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Návrh VZN zverejnené na úradnej tabuli a internete mesta 2.3.2012

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012
o odpadoch na území mesta Nemšová

Mesto Nemšová
na základe ust. § 4, ods. 3, písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel, a v súlade s ust. § 39 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o odpadoch) – sa uznieslo na
tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

I.ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Účel nariadenia

1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
Všeobecne – záväzné nariadenie upravuje podmienky nakladania s odpadom na území mesta
Nemšová a týmto nariadením sú povinné sa riadiť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na produkcii a nakladaní s odpadom na území mesta
Nemšová.
2. VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území mesta
(v súlade s § 39 ods. 3 zákona o odpadoch) a jeho zavedením:
a. zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na
území mesta za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto
zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v meste a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b. zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
3. Účelom VZN je ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi (§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch), najmä o spôsobe zberu a prepravy
komunálnych odpadov o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na
ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
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4. Nariadenie sleduje vymedzenie práv a povinností mesta, fyzických osôb, právnických osôb
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie pri nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom na území mesta.
5. Nariadenie upravuje aj nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri činnosti na
niektorých osobitných územne vymedzených funkčných plochách resp. objektoch na území
mesta, ktoré slúžia tomu istému účelu (napr. chatové, záhradkárske osady a pod.) a pri
vykonávaní činností a organizovaní podujatí pre verejnosť na verejných a otvorených
priestranstvách.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Podľa zákona o odpadoch:
a) Odpad je hnuteľná vec ( podľa prílohy č.1 k zákonu o odpadoch), ktorej sa držiteľ zbavuje,
chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa
jej zbaviť.
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 činnosti 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 priestranstiev,
ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane
parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení (§2 ods. 14 zákona o odpadoch).
c) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo
na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. (§ 6 ods. 1) zákona o odpadoch
v náväznosti na § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel.
d) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako
samostatný druh odpadu (§39 ods. 1 zákona o odpadoch).
e) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4 zákona o odpadoch
f) Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich
veľký rozmer likvidovať štandardnými nádobami (110 litrovými a 1100 litrovými), alebo
ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci
stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
g) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia
týchto odpadov (§2 ods. zákona o odpadoch).
h) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej
sa odpad nachádza.(§2 ods.3) zákona o odpadoch.
i) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.
j) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,
ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
k) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov uvedené v prílohe 2 zákona o odpadoch.
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l) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí, je uvedené v prílohe č. 3 zák.
o odpadoch.
m) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich
prepravy.
n) Stredisko triedeného zberu odpadu – zberný dvor , kde môžu občania zapojení do
separovaného zberu odovzdať vyseparované zložky uvedené v §18 VZN o odpadoch.
o) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený
podľa
zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas ( § 39 ods. 10 zákona o odpadoch).
p) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov ( § 39 ods. 13 zákona
o odpadoch).
q) Starým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové
vozidlo kategórie L2e, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť
vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým
vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na
ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z
hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny. ( § 49 ods. 4 a5 zákona o odpadoch).
r) Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza ( § 49 ods. 7 zákona o odpadoch).
s) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo
elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré
patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a zákona o odpadoch a ktoré sú
určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre
jednosmerný prúd ( § 54a ods.2 zákona o odpadoch).
t) Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa pís. q, ktoré sú odpadom vrátane všetkých
komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou
elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje ( § 54a ods.3 zákona o odpadoch).
u) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a
z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb ( § 54a ods.4
zákona o odpadoch).
2. Podľa zákona o miestnych poplatkoch: Platiteľom poplatku je Ak ďalej nie je ustanovené inak,
poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce 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.
3. 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
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4. Pojmy zavedené týmto VZN:
a) Vývozca komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo separovane
zbieraných zložiek KO je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá
realizuje zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zabezpečuje zneškodňovanie KO, alebo jeho zložiek,
alebo DSO na základe zmluvy na vykonávanie týchto činností uzatvorenej s mestom Nemšová.
b) Objemné odpady ( katalógové číslo - ďalej len k.č. 20 03 07 ) sú komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať prostredníctvom štandardných
nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami (ktoré sú
poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu) vyviezť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu.
c) Uličné smeti sú KO, ktoré zahŕňajú odpad z čistenia ulíc ( k.č. 20 03 03 ), odpad z čistenia
kanalizácie ( k.č. 20 03 06 ) a zmesový KO ( k.č. 20 03 01 ), ktorý vzniká pri pobyte na verejných
a otvorených priestranstvách.
d) Zmesový KO ( k.č. 20 03 01 ) je KO, ktorý zostane po oddelení separovane zbieraných zložiek
KO.
e) Zberná nádoba je nádoba určená na uloženie zložiek KO, separovaných zložiek KO,
veľkoobjemový kontajner (VOK) alebo zberné vrece.
f) Okolie zbernej nádoby je plocha vymedzená vzdialenosťou 2m všetkými smermi od stanovišťa
zbernej nádoby.
g) Biologicky rozložiteľný odpad ( BRO) pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene
vznikajúci pri údržbe zelene, parkov a cintorínov a zelene na pozemkoch fyzických, právnických
osôb a občianskych združení.
II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

§3
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 nariadení.
3. Zber objemného odpadu, drobných stavebných odpadov 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, vrátane informácie o príjmoch z predaja vytriedených zložiek KO a
spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia podľa podmienok tohto nariadenia.
B)Pôvodca odpadu je povinný:
1. Stať sa účastníkom mestského systému zberu KO a DSO.
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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.
3. Platiť miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO (§ 39 ods.69 zákona
o odpadoch).
4. Dodržiavať a plniť Program odpadového hospodárstva (ďalej POH) mesta Nemšová, v tom aj
svoj vlastný POH pôvodcu.
5. Zadovážiť si prenájom potrebného množstva zberných nádob na zmesový odpad od mesta.
Zakazuje sa vysýpať zmesový odpad do uličných košov na odpad.
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 vinou pôvodcu – držiteľa odpadu k trvalému poškodeniu nádoby, je povinný si
zadovážiť novú a uhradiť alikvótnu časť obstarávacej ceny nádoby vrátane dopravy.
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
riadne uzatvoriť.
14. Zakazuje sa spaľovať KO.
15. Na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť, alebo organizuje podujatie pre verejnosť na
verejných priestranstvách na území mesta sa primerane vzťahujú ustanovenia §3 VZN. Pôvodca je
pri uskutočňovaní uvedenej aktivity povinný obmedzovať vznik odpadu, zabezpečiť zhodnotenie
odpadu, ktorý vznikne jemu a zákazníkom/návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou a ak to nie
je preukázateľne možné tak zneškodnenie týchto odpadov.
16. Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na spracovanie
držiteľovi autorizácie na zber a spracovanie starých vozidiel alebo odovzdanie starého vozidla
hromadnému výrobcovi alebo hromadnému dovozcovi ( §51 ods.1 zák. č. 223/2001o odpadoch).
17. 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.
18. 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.
19. Pri sporoch, či sa právo alebo povinnosť vzťahuje na pôvodcu alebo držiteľa odpadu sa vztiahne
právo alebo povinnosť na platiteľa miestneho poplatku.

§4
Práva a povinnosti mesta – držiteľa KO a DSO
1. Mesto :
a) určuje činnosť v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a DSO na území mesta,
b) realizuje prostredníctvom vývozcu triedený zber KO a DSO v zmysle schváleného
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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 na nakladanie s KO
c) k zámerom činností, ktoré sa dotýkajú nakladania s KO
d) POH pôvodcov odpadu na území mesta.
4. Mesto dáva súhlas právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré na území
mesta podnikajú v oblasti nakladania s KO resp. s jeho jednotlivými zložkami.
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 ( §80 ods. 1 písm. a) až c) a f) a ods. 3
písm. a) zák. č. 223/2001 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, ktorý odsúhlasí
mestské zastupiteľstvo na dobu určitú. Návrh POH mesta sa pred schválením zverejní
v skrinkách úradných oznamov na dobu 30 dní, aby sa s ním mohla verejnosť oboznámiť.
V danej lehote má verejnosť právo podať k návrhu POH svoje pripomienky.
9. Mesto má právo žiadať Recyklačný fond o poskytnutie prostriedkov tohto fondu za
preukázanú separáciu a recykláciu komodít odpadov, za ktoré sa odvádzajú príspevky do tohto
fondu ( § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Zákona o odpadoch ).
10. Mesto určuje a schvaľuje :
a. vývozcu komunálnych odpadov a DSO mesta
b. uzatvorenie zmluvy s vývozcom odpadu, ktorý bude vykonávať zber, prepravu
a zneškodňovanie KO a DSO na území mesta. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to
spravidla na 1 rok
c. poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a DSO, ktoré
vznikli na území mesta
d. ďalšie koncepčné materiály mesta týkajúce sa komunálneho odpadového
hospodárstva.
11. Mesto odovzdá staré vozidlo na parkovisko určené orgánom štátnej správy, 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 ( § 51 ods. 4
zák. o odpadoch ).
12. Mesto zabezpečuje prostredníctvom vývozcu KO zneškodnenie nebezpečných odpadov
a zvláštnych odpadov.
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13. Mesto je povinné zabezpečiť podľa potreby, minimálne 2x do roka zber a prepravu
objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (§39 ods. 3 písm.
b) zákona o odpadoch).
14. Mesto je povinné zaviesť (§39 ods. 12 zákona o odpadoch) na základe žiadosti množstvový
zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred
stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

§5
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 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 ( zabezpečovať ich recykláciu a kompostovanie ). 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, jeho separovanie zbieraných
zložiek a DSO v meste, ktorý je v súlade s POH mesta. Harmonogram je povinný aktualizovať
priebežne podľa potreby. Vývozný interval pre KO nesmie byť dlhší ako 14 dní, okrem vývozu
vytriedených zložiek pri triedenom zbere.
6. V spolupráci s mestom minimálne 1 krát za polrok vykonať 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, najmä v letnom období, najmenej
však 2 krát ročne.
11. Vývozca je povinný zabezpečiť všetky náležitosti a doklady potrebné ku kladnému vybaveniu
žiadosti mesta o príspevok z Recyklačného fondu.
12. Evidovať a uchovávať záznamy o počte a druhu vývozov zberných nádob, množstve a spôsobe
zhodnotenia a zneškodnenia zmesového KO, 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.
13. Spracovať vždy do 30. 11. príslušného kalendárneho roka finančné náklady za zber, prepravu a
zneškodňovanie KO a DSO v nasledujúcom roku za účelom prípadnej úpravy výšky miestnych
poplatkov pôvodcom odpadov.
14. Odstrániť znečistenie stanovišťa vzniknuté pri vývoze KO na vlastné náklady.
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§6

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
podľa §3 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 zbernú nádobu 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 po dobu minimálne 6 rokov.

§7

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 ( §10,c, d, a § 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.
III zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ).
2. Vlastníci/užívatelia chát v chatovej oblasti a v záhradkárskych osadách sú povinní uskutočňovať
triedenie odpadu na jednotlivé zložky KO, separovať 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 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.
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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 na mestskom zbernom
dvore alebo počas zvozov takéhoto odpadu, ktoré zabezpečí mesto zmluvne s vývozcom a
občanov vopred informuje spôsobom v mieste obvyklým.

§8
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, prípadne triedením odpadov.
2. Nájomca stánku alebo stola na mestskej trhovisku je povinný nakladať s komunálnym odpadom
na základe pokynov pracovníka mesta. Komunálny odpad je povinný odviezť a uložiť
v nádobách na to určených v meste. Biologicky rozložiteľný odpad, vzniknutý pri predaji ovocia
a zeleniny (zvyšky z ovocia a zeleniny) je nájomca povinný odviezť na Regionálneho centra
biologicky rozložiteľného odpadu v meste Nemšová na vlastné náklady.
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.
§9
Pravidlá zavedenia množstvového zberu
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. Je možné dohodnúť si aj iný spôsob oddeleného
zberu odpadu s pracovníkmi mesta - referátu životného prostredia Mestského úradu. 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. V žiadosti je potrebné uviesť meno a sídlo
osoby, adresu prevádzky, ktorá žiada o množstvový zber a požadovaný interval odvozu odpadu
oddeľovaného do vriec vydaných mestom. Zároveň uvedie počet vriec, ktoré žiada na
zabezpečenie množstvového zberu počas kalendárneho roka. Minimálne množstvo odpadu, pri
ktorom je možné požiadať o množstvový zber, je stanovené na 10 l odpadu za týždeň. Interval
odvozu komunálneho odpadu, ak obsahuje aj biologicky rozložiteľný odpad, nesmie byť z
hygienických dôvodov dlhší ako 14 dní.
3. Pre zariadenia, poskytujúce pohostinské, reštauračné a kaviarenské služby je minimálne
množstvo komunálneho odpadu, pri ktorom je možné požiadať o množstvový zber, nasledovné:
a) do 40 miest na sedenie: 100 l odpadu týždenne
b) 40 - 80 miest na sedenie: 200 l odpadu týždenne
c) nad 80 miest na sedenie: za každých ďalších 40 miest je pripočítaných 100 l odpadu.
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4. O množstvový zber je potrebné žiadať opakovane každý rok.
5. Mesto vedie priebežne evidenciu dodržiavania množstvového zberu odpadu jednotlivých
prevádzok, zapojených do systému množstvového zberu, na základe pravidelných mesačných
výkazov, zhotovených vývozcom odpadu.
6. Mesto zruší množstvový zber odpadu u tej osoby, ktorá požiadala o množstvový zber, a boli jej
vydané vrecia na množstvový zber, prípadne s ňou bol písomne dohodnutý iný spôsob
oddeleného zberu odpadu):
a) ktorá nedodržala interval vyloženia na dohodnuté miesto ňou vyprodukovaného odpadu po
dobu 3- násobku lehoty, uvedenej v žiadosti
b) ktorá opakovane vyloží na dohodnuté miesto ňou vyprodukovaný odpad v inom vreci alebo
iným spôsobom, ako má dohodnuté s mestom a uvedené v žiadosti
c) ktorá nakladá s odpadom ňou vyprodukovaným aj iným spôsobom, ako je dohodnuté s
mestom a uvedené v žiadosti.
7. Výška poplatku pri zavedení množstvového zberu je stanovená v platnom VZN o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

III.ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM (KO) A DROBNÝM STAVEBNÝM
ODPADOM (DSO) VŠEOBECNE

§ 10
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložky.

1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi KO (katalógové čísla a názvy sú
prevzaté z Vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov):
a) druhy z podskupiny 20 01 Separovane zbierané zložky KO, napr. papier a lepenka,
sklo, tetrapaky, kovy, šatstvo a pod.
b) druhy z podskupiny 20 02 Odpady zo záhrad a parkov vrátane cintorínov, napr.
biologicky rozložiteľný odpad
c) odpady z podskupiny 20 03 Iné komunálne odpady, napr. zmesový komunálny
odpad, odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov, objemný odpad a pod.

2. Odpady, ktoré je zakázané ukladať do nádob na zmesový KO:
a) Zložky KO, pre ktoré je v príslušnej lokalite mesta organizovaný triedený zber
v zmysle systému triedeného zberu KO ( napr. sklo, papier, tetrapaky a pod.)
b) objemný odpad, DSO
c) odpad zo záhrad a parkov
d) odpad z čistenia kanalizácie
e) odpad z čistenia ulíc
f) odpad s obsahom škodlivín
g) odpad toxický, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný
h) hygienicky a epidemiologicky závadný odpad ( telá uhynutých zvierat)
i) fekálie z chovu hospodárskych, veľkých exotických a voľne žijúcich zvierat.
§11

11
Nakladanie s drobným stavebným odpadom (DSO)

1. 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).
2. Drobný stavebný odpad môžu FO s trvalým pobytom v Nemšovej po preukázaní sa dokladom
totožnosti priviezť na zberný dvor v množstve 1m3 alebo 1000 kg odpadu ročne na domácnosť.
3. Pôvodcovia/držitelia tohoto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe písomného súhlasu
mesta s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu
životného prostredia, nadmernému znečisteniu okolia a ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
4. Zakazuje sa vhadzovať DSO do zberných nádob na zmesový KO.

§12
Nakladanie s odpadom zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

1. Každý majiteľ (užívateľ zelenej plochy) je povinný separovať odpad zo záhrad a parkov, do
ktorého patrí biologicky rozložiteľný odpad a následne zabezpečiť jeho ekologické zhodnotenie
prostredníctvom Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu v meste Nemšová. Na
tento účel budú vytvorené zberné miesta a občanom pridelené zberné nádoby.
2. Je zakázané tento odpad ukladať do zberných nádob na zmesový KO, alebo ukladať vedľa
nich, spaľovať ho, alebo umiestňovať ho na iných miestach, ako na to určených.
3. Termín zavedenia
ekologického zhodnocovania Regionálnym centrom biologicky
rozložiteľného odpadu v meste Nemšová bude oznámený občanom spôsobom obvyklým. Do
tohto termínu všetky ustanovenia súvisiace so zavedením ekologické zhodnocovanie
Regionálnym centrom biologicky rozložiteľného odpadu v meste Nemšová sú v zmysle tohto
nariadenia neúčinné.

§13
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.
5. Zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu z čistenia ulíc a čistenia kanalizácie zabezpečuje
správca prostredníctvom vývozcu po dohode s mestom.
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§14
Nakladanie s odpadom zo septikov

1. Prevádzkovateľ septiku je povinný:
a) vybudovať a prevádzkovať septik 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 (Zák. č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch, Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
zmien a doplnkov),
b) primerane často zabezpečovať jeho vyprázdňovanie a zneškodňovanie odpadu tak, aby nedošlo
k úniku do okolia a vodných tokov,
c) zabezpečiť si vývoz a zneškodnenie iba prostredníctvom vývozcu odpadu zo septikov, ktorý má
na túto činnosť oprávnenie podľa §39 zákona o odpadoch a §4 tohto VZN, pričom miestom
zneškodnenia odpadu sa určuje ČOV Nemšová.
d) predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu mesta doklad o vyprázdnení a zneškodnení odpadu
zo septiku. Každý prevádzkovateľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu uschovávať
doklady o zabezpečení vývozu odpadu oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na
určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. §80 ods.1 pís. b zákona
o odpadoch,
e) vybudovaním kanalizácie vznikla povinnosť FO a PO napojenia sa na verejnú kanalizačnú sieť.

§15
Nakladanie s objemným odpadom

1. Pôvodca objemného odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohoto
odpadu na zbernom dvore, 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 zmesový KO, resp. na iné miesta na
verejnom priestranstve.
3. Odvoz zariadení domácností (napr. radiátory, kuch. linky, umývadlá ), ktoré sú vymieňané v rámci
údržby, rekonštrukcie, alebo inej stavebnej činnosti mesto prostredníctvom oprávnenej organizácie
zberá taktiež 2x ročne počas jarného a jesenného zvozu.
4. Vianočné stromčeky sa ukladajú do nádob na BRO, alebo priamo do Regionálneho centra
zhodnocovania BRO.
§16
Nepovolené skládky KO na území mesta
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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 niektorému z kontrolných orgánov mesta, alebo okresnému úradu v územnom obvode
ktorého sa nehnuteľnosť nachádza ( §18 ods. 6 zákona o odpadoch ).
3. Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území mesta zakladá nepovolenú skládku na MsÚ
resp. ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva (§18 Zák.
o odpadoch).

§17
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
1. Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.
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. (§40d ods. 2
zákona o odpadoch)
3. Zber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov z domácností s obsahom
škodlivín v rámci mesta zabezpečuje vývozca na základe zmluvy uzatvorenej s mestom.
4. Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi obsahujúcimi niektoré nebezpečné látky:
a) za použitú batériu alebo akumulátor sa považuje batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom
podľa §2 ods. 1 zákona o odpadoch
b) zakazuje sa použité batérie a akumulátory zmiešavať s ostatnými druhmi odpadov. (§48d ods. 3
zákona o odpadoch)
c) držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich distribútorovi batérií a
akumulátorov alebo na zbernom dvore mesta Nemšová alebo na ďalších zberných miestach, kde boli
umiestnené nádoby na zber batérií (elektropredajne v meste, MsÚ)
d) použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov (§48d
ods. 4 zákona o odpadoch).
5. Nakladanie s odpadovými olejmi:
a) 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 použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje
pre turbíny a hydraulické oleje. (§42 ods. 1 zákona o odpadoch)
b) zakazuje sa (§42 ods. 3 písm. a) a b) zákona o odpadoch) vypúšťanie odpadových olejov do
povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie, uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a
akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy
c) držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia
alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie (§42 ods. 7 zákona o odpadoch)
alebo povinný odovzdať ich v rámci separovaného zberu v meste v zbernom dvore mesta Nemšová.
6. Nakladanie s elektroodpadom:
a) držiteľ elektroodpadu z domácnosti je oprávnený odovzdať takýto elektroodpad výmenou kus za
kus predajcovi, ktorý takýto odber vykonáva. V prípade, že takúto možnosť nemá, môže takýto odpad
odovzdať zdarma na zbernom dvore mesta Nemšová.
b) odovzdávaný elektroodpad musí byť kompletný a nerozobratý,
c) zakazuje sa umiestňovať elektroodpad z domácnosti ku nádobám na odpad na území mesta
Nemšová,

14
d) výrobca elektrozariadení alebo kolektívna organizácia môže na ich náklady zaviesť na území
mesta aj iný systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, napr. kontajnerový zber
elektroodpadu.
7. Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami:
a) Držiteľ opotrebovaných pneumatík je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s
osobitnými predpismi a ak nie je toto možné, je povinný odovzdať ich v rámci separovaného zberu v
meste v zbernom dvore mesta Nemšová.
8. Nakladanie so starými vozidlami:
a) ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je tento držiteľ povinný
bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa
§ 52a) zákona o odpadoch alebo spracovateľovi starých vozidiel (§51 ods. 1 zákona o odpadoch).
Doklad o odovzdaní vozidla spracovateľovi starých vozidiel je povinnou prílohou žiadosti o vyradenie
starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov
b) držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa písm. a) povinný zabezpečiť na vlastné
náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje ŽP alebo narušuje
estetický vzhľad obce, umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo
neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta a aby sa zabránilo
odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí (§51 ods. 3 písm. a) a b) zákona o odpadoch)
c) ak držiteľ starého vozidla nezabezpečí odstránenie starého vozidla podľa písm. b), urobí tak (§51
ods. 4 zákona o odpadoch) správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo mesto (na inom
mieste) a to odovzdaním na určené parkovisko Helpeco, Považská Bystrica alebo De-S-Pe, Prievidza.
Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho
premiestnením na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí držiteľa
starého vozidla, inšpekciu, obvodný úrad životného prostredia a obec.

§18
Zberný dvor mesta Nemšová
1. Na zbernom dvore zložiek komunálneho odpadu sa odoberajú všetky druhy komunálnych
odpadov – skupina 20 podľa Katalógu odpadov. Uvedené zložky komunálneho odpadu je
možné odovzdať na zbernom dvore bezplatne.
2. Pri odovzdávaní zložiek komunálneho odpadu je treba riadiť sa pokynmi zodpovedného
pracovníka – správcu zberného dvora.
3. Pri odovzdávaní zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je nutné predložiť občiansky
preukaz na overenie miesta bydliska držiteľa odpadu a pre potreby evidencie zberného dvora.
4. Limit na bezplatné odovzdanie drobného stavebného odpadu je 1m3 alebo 1000 kg odpadu
ročne na domácnosť.

IV.ČASŤ
ORGANIZÁCIA ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU

§ 19
Umiestnenie zberných nádob na KO
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1. Pôvodca/držiteľ si vyberie stanovište po dohode s mestom tak, aby bolo možné bez časových
strát a zvláštnych ťažkostí zberné nádoby vynášať. Pri výbere stanovišťa je potrebné dodržiavať
hygienické a estetické zásady a dbať hlavne na to, aby:
a) nebol rušený vzhľad okolia,
b) manipulácia so zbernými nádobami pri vývoze odpadov bola čo najjednoduchšia,
c) neboli zberné nádoby umiestnené priamo pod oknami a v blízkosti detských ihrísk
a oddychových zón
d) zberné nádoby musia byť umiestnené na spevnenom podklade
e) pri novej výstavbe sú investori, resp. projektanti povinní rešpektovať zásadu, že
stanovište so zbernými nádobami nespôsobí hygienické a estetické závady a zberný
voz bude môcť prísť do bezprostrednej blízkosti. Investori musia zohľadniť potreby
triedeného zberu, inak stavba nebude povolená.
2. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú, alebo podstatne sťažujú prístup ku stanovišťu, je
pôvodca- držiteľ odpadu povinný postarať sa o ich vynesenie až na miesto, kde je prístup možný.
3. Vyhradené stanovištia udržujú v riadnom stave a čistote pôvodcovia na vlastné náklady.
4. Zberné nádoby na KO z domácností (pre obyvateľov) musia byť umiestnené oddelene od
zberných nádob na KO pre právnické osoby.

§ 20
Príprava odpadov na odvoz

1. Pôvodca/držiteľ zodpovedá za odpad uložený v nádobách až do termínu jeho vývozu podľa
harmonogramu.
2. Pôvodca je povinný postarať sa o to, aby odpady boli v zberných nádobách riadne pripravené na
odvoz. Odpady sú na odvoz pripravené ak:
- sú riadnym spôsobom (celým svojim objemom) uložené v zbernej nádobe
- je umožnený bezproblémový prístup ku zberným nádobám.
3. Zberné nádoby slúžia výhradne na ukladanie zmesového KO (k.č. 20 03 01) alebo jeho
jednotlivých zložiek, resp. odpadu z trhovísk (k.č. 20 03 02)
4. Do nádob nie je povolené ukladať odpady iné, ako odpady uvedené v ods. 3. Tiež nie je
dovolené do nich sypať horúci popol a škváru a vodou polievať alebo odpady v nich zapaľovať.
5. Nie je dovolené ukladať odpady mimo zberných nádob (toto neplatí pre vrecia s druhotnými
surovinami u obyvateľov zapojených do triedeného zberu odpadov) alebo používať zberné nádoby
na iné účely, ako je ukladanie odpadov.

§ 21
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 ( §39 zákona o odpadoch).
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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.
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

V.ČASŤ
ORGANIZÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU

§22
Separovanie odpadov

1. Separovanie KO prebieha v súlade s POH a v súlade so systémom triedeného zberu, ktorý
vymedzuje triedené zložky, spôsob nakladania s vytriedenými zložkami, zodpovednosť
a postupnosť realizácie.
2. Každý pôvodca/držiteľ odpadu v meste Nemšová je povinný triediť nasledovné zložky KO a
DSO a ukladať ich na nasledovné miesta alebo do kontajnerov :
a) papier – čierny plastový 240 l kontajner (RD), alebo 1100 l nádoba na zber papiera
príp. zberná nádoba s úpravou na separovaný zber s vyznačením zbieraného druhu
odpadu (farebne aj textom - bytové domy)
b) farebné sklo – zelený kontajner, príp. zberná nádoba s úpravou na separovaný zber
s vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom),
c) biele sklo – biely kontajner, príp. zberná nádoba s úpravou na separovaný zber
s vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom),
d) kovy – zberný dvor určený mestom, alebo celomestský zber 2x ročne
e) textil – zberný dvor určený mestom, alebo celomestský zber 2x ročne
f) suché galvanické články – zberný dvor určený mestom, alebo celomestský zber 2x
ročne
g) autobatérie – celomestský zber 2x ročne
h) žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti, odpadové oleje, lepidlá, pesticídy a iné
odpady alebo obaly s obsahom škodlivín vytriedené z KO –vývozcovi počas
vyhláseného celomestského zberu nebezpečných odpadov 2x ročne
i) elektronický šrot, opotrebované pneumatiky, vyradené zariadenia obsahujúce
CFC – vývozcovi počas vyhláseného celomestského zberu objemových odpadov
a nebezpečných odpadov 2x ročne, alebo zberný dvor
j) nepoužité lieky a liečivá, lieky a liečivá po expiračnej dobe – lekáreň. Odovzdanie
liekov a iných liečiv – pôvodca alebo držiteľ zabezpečí odvoz do lekárne, kde mu
budú tieto odobraté bezplatne (§22 ods. 4 pís.d a §74 zák.č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach v znení neskorších zmien a doplnkov)
k) plasty (PET – polyetyléntereftalát, číre a farebné PE (polyetylénové) fólie – plastové
vrecia, žltý 1100 l kontajner, príp. zberná nádoby s úpravou na separovaný zber
s vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj textom), zberný dvor, (penový
polystyrén ) – zberný dvor
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tetrapaky (VKM) – červený kontajner, plastové vrecia, prípadne zberná nádoba
s úpravou na separovaný zber s vyznačením zbieraného druhu odpadu (farebne aj
textom),
m) tvrdené plasty - zberný dvor
Vývozca je povinný dodržiavať pri zbere zložiek KO nasledovné intervaly :
a) zberové nádoby na zmesový KO určené pre bytové domy, právnické osoby, popr.
iné subjekty produkujúce KO na území mesta vyprázdňuje vývozca podľa zmluvy
uzatvorenej s mestom 1x za 7 dní
b) zberové nádoby na zmesový KO určené pre rodinné domy vyprázdňuje vývozca 1x
za 14 dní
c) zberové nádoby na zber vytriedených zložiek KO vyprázdňuje vývozca nasledovne:
sklo a PET fľaše 1x mesačne, tetrapaky, fóliu a papier 1x štvrťročne, prípadne
podľa potreby t.j. keď sú plné alebo je nutné ich vyprázdniť z iných dôvodov
d) iný triedený odpad 2x ročne počas vyhláseného celomestského zberu
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.
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
zmesového KO.
Finančné prostriedky získané predajom vytriedených zložiek KO budú použité výlučne v oblasti
komunálneho odpadového hospodárstva.
l)

3.

4.
5.

6.

VI.ČASŤ
POPLATKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE

§23
Poplatky

1. Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO je povinný platiť každý pôvodca
odpadu podľa platného VZN o poplatku za komunálny a DSO.
2. Príjem z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO použije výlučne na
účely nakladania s KO a DSO ( §39 ods.6 zákona o odpadoch ).
3. Výšku poplatkov a spôsob platenia poplatkov ustanovuje samostatné VZN.
4. Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, ale iba na výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
§ 24
Priestupky a pokuty

1. Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon č. 233/2001 o odpadoch alebo s
ním súvisiace predpisy a toto nariadenie.
2. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov
najmä zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o

18
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon o odpadoch v znení neskorších predpisov, príp.
zákon o vodách, zákon o ochrane zdravia ľudí, stavebný zákon a ďalšie všeobecne záväzné predpisy.
3. Priestupku, ktorý podľa zákona o odpadoch prejednáva mesto, sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené mestom
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §18 ods. 6 zákona o odpadoch
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa§39 ods. 9 zákona o odpadoch
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §40c zákona o odpadoch.
4. Za priestupok podľa ods. 3 môže mesto udeliť pokutu do 165,96 eur.
5. Priestupku podľa tohto VZN sa dopustí ten, kto:
a) premiestňuje zberné nádoby z určených stanovíšť, používa ich na iný účel a poškodzuje ich. Tento
zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané vývozcom,
b) vyberá alebo odnáša zložky odpadu zo zberných nádob,
c) umiestňuje objemný odpad ku nádobám na odpad v inom termíne ako v termíne stanovenom v
harmonograme vývozu odpadu na daný rok,
d) uloží zmesový KO ku nádobe na KO,
e) odhadzuje odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na verejných priestranstvách, mimo týchto nádob a
tým znečisťuje verejné priestranstvá,
f) umiestni elektroodpad z domácnosti alebo iný nebezpečný odpad ku nádobe na odpad na území
mesta Nemšová.
g) uloží zložky KO, pre ktoré je v meste Nemšová vytvorený separovaný zber do nádob na komunálny
odpad alebo vedľa nich,
h) znečisťuje stanovište zberných nádob a ich okolie,
i) ukladá do zberných nádob na zmesový KO odpad zo zelene v zástavbe rodinných domov a
záhradkárskych osadách,
j) ukladá do zberných nádob nebezpečný odpad, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by
svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,
k) spaľuje alebo inak znehodnocuje odpad a jeho zložky v zbernej nádobe, v kontajneri, v domácnosti,
záhrade a iných nehnuteľnostiach,
l) umiestňuje drobný stavebný odpad do nádob na komunálny odpad,
m) umiestňuje iný ako objemný alebo drobný stavebný odpad ku zberným nádobám
n) umiestňuje akýkoľvek odpad ku nádobám na KO mimo dní zvozu objemného odpadu
6. Za priestupky uvedené v tomto VZN možno uložiť pokutu do 99 eur (§45 zákona o priestupkoch č.
372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).
7. Priestupku sa dopustí právnická alebo fyzická osoba oprávnená podnikať, ktorá vhodí odpad, ktorý
vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa do nádoby určenej na KO.
8. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638
eur, ak:
a) poruší nariadenie
b) Neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší
vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo
vyhradených miest. (§13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
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9. 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
10. Výnosy z pokút, uložených za uvedené priestupky, sú príjmom mesta.
-

VII. ČASŤ
§25
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, právnických
a fyzických osôb oprávnených podnikať vyplývajúce z osobitných predpisov.
2. Na tomto VZN mesta Nemšová sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej svojim uznesením
č. 124 zo dňa 21.3.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli
mesta.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia sa ruší VZN č. 37 o odpadoch zo dňa 23.11.2001.

Ing. František Bagin
primátor mesta, v.r.

V Nemšovej, dňa 21.3.2012

