb, ako aj pri údržbe verejnej zelene, vrátane
parkov a cintorínov. Biologický odpad nesmie obsahovaťsuroviny s nadlimitným
obsahom cudzorodých látok, nerozlož
iteľ
né prímesi, mastnotu, zbytky pesticídov, ropné
uhľ
ovodíky, ť
až
ké kovy, kovové predmety (vrátane drôtov) a kamene. Obvykle sem patria
zelený bioodpad (tráva, lístie, burina, vinič
né prútie, kukurič
né kôrovie), odpad z dreva
(konáre, drevené triesky, hobliny a piliny), odpad z potravín (š
krupiny, zvyš
ky jedál,
odpad z kávy a č
aju, odpad z ovocia), slama, seno, extrementy zvierat (trus z hydiny,
moč
ovka, extrementy hovädzieho dobytka).
Čl. XIII
Zneš
kodňovanie
„ elektoodpadu a biologický rozlož
iteľ
ného odpadu“
a) Odpad zo zelene, biologicky rozložiteľ
ný odpad môž
u obč
ania priebežne od
1.1.2006 doviesťna vlastné náklady poč
as otváracích hodín do areálu kompostárne,
ktorá bude zriadená do konca tohto roka na pozemku terajš
ej skládky odpadu, kde
bude možné odovzdávaťbilogický odpad pracovníkovi, ktorý bude v urč
ených
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dňoch pri kompostárni. Kompostáreňbude označ
ená vývesnou tabuľ
ou, ktorá
obsahuje prevádzkovú dobu a druhy odpadov k odovzdávaniu.

Zakazuje sa :
1.vkladanie biologicky rozložiteľných odpadov do KUKA
nádob
2. ukladať elektroodpad medzi komunálny odpad, alebo
ukladaťna iné miesto ako je urč
ené
3. od 1. 1. 2006 sa podľ
a Zákona č
. 223/2001 o odpadoch č
l. VI.
ods. 4 §18 ods. 3 písm. g) bodu 4 zakazuje vykonávať
skládkovanie
opotrebovaných
pneumatík
a drvených
opotrebovaných
pneumatík, ktoré mož
no použ
iť ako
konš
trukč
ný materiál pri budovaní skládky, pneumatík
z byciklov a pneumatík s väč
š
ím vonkajš
ím priemerom ako
1400 mm na iné miesto ako je urč
ené mestom tzn. Zberné
suroviny VITTKO.
Čl. XIV
Doba zberu
1. Zber elektroodpadu sa bude vykonávaťkaždú poslednú sobotu v mesiaci firmou,
ktorá má udelenú autorizáciu MHM EKO – Domaňovce
2/a Zber biologický rozlož
iteľ
ného odpadu uloženého vo vreciach – v menš
ích
množstvách sa bude uskutočňovať 1x mesaš
ne
2/b Zber vo väč
š
ích množ
stvách je potrebné doviesťpriamo na kompostovisko
2 dní v týždni / piatok –sobota/
Čl. XV
Priestupky
Mesto vo veciach š
tátnej správy odpadového hospodárstva
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona NR SR
č
. 223/2001 Z.z.),
b) poskytuje držiteľ
ovi odpadu informácie o umiestnení a č
innosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území mesta a o držiteľ
och autorizácie udelenej Ministerstvom ž
ivotného
prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a
akumulátormi a starými vozidlami.
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýš
ľ
anom spôsobe nakladania s odpadmi so
stavebnej č
innosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
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(1) . Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneš
kodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods. 3 písm. b) zákona,
b) uloží odpad na iné miesto, nežna miesto určené mestom v tomto VZN (§ 18 ods. 3
písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona),
c) nesplní oznamovaciu povinnosťpodľ
ač
l. III. ods. 10 tohoto VZN (§ 18 ods. 6 zákona),
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými
odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), a k), alebo nesplní povinnosťpodľ
a § 189 ods. 1
písm. i),
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [ § 18 ods. 3 písm. d)]
f) neposkytne obcou pož
adované údaje podľ
a § 39 ods. 9,
g) nakladá s nebezpeč
nými odpadmi v rozpore s § 40,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
k) ak je drž
iteľ
om starého vozidla , nesplní povinnosťpodľ
a § 51 alebo § 53 ods. 6,
l) vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto zákonom alebo v odbornom posudku
uvedie nepravdivé údaje,
m) nezaplatí príspevok do Recyklač
ného fondu podľ
a § 54 ods. 1 alebo nezaplatí ho vč
as
alebo v ustanovenej sume,
n) nesplní povinnosťpodľ
a § 53 ods. 1 písm. b) alebo podľ
a § 53 ods. 5,
o) nesplní povinnosťzhodnotiťalebo zneš
kodniťodpad podľ
a § 18 ods. 7 alebo 9,
p) nesplní povinnosťpodľ
a § 19 ods.8,
r) nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom z demolácií v rozpore s § 47,
s) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.
(2). Za priestupok podľ
a
a) odseku 1 písm. a) ažc) a f) mož
no uložiťpokutu do 5 000 Sk.
b) odseku 1 písm. d), e), g) ažs) mož
no ulož
iťpokutu do 10 000 Sk.
(3). Priestupky podľ
a
a) odseku 1 písm. a) ažc), f) a s) prejednáva obec
b) odseku 1 písm. d), e), g) ažr) prejednáva obvodný úrad ž
ivotného prostredia
(4). Na priestupky a ich prejednávanie sa vzť
ahujú vš
eobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov 84) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5). Výnosy z pokút ulož
ených za priestupky podľ
a
a) odseku 1 písm. a) ažc), f) a s) sú príjmom rozpoč
tu obce,
b) odseku 1 písm. d), e), g), ažr) sú príjmom š
tátneho rozpočtu
Čl. XVI
Pokuty právnickým osobám
1. Primátor mesta môž
e ulož
iťprávnickej osobe pokutu do výš
ky 100 000.-Sk, ak
právnická osoba poruš
í povinnosti vyplývajúce z tohoto vš
eobecne záväzného nariadenia
mesta. Pokuta je príjmom mesta.
2. Pokutu mož
no ulož
iťdo dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o tom, kto
sa konania podľ
a odseku 1 dopustil; najneskôr vš
ak do jedného roka od konania opod-
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statňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľ
a vš
eobecných predpisov o správnom konaní.

Čl. XVII
Závereč
né ustanovenia
1. Mestské zastupiteľ
stvo Mesta Spiš
ské Podhradie sa na tomto vš
eobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa: ..................
2. Dňom nadobudnutia úč
innosti tohto vš
eobecne záväzného nariadenia sa ruš
í vš
eobecne
záväzné nariadenie č
. 1/2001 o zbere, preprave a zneš
kodňovaní komunálneho odpadu
a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneš
kodňovanie komunálneho odpadu
schválené mestským zastupiteľ
stvom dňa 19.11.2001.
3. Návrh tohto vš
eobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie obč
anov, bol
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta dňa: .....................
4. Prijaté vš
eobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spiš
ské
Podhradie dňa ....................
5. Toto vš
eobecne záväzné nariadenie nadobúda úč
innosť1.1.2006

V Spiš
skom Podhradí dň
a.......................

Ing. Františ
ek Slebodník
primátor mesta Sp. Podhradie
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ZOZNAM KOMUNÁLNEHO ODPADU (Príloha č
. 1 k VZN)
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK
ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01

01
02
08
10
11
13
14
15
17
19
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01

37
38
39
40
41
99

20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03

papier a lepenka
O
sklo
O
biologicky rozlož
iteľ
ný kuchynský a reš
taurač
ný odpad
O
š
atstvo
O
textílie
O
rozpúš
ť
adla
N
kyseliny
N
zásady
N
fotochemické látky
N
pesticídy
N
ž
iarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľ
ovodíky
N
jedlé oleje a tuky
O
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlač
iarenské farby, lepidlá a ž
ivice obsahujúce nebezpečné látky
N
farby, tlač
iarenské farby, lepidlá a ž
ivice iné ako uvedené v 20 01 27
O
detergenty obsahujúce nebezpeč
né látky
N
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
cytotoxické a cytostatické liečivá
N
lieč
ivá iné ako uvedené v 20 01 31
O
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
N
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné č
asti
N
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35
drevo obsahujúce nebezpečné látky
N
drevo iné ako uvedené v 20 01 37
O
plasty
O
kovy
O
odpady z vymetania komínov
N
odpady inak neš
pecifikované
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU
Z CINTORÍNOV)
biologicky rozlož
iteľ
ný odpad
zemina a kamenivo
iné biologicky rozložiteľ
né odpady

20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
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O
O
O

20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03
20 03

01
02
03
04
06
07
99

zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z č
istenia ulíc
kal zo septikov
odpad z č
istenia kanalizácie
objemný odpad
komunálne odpady inak neš
pecifikované

Odpady sa č
lenia na tieto kategórie:
a) nebezpeč
né odpady, označ
ené písmenom N
b) ostatné odpady, označ
ené písmenom O.
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O
O
O
O
O
O

