Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta: 6.6.2016
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 21.6.2016
VZN zverejnené na úradnej tabuli a na webe mesta Nemšová: .............................
VZN nadobúda účinnosť: ...............................
Mestské zastupiteľstvo mesta Nemšová na základe ust. § 4 ods. 3 písm. wg) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Nemšová

I. ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchyne, použitých batérií
a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť
ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie a čistotu v
meste.
2. VZN vymedzuje práva a povinnosti mesta, fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území mesta.
3. VZN upravuje nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri činnosti na niektorých
osobitných územne vymedzených funkčných plochách resp. objektoch na území mesta (napr. chatové,
záhradkárske osady a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní podujatí pre verejnosť na
verejných a otvorených priestranstvách.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Odpad:
a) odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť, odpadom nie je odpad
odovzdaný na použitie do domácnosti.
b) komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 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, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a
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priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb,
c) zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu,
d) triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky KO,
e) zmesový komunálny odpad (ďalej ZKO) je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu,
f) drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO,
g) objemné odpady* sú komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať
štandardnými nádobami (110 litrovými a 1100 litrovými), alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý
nie je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu
vývozu,
h) biologicky rozložiteľný odpad (BRO) je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo
aeróbnym spôsobom,
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,
i) uličné smeti* sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc, odpad z čistenia kanalizácie a zmesový
KO, ktorý vzniká pri pobyte na verejných a otvorených priestranstvách,
j) nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu (§2 ods. 9 zákona o odpadoch),
k) kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky KO v určenom čase,
l) množstvový zber je zber ZKO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok ustanovený
podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie §81 ods. 12 zákona
o odpadoch

2. Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom
a) 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,
b) hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
1) predchádzanie vzniku odpadu,
2) príprava na opätovné použitie,
3) recyklácia,
4) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
5) zneškodňovanie,
c) nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu,
d) zber odpadu je zhromažďovanie, triedenie a dočasné uloženie odpadu na účely prepravy do
zariadenia na spracovanie odpadov,
e) zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve...
f) zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie,
g) skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov,
h) pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov,
i) držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, u ktorej sa odpad nachádza,
j) vývozca KO alebo DSO alebo triedených zložiek KO je fyzická osoba alebo právnická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá realizuje zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zabezpečuje
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zneškodňovanie KO, alebo jeho zložiek, alebo DSO na základe zmluvy na vykonávanie týchto
činností uzatvorenej s mestom Nemšová,
k) zberná nádoba je nádoba určená na uloženie zložiek KO, veľkoobjemový kontajner (VOK) alebo
zberné vrece,
l) okolie zbernej nádoby je plocha vymedzená vzdialenosťou 2m všetkými smermi od stanovišťa
zbernej nádoby,
m) rodinný dom a bytový dom podľa stavebného zákona :
- rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom
z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie( § 43b ods. 3
stavebného zákona),
- bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným
hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43b ods.2 stavebného zákona).
3. Platiteľ poplatku
Podľa zákona o miestnych poplatkoch: Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník,
ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania,
d) podmienky miestneho poplatku za KO a DSO upravuje "VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová" a jeho prílohy
4. Vyhradené výrobky, vyhradený prúd odpadov
Vyhradené výrobky: sú obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory,
pneumatiky, vozidlá.
Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, čiže odpady z obalov,
odpady z neobalových výrobkov, elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky
a staré vozidlá.
Triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu
odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov a nie obec (nezahŕňajú sa do miestneho
poplatku).
Dôsledné triedenie komunálneho odpadu u pôvodcu a tým znižovanie množstva zmesového
komunálneho odpadu, má vplyv na náklady obce.

5. Všeobecné zákazy
Zakazuje sa:
1. Uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o
odpadoch.
2. Zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
3. Zneškodňovať skládkovaním:
a) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného
odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
b) kvapalné odpady
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c) vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
4. Zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol
vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.
5. Spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach.

II. ČASŤ
Základné práva a povinnosti
Článok č. 1
Práva a povinnosti pôvodcu odpadu
A) Pôvodca odpadu má právo na:
1. Poskytnutie zberných nádob v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu.
2. Zber a pravidelný odvoz využiteľných zložiek podľa podmienok uvedených v tomto VZN.
3. Zber objemného odpadu, DSO a oddelene vytriedených nebezpečných odpadov.
4. Zber, pravidelný odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
5. Náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností.
6. Informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu, harmonograme odvozu zložiek komunálneho
odpadu a DSO, zberných miestach a zozname oprávnených osôb, efektívnosti a úrovni triedenia
jednotlivých zložiek KO, spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia podľa podmienok tohto VZN.
B) Pôvodca odpadu je povinný:
1. Stať sa účastníkom mestského systému zberu KO a DSO a uplatňovať hierarchiu odpadového
hospodárstva.
2. Trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t.j.v maximálne možnej miere predchádzať a
obmedzovať vznik odpadov, vytrieďovať druhotne využiteľné zložky KO, látky a materiály
s nebezpečnými vlastnosťami, aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu
3. Platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO.
4. Dodržiavať a plniť Program odpadového hospodárstva (ďalej POH) mesta Nemšová.
5. Zadovážiť si prenájom potrebného množstva zberných nádob na zmesový odpad od mesta.
6. Prispôsobiť počet a objem nádob predpokladanému množstvu odpadov a frekvencii ich vývozu,
pričom pôvodca, držiteľ je povinný rešpektovať harmonogram vývozu odpadu v meste.
7. Po dohode s mestom vybrať vhodné stanovište na umiestnenie zberných nádob.
8. Chrániť zbernú nádobu pred poškodením a odcudzením.
9. V prípade poškodenia prenajatej nádoby vinou pôvodcu - držiteľa, oprava sa vykoná na jeho
náklady. Ak dôjde k trvalému poškodeniu nádoby, je povinný si zadovážiť novú.
10. Odcudzenie, alebo poškodenie nádoby je nutné ihneď hlásiť vlastníkovi zberných nádob, ktorým
je mesto Nemšová.
11. Postarať sa o to, aby boli nádoby s KO riadne pripravené na odvoz, t.j. aby bol umožnený prístup
k nádobám a odpad riadne uložený v nádobách.
12. Zbernú nádobu a stanovište udržiavať v čistote na vlastné náklady. Na miestach hromadného
umiestnenia zberných nádob je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom odpadu.
13. Pri akejkoľvek manipulácii s KO napr. vynášaní, vysýpaní odpadu do nádoby je každý povinný
dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu verejných a otvorených priestranstiev, najmä okolia
zberných nádob, okamžite odstrániť spôsobené znečistenie a zbernú nádobu po uložení odpadu
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riadne uzatvoriť.
14. Na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť, alebo organizuje podujatie pre verejnosť na
verejných priestranstvách na území mesta sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto VZN.
15. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť na vlastné náklady odovzdanie starého
vozidla na spracovanie osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých
vozidiel.
16. Nový platiteľ poplatku je povinný prihlásiť sa na MsÚ do jedného mesiaca odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok za KO a DSO, kde mu bude vyrúbený poplatok podľa VZN o poplatku
za KO a DSO.
17. Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište
zbernej nádoby, poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO a
hodnoverne preukázať spôsob nakladania s KO a DSO.
18. Pri sporoch, či sa právo alebo povinnosť vzťahuje na pôvodcu alebo držiteľa odpadu sa vztiahne
právo alebo povinnosť na platiteľa miestneho poplatku.

Článok č. 2
Práva a povinnosti mesta – držiteľa KO a DSO
1. Mesto :
a) určuje činnosť v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a DSO na území mesta. Zabezpečuje
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo
najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych
odpadov,
b) realizuje prostredníctvom vývozcu triedený zber KO a DSO v zmysle schváleného Programu
odpadového hospodárstva a systému triedeného zberu,
c) zabezpečuje dostatok zberných nádob na KO, na oddelené zložky KO v rámci triedeného zberu,
označí ich a určí presné stanoviská zberných nádob,
d) prevádzkuje mestský zberný dvor,
e) eviduje záznamy o počte a druhu zberných nádob, množstve zneškodneného a zhodnoteného KO,
nákladoch a príjmoch,
f) oboznamuje všetkých pôvodcov resp. držiteľov odpadov so schváleným harmonogramom vývozu
odpadu spôsobom v mieste obvyklým,
2. S cieľom zvyšovať povedomie a zapojenie pôvodcov na území mesta na úseku predchádzania,
obmedzovania, opätovného využitia, triedenia, recyklácie a znižovania nebezpečnosti KO a DSO,
mesto spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými
združeniami, podnikateľmi, podnikmi a pod.,
3. Mesto vydáva stanoviská:
a) k investičnej činnosti v oblasti nakladania s KO
b) k začatiu podnikateľskej činnosti v oblasti nakladania s KO
c) k zámerom činností, ktoré sa dotýkajú nakladania s KO
4. Mesto je podľa §113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97
ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t), zákon a o odpadoch. Mesto zaujíma stanovisko k zriadeniu
zariadenia na zber ("zberne príp. výkupne") na svojom území, aj ku konkrétnym odpadom, ktoré sa v
danej zberni/výkupni budú zberať resp. vykupovať, najmä so zameraním na zber resp. výkup odpadov
od fyzickej osoby - občana.
5. Vedie evidenciu právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorí na území mesta
podnikajú v oblasti nakladania s KO a poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta.
6. Mesto prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona č.79/2015
Z.z. o odpadoch).
7. Mesto vydáva svoje predpisy, nariadenia a povolenia týkajúce sa odpadového hospodárstva. Bez
súhlasu príslušného úradu štátnej správy a mesta nie je na území mesta akékoľvek nakladanie s
odpadmi možné.
8. Mesto vypracúva Program odpadového hospodárstva (ďalej len POH) mesta.
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9. Mesto určuje a schvaľuje:
a) uzatvorenie zmluvy s vývozcom odpadu, ktorý bude vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie
KO a DSO na území mesta,
b) poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a DSO, ktoré vznikli na
území mesta,
c) ďalšie koncepčné materiály mesta týkajúce sa odpadového hospodárstva.
10. Mesto odstráni staré vozidlo a následne umiestni na určené parkovisko, ak držiteľ starého
vozidla nezabezpečil na vlastné náklady odstránenie takéhoto vozidla. Mesto odstraňuje staré
vozidlá z miesta iného, ako cesta alebo verejné priestranstvo ( tu pripadá právo na správcu cesty), na
ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta.
Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla .
11. Mesto zabezpečuje vývoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov.
12. Mesto je povinné zabezpečiť minimálne 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín.
13. Mesto môže zaviesť množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov
komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov za podmienok
podľa § 81 ods. 18 a 19 zákona o odpadoch.
14. Mesto je povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Článok č. 3
Práva a povinnosti vývozcu odpadu
Vývozca je povinný:
1. Vykonávať nakladanie s KO, jeho zložkami a DSO v súlade a v rozsahu ustanovenom v zmluve o
nakladaní s KO uzatvorenej s mestom.
2. Mať zabezpečené zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prípadne iné vhodné nakladanie s
vyvážaným odpadom, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi.
3. Materiálovo zhodnocovať odpady. Ak to nie je preukázateľne možné, zneškodňovať odpad
skládkovaním alebo postúpiť zneškodňovanie autorizovaným subjektom.
4. Minimalizovať škodlivosť KO a DSO.
5. V spolupráci s mestom vypracovať harmonogram vývozu KO a vývozu triedených zložiek.
Harmonogram je povinný aktualizovať podľa potreby. Vývozný interval pre ZKO nesmie byť dlhší
ako 14 dní.
6. V spolupráci s mestom vykonávať identifikáciu miest s nedostatočnou alebo nadbytočnou kapacitou
zberných nádob a na základe výsledkov vypracovať optimálne zvozové cykly a trasy pre zvozové
vozidlá.
7. V spolupráci s mestom oboznámiť obyvateľstvo s harmonogramom vývozu odpadu spôsobom v
mieste obvyklým.
8. Pri poškodení nádoby nahlásiť mestu jej výmenu resp. opravu, pričom v prípade poškodenia vinou
pôvodcu/držiteľa, je oprava, resp. výmena na jeho náklady.
9. Musí dbať o to, aby odpady boli vyvážané pravidelne a nedochádzalo k preplňovaniu zberných
nádob, alebo k znečisťovaniu stanovišťa v dôsledku oneskoreného vývozu.
10. Vykonávať podľa potreby dezinfekciu zberných nádob na KO.
11. Evidovať a uchovávať záznamy o počte a druhu vývozov zberných nádob, množstve a spôsobe
zhodnotenia a zneškodnenia ZKO, vytriedených zložiek KO a DSO, o počte zberných nádob,
nákladoch a príjmoch týkajúcich sa predmetu zmluvy s mestom o nakladaní s KO a DSO a na
požiadanie ich predložiť kontrolným orgánom mesta.
12. Odstrániť znečistenie stanovišťa vzniknuté pri vývoze KO na vlastné náklady.
Článok č. 4
Povinnosti právnických a fyzických osôb disponujúcich bytovým fondom
1. Právnické a fyzické osoby disponujúce bytovým fondom (bytové podniky a družstvá, majitelia
rodinných domov a ostatných bytových priestorov) alebo ich nájomcovia sú okrem povinností
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podľa článku 1 časti II tohto VZN povinní požiadať MsÚ o zabezpečenie zbernej nádoby :
a) rodinné domy minimálne 1 ks zbernej nádoby o objeme 110 l, alebo 120 l na každú domácnosť s
počtom osôb 1-5 s vývozom 1x za 14 dní,
b) bytové domy minimálne 1 ks zbernej nádoby o objeme 1 100 l pre 10-12 osôb s vývozom 1x za
14, alebo pre 20-24 osôb pri vývoze 1x za 7 dní,
2. Množstvo a objem nádob, resp. vývozný cyklus je možné upraviť podľa potreby v prípade, ak sa
na území mesta, alebo v jednotlivých lokalitách vytvoria také podmienky pre zabezpečenie triedeného
zberu, že dôjde k výraznému zníženiu objemu zmesového odpadu. O množstve a objeme nádob
rozhodne MsÚ na základe výsledkov kontroly.
3.Každý vlastník rodinného domu je povinný najneskôr do 6:00 hod ráno umiestniť zbernú nádobu na
verejne prístupné priestranstvo v blízkosti rodinného domu.
4. Vlastník rodinného domu zodpovedá za pridelenú nádobu.
Článok č. 5
Povinnosti právnických a fyzických osôb disponujúcich nehnuteľnosťami
na rekreáciu a garážami
1. Vlastníci nehnuteľností slúžiacich na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada,
byt, nebytový priestor sú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu § 77 zák. č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a v znení čl. V zákona o odpadoch.
2. Vlastníci/užívatelia chát v chatovej oblasti a v záhradkárskych osadách sú povinní uskutočňovať
triedenie odpadu na jednotlivé zložky KO, triediť biologicky rozložiteľný odpad a následne
zabezpečiť jeho ekologické zhodnotenie prostredníctvom Regionálneho centra biologicky
rozložiteľného odpadu v meste Nemšová, alebo kompostovať na vlastnom pozemku. Ostatné
vytriedené zložky odpadu sú pôvodcovia povinní odviezť a uložiť na zbernom dvore odpadov alebo v
nádobách na to určených v meste.
3. Vlastníci/užívatelia sú povinní udržiavať verejné a otvorené priestranstvá v okolí týchto území
v čistote a poriadku. Je zakázané akýkoľvek odpad z chatovej oblasti a záhradkárskych osád ukladať
na verejných priestranstvách a zakladať nepovolené skládky.
4. Zakazuje sa:
a) biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob na komunálny odpad,
b) ukladať odpad zo záhrad v záhradkárskych osadách, ktorý nie je možné skompostovať, mimo
územia ZO a zakladať tak nepovolené skládky.
5. Vlastníci alebo užívatelia garáží sú povinní umiestniť prípadný zmesový komunálny odpad do
príslušných zberných nádob, pridelených k adrese trvalého, prípadne prechodného bydliska.
6. Pôvodca/držiteľ oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín, ktoré vznikli pri údržbe a
opravách vozidiel fyzickými osobami sú povinní tieto odpady odovzdať počas zvozov takéhoto
odpadu, ktoré zabezpečí mesto zmluvne s vývozcom a občanov vopred informuje spôsobom v mieste
obvyklým.
Článok č. 6
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených podnikať
1. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať je povinná dohodnúť s mestom podľa
predpokladaného druhu a množstva produkovaného komunálneho odpadu počet a druh zberných
nádob, prípadne zberných plastových vriec, vývozný cyklus a umiestnenie zberných nádob tak, aby
ich umiestnenie nerušilo vzhľad okolia. V prípade sporných stanovísk rozhoduje mesto na základe
žiadosti pôvodcu odpadov, v ktorej žiadateľ zdôvodní opodstatnenosť svojej žiadosti, napr. zmena
prevádzky, technológie.
2. Nájomca stánku alebo stola na určenom predajnom mieste je povinný nakladať s komunálnym
odpadom na základe pokynov pracovníka mesta. Komunálny odpad je povinný odviezť a uložiť v
nádobách na to určených. Biologicky rozložiteľný odpad, vzniknutý pri predaji ovocia a zeleniny
(zvyšky z ovocia a zeleniny) je nájomca povinný odviezť do Regionálneho centra biologicky
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rozložiteľného odpadu v meste Nemšová na vlastné náklady alebo iného zariadenia na zhodnotenie
BRO.
3. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať sa zakazuje vhadzovať odpad, ktorý
vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa do nádob alebo vriec určených na komunálny odpad.
Článok č. 7
Množstvový zber
1. Mesto Nemšová zavádza množstvový zber len pre právnické osoby a podnikateľov. Mesto
vydáva na účely oddeleného zberu odpadu, vyprodukovaného žiadateľom o množstvový zber,
plastové vrecia s objemom 100 l s potlačou. Miesto ukladania a odvozu oddeleného odpadu určí
mesto na základe dohody s osobou, ktorá požiadala o množstvový zber.
2. Mesto zavedie množstvový zber právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej podnikať
(ďalej len osoba) len na základe písomnej žiadosti, ak osoba preukáže, že množstvo ňou
vyprodukovaného komunálneho odpadu je presne merateľné a je vhodne zabezpečené pred stratou,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. O množstvový zber je potrebné žiadať opakovane každý rok.
4. Ďalšie podmienky množstevného zberu upravuje "VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová" a jeho prílohy.

III. Časť
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom (ZKO), drobnými stavebnými odpadmi
(DSO), spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok, odpadom zo septikov a uličnými smeťami
Článok č. 1
Systému zberu a prepravy ZKO v meste
1. Objem zbernej nádoby / počet osôb / frekvencia vývozu
a) rodinné domy minimálne 1 ks zbernej nádoby o objeme 110 l, alebo 120 l na každú domácnosť s
počtom osôb 1-5 s vývozom 1x za 14 dní,
b) bytové domy minimálne 1 ks zbernej nádoby o objeme 1 100 l pre 10-12 osôb s vývozom 1x za
14, alebo pre 20-24 osôb pri vývoze 1x za 7 dní.
2. Povinnosti pre systém zberu ZKO:
Práva a povinnosti vývozcu odpadu sú uvedené v článku 3, časti II. tohto VZN. Vývozca ZKO v meste
je uvedený na webovej stránke mesta v záložke „Odpadové hospodárstvo“.
Povinnosti právnických a fyzických osôb disponujúcich bytovým fondom sú uvedené v časti II. článok
č. 4 tohto VZN.
Povinnosti právnických a fyzických osôb disponujúcich nehnuteľnosťami na rekreáciu a garážami sú
uvedené v časti II. článok č. 5 tohto VZN.
Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených podnikať sú uvedené v časti II. článok 6. tohto
VZN.
Pravidlá zavedenia množstvového zberu sú uvedené v časti II. článok 7. tohto VZN.
3. Odpady, ktoré je zakázané ukladať do nádob na ZKO:
a) zložky KO, pre ktoré je organizovaný triedený zber: sklo, plasty, papier, tetrapaky, BRO, textil,
elektroodpad
b) objemný odpad, DSO
c) odpad z čistenia kanalizácie
d) odpad z čistenia ulíc
e) odpad s obsahom škodlivín
f) odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný
g) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad ( telá uhynutých zvierat)
h) fekálie z chovu hospodárskych, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat
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Článok č. 2
Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)
1. V meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu (§81 ods. 20 zákona
o odpadoch). Poplatok je stanovený vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Nemšová.
2. Pôvodcovia a držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky a tieto
účelne zhodnotiť v súlade so systémom triedeného zberu (samostatne oddeliť tehly, murivo od
drevených a sklenených častí).
3. Drobný stavebný odpad môžu FO s trvalým pobytom v Nemšovej po preukázaní sa dokladom
totožnosti priviezť na zberný dvor odpadov.
4. Pôvodcovia/držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva. Pri zhromažďovaní nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia,
nadmernému znečisteniu okolia a ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
5. Zakazuje sa vhadzovať DSO do zberných nádob na ZKO.
Článok č. 3
Nakladanie s objemným odpadom
1. Pôvodca objemného odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohoto
odpadu na zbernom dvore odpadov, alebo 2x ročne počas jarného a jesenného zvozu vyložiť pred
rodinné domy a byty (nábytok rozobraný).
2. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na ZKO, resp. na iné miesta na verejnom
priestranstve mimo určených dní.
3. Odvoz zariadení domácností (napr. radiátory, kuch. linky, umývadlá ), ktoré sú vymieňané v rámci
údržby, rekonštrukcie, alebo inej stavebnej činnosti mesto prostredníctvom oprávnenej organizácie
zabezpečuje 2x ročne počas určeného jarného a jesenného zvozu od bytových a rodinných domov.
Článok č. 4
Nakladanie s KO s obsahom škodlivín
1. Mesto prostredníctvom oprávnenej organizácie zabezpečuje 2x ročne počas jarného a jesenného
zvozu zber oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok na účelom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia (§81 ods. 7 písm. g zákona o odpadoch).
2. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s
odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

Článok č. 5
Nakladanie s odpadom zo žúmp
1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný:
a) vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k žiadnym únikom skladovaných
odpadov do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného
prostredia, t.j. musia byť vybudované v zmysle platných predpisov,
b) zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby tak, aby
nedošlo k úniku do okolia a vodných tokov,
c) zabezpečiť vývoz a zneškodnenie iba prostredníctvom vývozcu odpadu zo žúmp, ktorý má na túto
činnosť oprávnenie a zároveň ma uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom, pričom
miestom zneškodnenia odpadu sa určuje Regionálna vodárenska spoločnosť Vlára – Váh na ulici
Borovského v Nemšovej (ČOV),
d) predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu mesta doklad o vyprázdnení a zneškodnení odpadu
zo žumpy.
e) vybudovaním kanalizácie vznikla povinnosť FO a PO napojenia sa na verejnú kanalizačnú sieť.
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Článok č. 6
Nakladanie s uličnými smeťami
1. Zmesový odpad, ktorý vzniká na verejných a otvorených priestranstvách mesta je každý na území
mesta povinný ukladať do nádob na uličné smeti (závesné smetné nádoby).
2. Je zakázané ukladať tento odpad mimo nádoby alebo znečisťovať ním verejné a otvorené
priestranstvá.
3. Do uličných nádob na smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový, ktorý vzniká pri pobyte
na verejných a otvorených priestranstvách (napr. odpady z domácností, z podnikateľskej činnosti, z
trhovísk a pod.
4. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu z nádob na uličné smeti zabezpečuje vývozca po dohode
s MsÚ.
4. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu z čistenia ulíc a čistenia kanalizácie zabezpečuje správca
prostredníctvom vývozcu po dohode s mestom.

IV. Časť
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu
Článok č. 1
1. Na území mesta je zavedený zber vyhradených prúdov odpadov z domácností
- elektrozariadenia a elektroodpad
- batérie a akumulátory
- obaly a odpady z obalov zo skla, papiera, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných
materiálov, t.j. nápojové obaly
- neobalové výrobky a odpad z nich zo skla, papiera, plastov, kovov a viacvrstvových
kombinovaných materiálov
2. Na území mesta je zavedený zber ďalších druhov odpadov z domácností
- biologický rozložiteľný odpad (zelený a kuchynský z domácností)
- opotrebovaný kuchynský olej
- svetelné zdroje - žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti
3. Na území mesta je zavedený zber odpadu na opätovné použitie
- textil a šatstvo
4. Na území obce je zavedený zber odpadov, ktorý nezabezpečuje mesto
- opotrebované pneumatiky
- lieky nespotrebované fyzickými osobami
Každý pôvodca/držiteľ odpadu v meste Nemšová je povinný triediť tieto zložky KO a ukladať ich
na miesta alebo do kontajnerov určených mestom v zmysle článkov 2 až 8, časti IV. tohto VZN.
Článok č. 2
Nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom
1. Držiteľ elektroodpadu z domácnosti je oprávnený odovzdať elektroodpad výmenou kus za
kus predajcovi, ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že túto možnosť nemá, môže elektroodpad
odovzdať bezplatne na zbernom dvore mesta Nemšová alebo v dňoch jarného a jesenného zberu
veľkoobjemového odpadu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.
2. Odovzdávaný elektroodpad musí byť kompletný, nerozobratý.
3. Zakazuje sa umiestňovať elektroodpad z domácnosti ku nádobám na odpad na území mesta
Nemšová mimo dní jarného a jesenného zberu.
4. Výrobca elektrozariadení alebo príslušná tretia osoba alebo príslušná organizácia zodpovednosti
výrobcov môže na ich náklady zaviesť na území mesta aj iný systém oddeleného zberu elektroodpadu
z domácností a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov.
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5. Zberné nádoby na elektroodpad hradí organizácia zodpovednosti výrobcov alebo výrobca
vyhradeného výrobku, nie obec ani pôvodca odpadu.
Článok č. 3
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
1. Vzťahuje sa na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem,
hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie .
2. Zakazuje sa použité batérie a akumulátory zmiešavať s ostatnými druhmi odpadov.
3. Fyzická osoba - držiteľ použitých batérií a akumulátorov môže tieto odovzdať distribútorovi
batérií a akumulátorov bez podmienky kúpy novej batérie alebo akumulátora alebo odovzdať na
zbernom dvore odpadov alebo malé batérie na ďalších zberných miestach, kde sú umiestnené nádoby
na zber batérií (elektropredajne v meste, MsÚ).
4. Zberné nádoby hradí organizácia zodpovednosti výrobcov alebo výrobca vyhradeného výrobku, nie
obec ani pôvodca odpadu.
Článok č. 4
Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov zo skla, papiera, kovov,
plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapak)
1. Každý pôvodca/držiteľ odpadu v meste Nemšová je povinný triediť odpady z obalov
a neobalových výrobkov podľa druhu materiálu do nasledovných nádob a kontajnerov alebo priniesť
na zberný dvor odpadov:
a) papier – čierny plastový 240 l kontajner (RD), alebo plastové vrece, alebo 1100 l modrý kontajner
na zber papiera príp. zberná nádoba s úpravou na triedený zber s vyznačením zbieraného druhu
odpadu (farebne aj textom - bytové domy), vývoz od bytových domov – každý štvrtý týždeň, vývoz od
rodinných domov – každý ôsmy týždeň,
b) farebné sklo – zelený 1100 l kontajner, príp. zberná nádoba s úpravou na triedený zber s
vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom), vývoz – po zaplnení kontajnerov, pevný
termín neurčený,
c) biele sklo – biely 1100 l kontajner, príp. zberná nádoba s úpravou na triedený zber s vyznačením
zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom), vývoz – po zaplnení kontajnerov, pevný termín
neurčený,
d) kovové výrobky – zberný dvor odpadov alebo celomestský zber 2x ročne
kovové nápojové obaly – plastové vrecia, červený alebo oranžový kontajner (spolu s tetrapakmi),
e) plasty – zber do plastových vriec, žltých 1100 l kontajnerov, príp. zberné nádoby s úpravou na
triedený zber s vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom):
PET fľaše (polyetyléntereftalát) všetkých farieb, vývoz od rodinných domov – 1x
mesačne, vývoz od bytových domov – po zaplnení kontajnerov, pevný termín
neurčený
fólie číre a farebné PE (polyetylénové),
tvrdené plasty PP (polypropylén), PS (polystyrén)
mäkké plasty PP (polypropylén), PS (polystyrén) – kelímky, potravinové sáčky...
vývoz od rodinných domov – 1x za dva mesiace, vývoz od bytových domov – po
zaplnení žltých kontajnerov, pevný termín neurčený
polystyrén expandovaný EPS – plastové vrecia, žltý 1100 l kontajner, zberný dvor
f) tetrapaky (VKM) – červený alebo oranžový kontajner, plastové vrecia, prípadne zberná nádoba
s úpravou na triedený zber s vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom), vývoz od
rodinných domov – 4x ročne, vývoz od bytových domov – po zaplnení kontajnerov, pevný termín
neurčený.
2. Zberné nádoby na triedený zber slúžia iba na označené zložky KO. Do týchto zberných nádob je
zakázané ukladať iný druh odpadu a vyberať z nich uložený odpad.
3. Ak sa pri vývoze odpadu zistí, že zložka odpadu v zbernej nádobe je znečistená iným odpadom
v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba bude vyprázdnená až pri vývoze
ZKO.
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4. Vývozca je povinný dodržiavať pri zbere kalendár triedeného zberu odpadov.
5. Zberné nádoby hradí organizácia zodpovednosti výrobcov alebo výrobca vyhradeného výrobku, nie
obec ani pôvodca odpadu.
Článok č. 5
Nakladanie s opotrebovaným kuchynským olejom a tukmi
1. Použitý kuchynský olej a tuky pôvodca zbiera do odpadových dobre uzatvárateľných PET fliaš.
2. Zber mesto uskutočňuje 2x ročne podľa kalendára triedeného zberu odpadov prostredníctvom
poverenej organizácie od rodinných aj bytových domov. Do dňa zberu pôvodca uskladňuje olej vo
svojich priestoroch. Celeročne určené zberné miesto je len na zbernom dvore odpadov.
Článok č. 6
Nakladanie odpadmi s obsahom ortuti
1. Do triedeného zberu patria lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky a vysokotlakové a nízkotlakové
výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové a xenónové.
2. Žiarivky a výbojky sú škodlivé po rozbití – ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich
nachádzajú, sa odparujú do ovzdušia.
3. Odpadové žiarivky a výbojky môže pôvodca odovzdať bezplatne na zbernom dvore odpadov mesta
Nemšová.
4. Svetelné zdroje, ktoré nie sú určené na triedený zber: žiarovky pre všeobecné osvetlenie
a halogénové žiarovky.
Článok č. 7
Spôsob zberu textilu
1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
umiestnené na území mesta vrátane ZDO.
3. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý zodpovedá za ich údržbu
a vyprázdňovanie na vlastné náklady.
4. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo nie je pravidelný, uskutočňuje sa podľa potreby.
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia
zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s obcou.

Článok č. 8
Zber odpadov, ktorý nezabezpečuje mesto
1. Opotrebované pneumatiky
a) opotrebované pneumatiky nie sú komunálny odpad
b) zber zabezpečujú distribútori pneumatík a pneuservisy. Spätný zber pneumatík je bezplatný a bez
podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
2. Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke
pomôcky - pôvodca alebo držiteľ zabezpečí odvoz do lekárne, kde mu budú tieto odobraté bezplatne.
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V. Časť
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
1. Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len bioodpad), okrem
toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje
zariadenie spoločného stravovania.
2. Mesto Nemšová zabezpečuje prevádzku Regionálneho centra biologicky rozložiteľného
odpadu v meste Nemšová (ďalej len kompostáreň) na ulici Gorkého č.2097 v mestskej časti
Ľuborča.
3. Každý majiteľ (užívateľ zelenej plochy) je povinný triediť odpad zo záhrad a parkov vrátane
odpadu z cintorínov a každý občan je povinný triediť odpad z čistenia ovocia a zeleniny pri ich
kuchynskom spracovaní . Tento bioodpad následne zhodnotiť vo vlastnom kompostovisku alebo
prostredníctvom kompostráne.
4. Je zakázané bioodpad ukladať do zberných nádob na zmesový KO, alebo ukladať vedľa nich,
spaľovať ho, alebo umiestňovať ho na iných miestach, ako na to určených.
5. Zberné nádoby na zber bioodpadu sú hnedej farby 120 l alebo 240 l, označené štítkom s nápisom
„BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.
6. Pre jeden rodinný dom je 1 ks zbernej nádoby o objeme 120 l (240 l nádoby len do roku 2014) bez
ohľadu na veľkosť záhrady a počet členov v domácnosti.
7. K bytovým domom sú pridelené 240 l nádoby, 1 nádoba na 15-20 rodín. Ak zberová kapacita nie
je postačujúca, navýši sa pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu. Do
zberných nádob je možné ukladať tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad: zvyšky z čistenia ovocia
a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina, kvety očistené od dekoračných materiálov, tráva, lístie.
8. Vývoz bioodpadu od rodinných domov: 1x 14 dní podľa kalendára triedeného zberu.
9. Vývoz bioodpadu od bytových domov: 1 x 14 dní, okrem dní s teplotou pod 0°C.
10. Množstvo bioodpadu väčšie ako pridelená nádoba k rodinnému domu je pôvodca povinný
spracovať vo vlastnom kompostovisku alebo priviezť na vlastné náklady do kompostárne v čase
otváracích hodín.
11. Zber konárov od rodinných domov : minimálne 1 krát za rok v termíne vyhlásenom v meste
obvyklým spôsobom.
12. Zber vianočných stromčekov - 1 krát v termíne vyhlásenom v meste obvyklým spôsobom.

VI. Časť
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

VII. Časť
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
1. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO v meste zabezpečuje schválený
vývozca na základe zmluvy uzatvorenej s mestom.
2. Zneškodňovať akýkoľvek odpad na území mesta nie je možné bez súhlasu príslušného orgánu
štátnej správy a bez súhlasu mesta.
3. Zneškodňovanie KO a DSO musí prebiehať v súlade s POH mesta.
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4. Prevádzkovatelia zariadení na zneškodňovanie KO a DSO nachádzajúci sa na území mesta
sú povinní poskytnúť mestu podklady potrebné pre určenie výšky miestneho poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie KO a DSO.

VIII. Časť
Prevádzkovanie zberného dvora
1. Mesto Nemšová prevádzkuje zberný dvor odpadov (ZDO) na ulici Borovského č. 30, mestská
časť Ľuborča.
2. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom za komunálny odpad v meste Nemšová, tu môže bezplatne
odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu.
3. Na ZDO možno odovzdať:
Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu
odpadu
kategória
20 01 01
papier a lepenka
O
20 01 02
sklo
O
viacvrstvové kombinované materiály na báze
20 01 03
lepenky (kompozity na báze lepenky)
O
20 01 10
šatstvo
O
20 01 11
textílie
O
20 01 21
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
20 01 23
uhlovodíky
N
20 01 25
jedlé oleje a tuky
O
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v
20 01 35
20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné látky
N
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06
02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
20 01 33
akumulátory obsahujúce tieto batérie
N
160601
olovené batérie
N
160602
niklovo-kadmiové batérie
N
160603
batérie obsahujúce ortuť
N
160604
alkalické batérie (okrem 16 06 03)
N
160605
iné batérie a akumulátory
N
20 01 34
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
O
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
20 01 36
ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35
O
20 01 39
plasty
O
drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (200137=drevo
20 01 38
obsahujúce nebezpečné látky)
O
20 01 40
kovy
O
20 03 07
objemný odpad
O
drobný stavebný odpad za úhradu podľa VZN
20 03 08
11/2015 0,015€/kg
O
opotrebované pneumatiky - nie sú skupina 20 - komunálne odpady, nie je možné
odovzdať na ZDO

4. Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, tieto sa odovzdávajú len
distribútorom pneumatík.
5. Zamestnanec ZDO vedie evidenciu KO odovzdaných na ZDO.
6. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú
zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.
7. Na ZDO je vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie.

IX. Časť
Výkon štátnej správy
Obec
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Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :
1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.
2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi
na území obce.

X. Časť
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Článok č. 1
1. Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolených
skládok na jeho pozemkoch.
2. Vlastník alebo držiteľ pozemku, ktorý zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad
v rozpore s týmto VZN, alebo zákonom o odpadoch je povinný túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť.
3. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom, môže
akákoľvek fyzická alebo právnická osoba Okresnému úradu v Trenčíne, Odboru starostlivosti
o životné prostredie, ako orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo obci, v ktorej
územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
Článok č. 2
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 č.79/2015 Z.z. a zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
XI. ČASŤ
Kontrola
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1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom kontrolných
orgánov mesta a to :
- poslanci MsZ
- členovia príslušnej komisie pri MsZ
- zamestnanci príslušné oddelenie mestského úradu – referátu životného prostredia
- kontrolórka mesta
- iné osoby poverené primátorom mesta
2. Výnosy z pokút, uložených za uvedené priestupky sú príjmom mesta.

XII. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2012 zo dňa 21.3.2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
2. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
upravené vo VZN o poplatkoch.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, právnických a
fyzických osôb oprávnených podnikať vyplývajúce z osobitných predpisov.
4. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa ........................ uznesením č.
...........................

...................................................
Ing. František Bagin
primátor mesta

V Nemšovej dňa ...................................

* pojmy zavedené VZN 1/2012
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